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kDE  OVENPA 

Vierde jaorgang no. 3 	 juni 1976. 

"We Ovend" is een uutgifte van de Stichting Stel-
lingwarver Schrieversronte, en verschient ien keer 
in de twie maonden. 

Adm. Johan Veenstra, Binderweg 3, Ni'jhooltpae, 
till. (05610) 8252. 

Red. Henk Bloemhoff, Boverweg 15 A, Ni'jberkoop, 
till. (05163) 371. 

Typewark: Jacob Nijholt, Oosterwoolde. 

Bi'j wieze van veurwoord: 

Z o m m e r 

Branende zunne 
strakblauwe locht 
et trilt op de velden 
't is overal drok 
et vee in de !anen 
ligt rustig wat henne 
de boeren die schoften 
mar henne-weer-denne 
et huj ligt te waachten 
et moet an de kaant 
kot bin de naachten 
't is zommer in It laand! 

L. Hof-de Boer. 
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Et Stollingwarfs Woordeboek. 

Ron kti es. 

Op oonzc veurige Ovenci die ok naor de mitwarkers van et 
Stellingwarfs oordeboek gong, bin verschoiden reakties 
binnen kommen. Die reakties bin niet aiiemaole in dit 
stokkien verwarkt, mar ok in ere stokken in disse 
Ovond. Roaktjos in verhaand mit et woordeboekwark kwam-
men dtr niet allienig van woordeboekmitwarkers, mar ok 
van meensken van buten oonze groepen, die altied graeg 
wat over oonze woorden en uutdrokkings lozen. Zoe'n 
lene is bi'jglieks Vrouw Haenen-Do Vries, van vroeger 
uut Steggorde. Die woont now in Zevenbergen. Slim hue-
de weren we mit heur opmarkings over et woord weer-
schoid. Wit j schreven ja in de veurige woordeboek-Ovend 
(4e jg. no. 1, blz. 7) dat wi'j aenlik gien genoeg had-
den an de gegevens van Bergveld hierover. Vrouw Haenen 
kende et woord zó: do weerscheide. Neff'ens heur bete-
kent ot woord niet hielemaol: helte van een twieling, 
mar geft men d' r mit an: een ding dat krek liek is as 
et ere. As heur mem hi'j et oprumen iene kouse vienen 
zol, zol zo vraogen: tthaor  is do weerscheide?". Bi'j 
Vrouw Haenen-De Vries in de femilie weren twie twielin-
gen. Do jongon leken sprekend op mekeer, "weren rnekeers 
weerscheide", do maegies liekewel hielemaole niet 
Vrouw Haenen het oons now ommeraek hulpen, want zo kuj 
zion, hoe et woord weerscheide bruukt wodden kan. Et 
woord wif kent zo liekewel niet. Van oons lid do heer 
Bent uut Appelscho kregen we een adres veur et bi 'j me-
keer brongen van eon woordebookgroop in Appelsche. Van 
de woordehoekgroep Oosterwoolde (Vrouw Jansen) en van 
Vrouw Haenen kregen we adressen in Stoggerde, en van de 
woordehoekgroep Donkerbroek (Vrouw Lenstra) kregen we 
een adres in Buil. Op al die adresson kriegen we daenk' 
hoolvaaste, dat daor zetten ok groepen uut aende. 
Et moet hier toch nog es ze-d wodden: dit soort hulpe, 
en veural et wark dat oonze grocpen daon hebben dit 
jaor, wodt deur oons slim op pries steld. Do Steiling-
carver Schrieversronto vuult, dat ze zo prachtig hul-
pen woddon, et Stellingwarfs to beworen. 



Een wieziging in de opzet. 

De groepen hebben et wel murken: de laeste drie keren 
zatten tussen de kaorties mit vraogen nogal wat, daor 
appat op ston: Stell. Dat is daon, omdat et daor gaot 
om appatte Stellingwarver kaorties. Et gebeurde nog 
wat vaeke, dat de invullers "onbekend" op de kaorties 
zetten mossen. Dat kwam, deurdat et Drentse dialect 
van de kaorties vaeke toch nogal stark ofwiekt van et 
Stellingwarfs. De eigen Steliingwarver woorden rolden 
d'r zo niet altied lieke makkelik uut, en wat de woor-
den die daenk' van Friese kom-of hinnen anbelangt., et 
zelde. Sommige keren was et veur oonze Steliingwarver 
groepen ok muuilik to begriepen, wat as d'r mit een 
vraoge percies bedoeld wodde. Soms wodden d'r dingen 
vraogd, die in Stellingwarf toch niet veur koriimen kun-
nen. Dat vargt dan te veule tied en naodaenken. Now 
zollen we vanzels een peer jaor de tied nemen kunnon 
en vraog in ien drp alle woorden of: dan zoj' die 
woorden laeter in de ere drpen weer naovraogen hun-
nen.'Mar dat kost hiel wat tied, en een protte woorden 
zollen dan misschien al verleuren wezen. Now, et vol-
gende is d'r op vunnen. Van te veuren nemt iene groop 
uut Stellingwarf et materiaol mit mi'.j deur. Dat is do 
groep van Ni'jberkoop. Die is your mi'j et makkelikst 
te berieken, en de taol liekt daor nog aorig op die 
van Bergveld. Vaoromme ik dat belangriek viene, komt 
zo daolik. Bi'j die groep van Nbk hliekt dus a!, wat 

Op 22 juni 1979 overleed oonze trouwe 
mitwarker van de woordeboekgroep van 
Oolde- en Ni'jlaemer de heer 

cijhe Oosterhof 

in de leeftied van 56 jaor. 

Dat hi 'j in vrede rusten zal. 
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veur bezwaoren d'r bi'j pattie van die Drentse kaorties 
binnen. Pattie kaorties wodden dan veraanderd, ee 
kaorties wodden d'r hielemaoi uuthaeld. Daor kommen dan 
nitje kaorties veur in 't plak, kaorties, waorop naor 
ere woorden vraogd wodt, woorden, die ál argens in Stel-
]ingwarf veurkommen. Die woorden kommen uut et materi-
aol van H.J. Bergveld of van Nbk. Op die meniere wodt 
d'r dus ok ommerack naor eigen, uut een Stellingwarfs 
praotend d3rp kommende woorden vraogd. Et het al blieken 
daon, dat, al voldoen we zo misschien flog niet hielemaol 
an de eis et nog meer van de Steilingwarver en Frjese 
kaante -te helochten, dit toch veule meer op smit. As 
woordeboekgroep moej' Ic toch hieltied ofvraogen blie-
yen: Wat zeggen wi'j in oons drp? 
De woordeboekmeensken maeken et in heur groepen vaeke 
mit, dat dáór nog verschiilen in tael binnen. Jim zullen 
d'r dan ok niet vremd van opkieken, dat ok bi'j de be-
antwoording van de vraogen van woorden van Bergveld of 
uut Nitjberkoop, uut Stellingwarver d3rpen dus, flog een 
hiele protte verschillen naor veuren kommen. 

Vekaansi eti ed veur et woordeboek. 

In et huj of op vekaansie .... do zommer geft altied een 
hopen drokte. De meersten gaon d'r ok wel een schoffien 
tussen uut. Al mit al niet een protte tied veur bi'jien-
komsten en zo wat henne. Daoromme wodt jim, woordehoek-
groepmeensken, in de maonden juli en augustus mar ion 
keer een pakkien kaorties toestuurd. Dat pakkion komt 
begin juli, mar ie kun et, om mar wat to numen, in It 
laest van augustus, begin september, wel weer opsturen. 
Et is mar hoe et Jim uutkomt. In begin september kommen 
pas de ni'je kaorties weer. Bi'j een peer groepen bin 'b 
nog niet op visite west mit de bandrecorder. Dat za'k Z( 
vlogge as It kan ofwarken. Dan Ican mit de ni'je ronde 
begonnen wodden. Verschiilende meensken van de Stelling-
warver Schri eversronte gaon d 'r een schoffi en tussen 
uut. Al lcuj' bi'j dringende zaeken b.v. altied wel lone 
van de Stuurgroep van de Steliingwarver Schrieversronte 
beriekon. Eon hiel piozierige vekaansie, van iederieno, 
an iederiene 	 - 4 - 



Gaoj'm mit te bruinmelplokken ? 

Et duurt al niet zo lange meer, dan kuj' weer te brum-
meizuken. As d'r temeensen wat an komt, van It jaor. 
Die brummels geven ok een aorige gelegenhied om es in 
oons woordeboek te kieken. Want op oonze kaorties is, 
een schoffien leden al weer, ok naor brummels vraogd. 
Now zullen Pattie wel zeggen: "Now, is dat now zoe'n 
appat woord, vaalt daor wat van te vertellen?" Meer 
ail daeriken! De Westhoekers zullen al zegd hebben: 
"Brummel? Bi'j oons is et ja brommel!" 1k geef grif toe: 
d'r bestaon woorden daor meer mit te beleven vaalt as 
mit brummel of brommel. Zeker. Mar toch .... Et kaor-
tien hieronder lat et in ienoogopslag zien: brummel 
wodt in veerweg et grootste pat van Stellingwarf zegd. 
Brommel komt in et westen van West-Stellingwarf, in Sz, 
Mun, Olae-Nlae, Sun-Ot, Nt, Spa, Dia veur. Now kán 
zoe'n taelkaortien wel es een betien te' stark et idee 
geven dat d'r in zoe'n brommel-streek nooit brummel 
zegd wodt, en aandersomme. Et dot ok blieken, dat dat 
bi'j aandere woorden wel vaeke zo is. Mar in et 
brommel-brummel-geval kwammen op de deur de woordeboek-
meensken invulde kaorties niet zokke speciale gevallen 
veur. D'r is vroeger es een enquête west van de now al 
weer een peer jaor leden overleden Perf. dr. K. Heeroma. 
Speciaal over dit woortien. Ok een riegeltien Stelling-
warver drpen dee doe mit. Doe zollen meensken uut Mun 
brummel invuld hebben; goenend uut Oold-Appelsche en 
Appelsche, brommel. Mar .... van Bergveld is mi'j al-
lienig brummel bekend, El geft ok brummel, en van Mun 
en Olae-Nlae kregen we, krek as Sz en zo, brommel! Een 
singeliers geval. Op oons kaortien is de greens aorig 
dudelik. 
B1'j De Langelille en Munnikeburen over de Kuunder, in 
de "Gieters" sprekende drpen daore, wodt ok nog brom-
mel zegd, wiels in Frieslaand veerder overal toarnboi 
bruukt wodt. In et angreenzende Overiesel en Drente 
zegt men liekewel brummel. 

- 5 - 



TAELKAORTE VAN 
STE LLING WARF 

\  We 

\1 

Nw 

Is1  

Perf. Heeroma verklaorde dit uut een verschil in ont-
wikkeling van een oold woord uut de bust-gebieden van 
Nederlaand: bramal (vgl. Ned. braam). Dat wodde eerst 
braomel, doe brommel; onder zudelike invloed wodde et 
liekewel op een protte plaicken brummel. (in Ileeroma's 
Taalatlas van Oost-Nederland en aanrenzende gebie-
den). 
Dat -el aachter hrumm- of bromm- lat zien, dat et ge-
ra1 daor et om gaot, klein is. Zie mar es naor can 
woord as ekkel. En op sommige plakken in Stellingwarf 
zegt men ok: bukel (veur beukeneutien; in: Dhau, Db, 
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Dfo, Ow). En wat kwam d'r bi'j dit woord nog meer op 'e 
lappen? 
Men gaot in It algemien krek lieke lief te brummeiplok-
ken as te brummeizuken; we vienen brummels an de brum-
melpollen (ok Algemien). Spa geft ok op: brommeistruke, 
-toeke. 't Gaot niet altied lieke makkelik; zokke pol-
len wo'n ja ok stiekelpollen nuumd (Dho geft dit op). 
'We brummels bin dit jaor verdreugd!" zegt Else. Mar 
wi'j hopen meer op dikke zwatte brummels: potbrummels 
(Ma), krfienbrummels (Db), rietbrommels (Mun), krfies 
(Nbk), bi'jekorfies (Ld), korfienbeien (Obk), kannegies 
(Spa), spekbrommels (Sun-0t). 
Laoten we hopen op een goed brummeljaor! (Algemien) 

Henk Bloemhoff. 

Stellingwarver lessen op basisschoelen. 

In et kommende schoelejaor 1976-1977 zal de onderwies-
warkgroep van de Stellingwarver Schrieversronte uut 
aende zetten mit een riegeltien proeven mit lesmateri-
aol veur de legere schoele, veural richt op de zesde 
kiasse. Et zal gaon over de Stellingwarver tael- en 
schrieveri'je, de geschiedenis en de eerdriekskunde. 
Dit wark wodt veur een pat daon tegere mit de ofdie-
ling Friese schoeleradio van et Pedagogisch Adviesbu-
reau van de Fryske Akademy. Jim moe'n weten, dat die 
de warkgroep gelegenhied geft tot et uutzenden van 
drie pergramme's. Et eerste van die drie pergramme's 
zal uutzunnen wodden op 14 september: Stellingwarfs: 
tael en schrieveri'je; et twiede, Geschiedenis van 
Stellingwarf, komt op 4 jannewaori, en et dadde, Et 
brood op 'e plaanke, wodt uutzunnen op 29 meert. Hiel-
tied van 9.30 tot 9.45 ure. Elk pergramme geft anlei-
ding om in de klasse veerder te gaon. Daoromme wodden 
d'r kleine boekies drokt (in offset), die deur de 

- 7 - 



warkgroep van de Stellingwarver Schrieversronte maekt 
binnen, en die et Pedagogisch Adviesbureau tegere mit 
de Stellingwarver Schrieversronte uutgeft. De boekies 
kriegen dezelde naeme, as daor 1k zo krek de pergram-
me's even mit anduded hebbe. Et eerste boekien ligt al 
bi'j de drokker. Hierbi'j maekt de groep stencilde 
haandleidings, en stencilde "tael-extra-boekies. De 
groep gaot nao de uutzendings en et warken mit de boe-
kies die bi'j de uutzendings passen, mit de rneensken 
uut de schoelen die dit projekt anbelangt, es om 'e 
taofel zitten, om de muuilikheden die d'r veur It locht 
kwammen en zo wat henne te bepraoten. Daor kan de wark-
groep dan zien veurdiel mit doen, en niet te vergeten, 
de schoelen zels ok. Vief schoelen hebben heur al opge-
yen veur disse lessen: De St.-Franciscus-schoele uut 
Wolvege (Heufd de heer Popma), de schoele van Buil 
(Ileufd de heer Van der Heide), de schoele van Else 
(Heufd de heer Veurman), de schoele van Ni'jberkoop 
(Heufd de heer Roersma), en iene van de legere schoelen 
van Oosterwoolde, nl. no. IV, die van et Heufd de heer 
Boorsma. Wie over dit projekt graeg meer weten wil, kan 
zien locht es opstikken bi'j de cordinator van de 
groep, Jan Betten, Grietmaanslaene 50, Oosterwoolde, 
till. (05160) 3898. 

Henk Bloemhoff. 

PIEPHOES 	De zeuvende meie, vri'jdagmorgen. Een fees- 
IS D'R ! 	telik versierde schoele van Ni'jberkoop; 

verschillende meensken die nuugd were-" (on-
der eren de wethoolders van onderwies van Oost- un 
West-Stellingwarf: de heren Zwart en Luyken; en de ad-
viseur bi'j et maeken van et zangboekien Piepmoes, de 
heer Peter Berman, mit de vrouw); Jinke Brouwer, leer-
linge die een exemplaor an beide wethoolders gaf; de 
4 , 5 en 6 klasse die onder leiding van et Heufd, de 
heer H.E. Roersma, een stokmennig Stellingwarver lie-
ties heuren leuten. Op  kot to gaon: Piepmoes is dtr! 
Al zeshonderd exernplaoren bin naor schoelen en instel-
lings toe. Wie graeg disse speulse moes ok over de 
heerd hebben wil: ie kun et boekien bi'j oonze admini-
straosie bestellen. Pries: f 2175. 
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R 	U 	N 	M 	E 	L 	P 	I 	E 

.Ni'je cursussen Stellingwarfs kommen d'r van ok- 
K 	tober of. Stellingwarfs I in Wolvege en Ooster- 	S 

woolde, (toegelieke, op twie plakken) en Stel-
lingwarfs II in Berkoop. Bi'j genoeg meensken, dat 
hoolt in: vieve of meer. Zie et bi'j disse Ovend 
sleuten stencil (allienig naor leden stuurd). 

.Sietske A. Bloemhoff tekende weer et taelkaortien 
in disse Ovend. 

•Drokfout in de veurige Ovend, 4e jg. no. 2, blz. 
3, r. 6. Lees veur kieregoed: geld. 

.Et Poolderlied (De Ovend, 
4e 
 jg. no. 1, blz. 40) 

wodde in et Nederlaans schreven deur de heer 
H. Oosterhof uut Wolvege; daank an Vrouw Veenhou-
wer uut Spange, die oons hierover opbelde. 

.D'r komt weer een sutelaktie in Stellingwarf, en 
wel op zaoterdag 16 oktober (morgens: Makkinge, 
Else, Buil; middags: Steggerde, Peperge, De Bles-
se, Blesdieke), vri'jdag 22 oktober (morgens: 
Oolde- en Ni'jberkoop; middags: Oosterwoolde, 
Langedieke), zaoterdag 23 oktober (morgens: Oolde-
hooltpae, Ni'jhooltpae, Der Izzerd; middags: Wol-
vege). 
Geef je op, doe mit, leden! Zie et bi'jsleuten 
stencil. 

.Ni'je copy veur et augustusnommer graeg veur 15 
augustus toesturen! 

.Bestel now vast KLAETERJAEGERS, et ni',je boek van 
H.J. Bergveld, dat bi'jkotten verschienen zal. 
Pries: f 8,50. In ien woord: prachtig! Et zelde 
wat et ni'je geschiedenisboek over de Ooststel-
lingwarver drpen van dr. P.11. Oosterwijk angaot; 
dat verschient bi'jkotten ok. Pries: omdebi'j 
f 111 -- Dit boek en Klaeterjaegers, kuj' bi'j 
oonze administraosie bestellen. 

Red. 



Volksiied van DONKERBROEK. 

In Stellingwarf, hicl dichte bi'j de Tjonger, 
Daor ligt een d3rpien, overal bekend. 
De meensken meugen daor vaeks hiel graeg wonen 
En die d'r komt die is d'r hiel gauw wend. 
Want de meensken bin d'r krek liek as de grond 
Tillen niet zo zwaor en It woont d'r ok gezond. 
Dichte bi'j de brogge ziej' 't oold karkien staon, 
Staot daor still' te dromen over kommen en gaon. 

Wanneer as 't moet kuj' hier nog wel genieten 
Van de netuur, in oonze wandelbos. 
Een stadser zol et vast ok hiel niet spieten, 
As hi'j zien leven hier deurbrcngen mos. 
't Is hier beter leven as op mennig plak, 
Elkeniene krigt hier nog wel zien gerak. 
En veur rekreaosie is 't een prachtig oord, 
Dat kun wi'j wel zeggen, op oons erewoord. 

De bu.sverbiening, die is ok in odder, 
Ic kun hier zuver alle kaanten uut. 
Op ieder ure kuj' vervoerd wel wodden, 
Ze rieden prompt, percies op dc menuut. 
As ik zeg, da'k van dit drpien altied al hul, 
Zeg ik ok beslist glen inkeld woord te veul'. 
Laot et toch zo blieven, dat is oonze weens, 
Een gelokkig plakkien, veur een ieder meens. 

(Et bovenstaonde "volkslied" wodde schreven dour 
de beer J. de Boer uut Donkerbroek, die et 
maekte naor et veurbield van et dirpslied van 
Berkoop van zien zuster, Vrouw L. Hof-de Boer 
uut Berkoop. De Woordeboekgroep Donkerbroek 
stuurde et toe. De wieze is die van een bekend 
lied, daor de bekendste riegel uut is: "Daar 
ben 1k geboren, daar voel 1k me thuis.") 
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Volksriempies uut Stellingwarf 

Eerst een riegel riempies uut Ni'jhooltpae. Et onder-
staonde deuntien wodde "zongen" op et schoeleplein van 
Ni'jhooltpae. Et wodde bruukt bi',j een kienderpulle-
glen, een soort tikkertien van honk tot honk. 

Huder laot je schaopies gaon 
ik durve niet 
waoromme niet 
om de grieze grauwe wolf niet 
de grieze grauwe wolf 
zit gevangen tussen 
honderdduzend knieptangen. 
Kuus, kuus schaopies. 

As de kiender alliend thuus weren dan zeden ze dit riem-
pien: 

Oonze mem en heit bin vot 
et hekke is van de dam. 
We daansen om de pereboom 
daor weten zi'j niks van. 

Aj' ni'jsgierig weren waor as iene henne zol, en ie 
vreugen "Waor gaoj' henne?", dan koj' dit as bescheid 
kri egen: 

Waor gaoj' henne 
naor de katteboerevenne. 
Waor de katte schit 
daor wil Ic toch niet henne. 

Van Ni'jhooltpae kommen ok een stokmennig riempies die 
te macken hebben mit et veurspellen van et weer. 

Oostenwiend mit regen 
duurt drie, zes of negen. 

Pommel in dood hoolt, 
zes weken koold. 

Sni'j in de sliek, 
binnen drie daegen 
een hadde dick. 



Noordensto f 
komt mooi weer op of. 

Tot zo wied Ni'jhoôltpa.e. Now een peer raodselties uut 
Ni'jberkoop. Woordeboekgroeplid Vrouw Boek kent ze nog 
van heur pake Jan Keizer. 

D'r gong een mannegien over 't laand, 
mit een kannegien in de haand. 
Mar hi'j kon d'r niet uut drinken, 
want hi'j mos d'r eerst een gattien in klinken. 

(een ei) 

Kissien Menissien vul van de zoolder 
D'r was gien timmerman, die hissien 
Nenissien weer maeken kan. (een ci) 

De pake van Vrouw Boek uut Nbk kende oR: 

"'k Zal je wat vertellen 
van Pieter-Om en Nellen. 
Pieter-Om zat op 'e pot 
en Nelle dee de deure op slot" 

Dit is een variaosie van et zelde riempien uut Blesdie-
ke dat in De Ovend, jg. 3, no. 4, blz. 1.8 ston. 
Et volgende riempien kornt oR uut Ni'jberkoop: 

Opperdepop en de mark was op, 
en 't maegien kwam mi'j tegen. 
'k Vreug et maegien hoe laete et was, 
et was een kwat veur negen. 

Vrouw A.J. Haenen-de Vries, van vroeger uut Steggerde, 
reageerde op een peer riempies in veurige Ovends. Et 
wiegelietienvan Vrouw Bos van de woordeboekgroep Db 
(De Ovend, 4 jg., no. 1, blz. 11) kende zi'j oR zo. 
Et riempien Doempien had een keugien kocht,(De Ovend, 
3 jg., no. 5, blz. 11) van de groepNakkinge, kende ze 
alliend de eerste riegel van. Heur vader kende et hie-
lemaole. Et riempien Doemelot is in et waeter valen, 
van de groep Sun-Ot, (De Ovend, 4e jg., no. 1, blz. 11) 
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kent ze ok zo, alliend de laeste riegel het ze zo: 'let 
kleine ding het alles an Moeder verteld". 

Johan Veenstra. 

Praotmi ddag en barb argespul -aovend. 

Een daotum om even in de gaten te holen: 25 september 
1976. Op die dag ho-Ten wi'j de praotmiddag van dit 
jaor. We willen die middag es wat eers as eers maeken: 
et zal d'r veural omme gaon dat zo veul meugelik meens-
ken die interesse hebben bi'j de Stellingwarver tael, 
geschiedenis en zo wat henne, mekeer weer es zien, es 
mit mekeer praot.en over dit en dat. Niet allienig veur 
leden van de Schrieversronte, mar de woordeboekmeensken 
bin lieke goed welkom. Wi'j heurden ja, dat bi'j die 
groepen, meensken binnen die belangstelling hebben veur 
zok soorte bi'jienkomsten. Om een groot misverstaand 
votdaolik veur te wezen: ie hóeven d'r niet beslist 
bi'j te wezen. Om et woordeboekwark van de Schrievers-
ronte is et echt niet neudig! Die middag gien speciale 
spreker van butenof, mar óónze meensken, daor de Stuur-
groep now graeg es van weten wil, wat zi'j d'r van vie-
nen, hoe zi'j daenken mit helpen te kunnen bi'j oons 
wark. We daenken an de geschiedeniswarkgroep, Stelling-
warfs in 't onderwies, et beweren van oolde riempies, 
lieties, gebruken, en gao zo mar deur. Wi'j bin ok be-
ni'jd, wat veur zaeken de meensken now graeg bi'jkotten 
anpakt zien willen. Daoromme hopen we op een ommeraek 
grote opkomst! En dat is nog niet alles. Veur wie d'r 
nocht an het: nao ofloop gaon we mit mekeer broodeten, 
om ...... de aovend of te waachten. Now, dat kuj' van-
zels thuus ok wel, mar die aovend, dan komt et ni'je 
harbargespul veur et eerst op 'e plaanken! Al sund et 
laest van veurig jaor hebben goenend uut et oolde har-
bargespul, en wat ere, ni'je meensken, d'r over tun-
teld, dat d'r weer wat kommen mos. Teksten (schetsen) 
van R.W. Oosterhof (van vroeger uut De Hoeve), Johan 
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Veenstra, Harm Houtman en H.J. Bergveld, on lieties 
veural van Sietske A. Bloemhoff, zullen brocht wodden 
deur een groepien bestaonde uut Renny Betten, Tiny 
Koopman Sietske Bloemhoff, Albert flusscher, Grietje 
Schurer, Antoon Wever, Eric Westerhof en Roelof Oos-
terwijk. Die groep het een peer tegenslaegeri had, deur-
dat d'r deur drokke ere warlczemheden een peer meensken 
bi'j weg gaon binnen. Dat daoromme zuken ze nog naor 
een peer ni'je zangers/speulders (-sters). Al mit al 
bin ze zo veer op reize, dat ze in september klaor korn-
men mit de rippetisies. Een pracht kaans veur oonze 
Schrieversronte, de eerste uutvoering te hebben op de 
aovend van oonze bi'jienkomst. Trouwens: et harbarge-
spul het ok al uutneudigings veur optredens in Ni'jber-
koop (3 oktober), Oosterwoolde (15 feberwaori) en 
Vledder (?). Et ni'je pergramme hiet: D'r is wat op til. 
Et is beslist niet krek zo as et oolde harbargespul, 
zegt de groep: d'r zit ok een ni'je, aandere steer in. 
Disse aovend is, krek as de middag, veur iederiene: 
Schrieversronte-meensken en woordeboekvolk dat belang-
stelling het. Dat: 25 sept., praotmiddag en harbarge-
spulaovend in Wolvege. lederiene krigt veurtied nog 
een schriftelike uutneudi.ging. Ok in verbaand mit plak 
en tieden en zo wat henne. 

Henk Bloemhoff. 

Volksverhaelen in STELLINGWARF. 

lene van de dingen daor we verlet van hebben neffens 
een versiag van een bi'jienkomst van leden van de Cul-
turele Raod Oost-Stellingwarf on Stuurgroepleden, in 
verbaand mit et op te zetten "historisch studiecentrum't, 
is et vaaste leggen, et opschrieven en op oddering bren-
gen van "volkskundige" gegevens uut de Stellingwarver 
kontreinen. Een belangriek pat daorvan bin neffens mi'j 
de volksverhaelen. De muuite weerd om te beweren, want 
die bin an et verdwienen, krek as zoveule dingen, en 
dus wodt et tied d'r veur te zorgen dat ze d'r blieven. 
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D'r bin niet veule Stellingwarvers meer, daor et yolks-
verhaci flog biTj  leeft. len zoe'n biezundere verteller 
is Wube Lamers van de Kuunderwal. Die zien stokkies 
kuj' riegelmaotig in De Ovend lezen en soms ok in de 
Liwwadder, in Uut de Pultrum van de Stellingwarven. An 

wie mar luustren wil, vertelt zoe'n volksverteller zien 
verhaelties. En dat is wat biezunders, in een tied dat 
alles drokker en haostiger is as pakweg vieftig jaor 
leden. Een tied waorin, zoj' zo zeggen, dc veurweerden 
veur et bestaon van volksverhaelen vot binnen. Et waor-
schouwen deur verhaelen, as bi'j depiotermannen (De 
Ovend, 4e jg. no. 1, blz. 24-26) zal dtr vandaege-an-
de-dag wel niet meer in willen. Daor komt bi'j dat de 
meensken deur et onderwies in anraeking kommen mit li-
teratuur, al vienen ze dat vaeke dan muuilik. Mi'j 
donkt, ik overdrief niet a'k zegge, dat d'r hiel wat 
meensken mienen dat een verhael pas de muuite weerd 
wodt, as et wat muuilik, wat ingewikkeld is en as d'r 
"wat zwaors" mit zegd wodt. Zoe'n idee kan dan zo veer 
gaon, dat al et ere weerdeloos nuumd wodt, zonder dat 
men him ofvragt, wat veur mooie en interessaante kaan-
ten die literatuur het, die beter te berieken is veur 
veul meer meensken, as die "muuilike literatuur". Et 
volksverhael is deur een protte meensken vergeten. Ver-
haelen le'e's ie vandaege an de dag ok allienig mar. Men 
zegt, dat et verhael oorspronkelik verteld wodt, dat et 
vertellen zien eigen, biezundere veurdielen het. Ze 
kennen et niet meer, flee, mar ze beginnen et weer te 
ontdekken. Een "vervremding" dus, die we misschien wel 
noojt hielendal kwietraeken. Mar laot jk now mar niet 
te slim ofdwelen. Laot et volksverhael now niet meer 
dezelde funktie hebben as vroeger, wi'j meugen d'r 
graeg naor heuren. Wi'j ontdekken d'r ja ok vaeke wat 
eigens an. "Vat van oons, Stellingwarvers. Niet allie-
nig, wat de tael anbelangt. Mar we moe'n ok oppassen: 
vaeke kommen dezelde typen volksverhaelen ok veur in 
ere streken, mar dan weer krek een betien eers, veraan-
derd, anpast deur de verteller (s). Al zullen "oonze" 
volksverhaelen dus niet altied lieke oorspronkelik 
Stellingwarfs wezen, ze bin dan weer deur oonze meens- 
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ken anpast, op oonze meniere. Wondere zaeken vertellen 
ze oons, dingen die in oons "kader van leven" niet meer 
künnen. Daoronime laoten ze oons wat vulen van ere plak-
ken levens, ruumten. En dan.... mar dat veural niet op 
et laeste plak.... et "kreatieve element" van de ver-
teller. Is dat ttkreatieve" niet zo nitjmoods,  zo van-
daege-an-de-daggerig as et mar kan? Lang niet alle ver-
haelen van een verteller as Wube Lamers hebben liekewel 
van die vremde, geheimzinnige dingen, zoals die "vuur-
ballon" uut "De Wilde Lanteern" (De Ovend, 3 jg, 
no. 6, blz. 25-28), de pietermannen (De Ovend, 4 jg., 
no. 1, blz. 24-26), de betoverde kaarntonne, (Dc duvel-
baner, in: Uut de Pultrum van de Stellingwarven, zie op 
et archief van de Stichting Stellingwarver Schrievers-
ronte) en de spoekfiguren mit een spoekpastoor (jene-
verbessen) op et "Jodekarkhof" onder Ooldehoorn (nog 
niet publiceerd). Nee, Wube Lamers schrift ok wat eer 
type verhaelen: dingen die hi'j uut et leven zien het, 
verneumen het, gevallen, verhooldings en zo wat henne, 
die nemt hi'j, en hi'j schrift daor een ni'je wereld om 
henne, zienend. lli'j dot dat in knap, geef Stelling-
warfs. En hi'j dot dat niet as een gewone verteller, 
mar as een biezunderen iene: hi'j lat et je deur een 
eigen, wat romantisch kleurde brille zien. Dat dot hi'j 
niet mit opzet zo, mar zo is hi'j, zo wil hi'j wezen 
ok. Verteller en schriever is hj'j. 
Bi.'j et vaasteleggen, daor ik et in It begin van dit 

stok over hadde, moe'n we uutgaon van et soorte verhae-
len da'k et eerst nuurnde. Al bin d'r can niet zoveule 
meensken meer, die nog zok soorte verhaelen kennen: ze 
moe'n optekend wodden, ze moe'n vaastelegd wodden. Et 
zol prachtig wezen, as d'r wat reakties van oonze le-
zers kwammen. Misschien weten die ja nog goenend, die 

De Meulehoeve in Oosterwoolde (1728). 
Toevallig dat we hier oons kantoortien in 
hebben? 

fob: Dick Doornenbal, Appelsche. 
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"volksverhaelen" kennen. Dan kun we die optekenen en 
beweren. De Stuurgroep het et d'r lessend ok over had, 
dat et prachtig wezen zol as d'r een bundel Stelling-
warver volksverhaelen (liefst uut alle plakken wat) in 
boekvorni uutgeven wodden kon. Dat plan ligt d'r dus 
bi'j de Schrieversronte. Ilopelik bin cUr lezers, die 
oons helpen kunnen. 

honk Bloemhoff. 

Om es te vernernen uut wat veur omgeving zien volksver-
haelen kommen, vreugen wi'j Wube Lamers van de Kuunder-
wal om es wat over de omgeving daor hi'j as jonge coond 
het, te vertellen. We bin bliede, dat hi'j veur oons 
wat op pepier zetten wol. Pattie lezers vreugen oons: 
tWoonde Wube Lamers dan niet an de Friese kaante? Komt 
zien wark aenlik niet uut et Fries?" Wube Lamers ver-
telde oons, dat dat niet zo is. Van de oolde Kuunder 
bin stokken of sneden, hi'j et kanaliseren. Neffens him 
woonden cUr onder Schurege en Ooldehoorn bi'j de Kuun-
der al van hiel vroeger groepen die Stellingwarfs 
praotten. 

Red. 

DE OOLDE KUUNDER 

Lange koj' nog de oolde kolken zien in de hujianen van 
de oolde Kuunder die ions een rivier was en now al lan-
ge et Tjongerkenaal is. Hoe kroem de Kuunder wel was 
he'k wel es vertellen heurd van oolde meensken die dat 
nog wussen. Zo ok van eon hujveerder die d'r wark van 
hadde orn et huj te veren your de boeren de Kuunder lan-
ges en die soms een ure veren hadde en dan hog haost 
niks opscheuten was, zo kroem was hi'j. Mar wat zal et 
d'r mooi west hebben. Et waeter was zo zuver dat de 
meensken d'r gewoonweg thee on koffie van zetten en d'r 
zo ok wel van dronken. De tolhrogge was wel de over-
gaanksstee waor de meerisken langes mossen van Bericoop 
naor Ooldehoorn en Gerdiek en aanclersomme. D'r ston een 
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bod bi'j en de Heer Willinge Prins had vroeger al rech-
ten van Napoleon kregen om daor tol te heffen over do 
Kuunder. De Siebe Annesen hadden een grote hoerderi je 
op de brink, oR tegen de Kuunder an, en hadden uutge-
strektheden laand en bossen, on melkten veur die tieden 
al een hielehoel koenen. Nog lange kojT uutstiksels van 
de rondo punten zion, mar iaeter is alles verdwenen. Et 
waeter had zien vri'je heloop, en zo Ron et gebeuren 
dat mit een westen wiend et zeewaeter zo veer opstouwde 
dat et an de hujianen onder Berkoop toe kwam. Et oolde 
harbargien mit boerderi'je van Albert en Jaanke was al 
zoe'n schilderaachtige stee mit et mooie verandegien 
d'r veur, waor een wandeler of een reiziger mit peerd 
en waegen vaeke rnooi even uutrusten Ron. Laeter is de 
wipbrogge kommen mit et brogwaachtershusien, doe de 
kuunder recht maekt is. Doe was et nóg wel een schil-
deraachtige stee, mar toch de wilde stroom was d'r niet 
meer, al laggen de kroeme kolken d'r in mien jongesjao-
ren nog al. D'r beston oR nog een verhaeltien over een 
stee waor meensken woond hadden, zo ienzem as It mar 
Ron. Et huus ston d 'r laeter al niet meer, mar an de 
appelbomen on beiepollen koj nog dudelik zien, dat 
daor een huus staon hadde. We zeden altied van uRooks_ 
polle" en dTr  moet dan oR een zekere Teunis Rooks west 
hebben die daor woonde mit zien gezin. 't Zal een klein 
boertien west hebben, die zommers wat warkte hi .1 de 
ien of aandere boer em wat bitj te verdienen. Die woon-
de an de zuudkaant van de Kuunder. Do iengste buren 
die ze hadden, woonden an de aandere kaante van de 
Kuunder. Et weren een zekere Douwe en zien vrouw on 
kiender. Orn bi Tj  mekeer te kommen hadden ze een hotien 
in de Kuunder liggen, en zo winteraovens en oR wel zom-
mer- on haastaovens hwarnmen ze een boel hi 'j mekeer. Et-
was dan wel hiol gezellig zo mit de ienigste huron on-
der mekeer. Nao de koffie wodde dan oR een borreltien 
schonken en Douco 1 uste graeg i one, mar ken d r niet zo 
best tegen. 
Op een aovend was et wel wat riekelik laete wodden. 

I Was Jjj j de haast en dour do loci-Ito maone konnen ze 
bi'j I t  \caoter nog wel good zien. Fii'.j had iene te veu- 
le had on mos de Kuunder nog over mit de vrouw. Ze hul- 
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pen him de boot in, en zien vrouw ok. Douwe narn de 
veerboom en zee: "Now kan ik mi '1 wel redden", en zette 
kraachtig van wal. Mar dit was wat al te kraachtig, 
want et botien kaantelde omme en Douwe en de vrouw lag-
gen allebeide in 't koolde waeter te spattelen. Et 
meerste wark hebben ze doe nog had mit Zion vrouw, want 
deur de lange rokken van doe, die ze doe dreugen, wodde 
et meenske zo zwaor, dat ze now en dan koppien onder 
gong en de zieken haost kwiet raekte. Mar mit veriende 
kraachten van It hide gezin van Rooks kregen ze et 
echtpeer toch weer op et dreuge. Doe mar weer deurnat 
in de boot, on netuurlik wat veurzichtiger, zetten ze 
Douwe en de vrouw over. Die zullen wel gauw onder de 
wol kreupen wezen om weer een betien waarm te wodden. 
Zo bestaon d'r nog wel meer van die oolde verhaelen. 

Zo is d'r ok nog iene van de brogwaachter Garnet Oos-
terhof, die graeg bi'jen hebben wol. Now, hi'j kreeg 
een peer zwaarrns van Albert, zien buurman, want die 
hadde een hieleboel krven mit bi'jen. Mar aj' imker 
wodden willen, moej' een boel leren, en Albert, die 
daor betoefd in was, gaf him daor tussentieden les in. 
Mar die had een eigenaorige leermethode. Garnet mos 
alles doen zo Albert et zee, en doe de bi'jen ommejacht 
wodden mossen, zee hiVj  tegen Garnet: "As de bi'je 
tuut, moet ie d'r uut". Dus d'r mos een lege krf op de 
krf mit et yolk zet wodden en dat mos dan mit krammen 
vaaste. Dit mos Garnet op bevel uutvoeren. Dat dee 
hi'j dan ok prompt. Mar Albert vergat om te zeggen dat 
hi'j de ielgatten ok nog dichte stoppen mos, en doe 
Garnet begon te kioppen om et yolk over te jacgen in 
de lege krf, stroomden de bi'jen tot de ielgatten uut 
en pakten Garnet van alle kaanten an. Hi'j mos in 
huus vlochten en Albert lachte him kroem netuurlik, mar 
nam doe et wark even over en stopte viogge do ielgatten 
dichte. Garnet kwam ok weer buten en hi'j paste laeter 
wel goed op, dat him dat niet weer overkwam. Zo moej'  
deur zeer doen goed wodden. Albert was een hadde leer-
meester, mar misschien wel een goeien iene. Laeter ver-
tel ik nog wel es weer wat van et yolk en et leven van 
die oolde stee. 	

20 	
Wube Lamers van de - 	
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Ok in disse Ovend gaon we wieder mit verhaclen uut de 
cursus Stellingwarfs I 197.5-1976. De beurt is an Vrouw 
Ii. Veenstra uut Ni',jhooltpae. 

De dag doe de dieren in opstaand kwammen. 

1k bin Reko, een hat, on ik bin de baos over een hiele 
troop hatten. Ze hebben mi'j as baos keuzen omda'k zok-
ke mooie stangen op de kop hebbe on zo groot bin. De 
veurige baos is ommeicommen deurdat de meensken mit een 
stoic naor him wezen en dat dee him zo zeer; doe is hi' j 
inmekeer zakt. Mien moeder zol krek mit him naor een 
bossien doe 't geheurde. Noeder is d'r daegen beroerd 
van west, mar doe ze weer wat bekommen was zee ze: 
"Hier moe'n we wat an doen, eers gaon d'r meer van oons 
kepot, d.aor kuj' donder op ze-gen." 

Doe he' we mit meiceer beraodslaegd wat we doen zol-
len. Alle biesten van et veld kwammen bi'jmckeer en 
overlegclen hoe en wat. De haezen on Icnienen kwammen d'r 
oic op of en wollen oR wel mit doen. Doe kwam d'r oR een 
gaanze an, die hadden ze et veurige jaor vlochtlam 
scheuten. Hi'j zee: "Now bin'k mar alliend, al mien fe-
milie is naor et laand van de duzend meren gaon en ik 
Ran niet mit. 'k He' oR mar ien eier legd, want pie- C, 

 kommen d'r toch niet van." D'r kwam ok een mudcte 
bi'j, die had in een Riemme zeten en miste een pote. 
"Mar ilc Ran nog wel bieten", zee die. Op zoe'n meniere 
he' we een hiel leger bi'meReer kregen on doe maelcten 
we een plan hoe we dat opicnappen zollen. 

D'r wodde ofpraot: de katten zollen op de uuticiek 
staon huten de Los. As de meensken mit de stoicken d'r 
an kwammen, zollen ze lewaai maeken en dan zollen de 
voegels heginnen to raozen dat d'r onraod was. Zo ge-
heurde et oR. 

Op een morgen kwammen d'r twie Icerels en een hond an. 
D'r was ol'praot: toegelieke anvalen, en iene zol de hond 
ofleiden. Daor was een jong hat veur uutkeuzen dat omme-
raeic hadde lopen Ron. Dat lokte al rap, de hond zat 
aachter et hat an on was zo mar een aenc.Te vot. Dc jae-
gers stonnen even to Rielcen waor as de hond henne gong 
on doe vullen de dieren mitmekeer an. Dc jaegers hadden 
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gien tied om mit de stoic te wiezen. De mudcle beet heur 
in do hienen, de gaanze sleug mit (10 viarken, de hat-
ten stotton heur mit de stangon in de huud, do haezen 
en knienen deden ok wat ze konnen. De markioper schat-
terde en pikte heur in do kop, krek as de ekster en do 
kri'je. Ten hat kreeg zoe'n stoic op do stangen on 
gooide 'm in de sloot. Doe gong do ere stoic de zolde 
weg. Mion moeder dee niks as raozon van: Toe mar, mack 
ze of die 1ieders! Et duurde niet lange of ze laggen 
veur clood in de bos. Doe bin we mitmokeer vot gaon en 
hebben nooit glen last woer had. Dc hond hot him flog 
dood lopon aachter et jongo hat, doe was die oic uut de 
tied. 

Zo ziej ' mar dajl mitmekeer hiel wat kunnen. 

Reko. 

Gezangon in et Stellingwarfs. 

Eon peer Ovonds weeromme hullen we mit con discussie 
over et vertaelen van verschiilende godsdienstige stok-
kori op. \e zeden daoro (Dc Ovend, 1975 3e jg. no. 6, 
blz. 21-22) dat we graeg weer fli'j wark van dit soorte 
opnomen willon. Dat doen we dan disse keer: hier volgen 
Gezang 282 en 597, vertaeld deur Johan Voenstra. 

Ok eon stokkien Stellingwarf: 

Ool d e ho 01 t pa e. 

foto: Dick Doornenbal, 
Appelscho. 
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De schriever het bovenstaonde gezangen in et Stelling-
warfs ommezet mit hulpe van de volgende boeken: Veur Ge-
zang 397: Drentse Schrieversalmenak, Assen, z.j. blz. 
19. (Roel Reyntjes) en veur Gezang 282: Naarding, J., 
Oet Jan Naardings Hof. Haren, 1969. Veur beide gezangen: 
Liedboek voor de kerken. 
Nao et wark van Veenstra komt nog wark van One Bult: 

Psalm 23, Mien huder. Zie ok De Ovend, 1975, 3 jg. no. 
6, blz. 21-22. 	

Red. 

gezang 282 

BLIEF BI'J MI'J HEER 

Blief bi'j mitj Heer, de dag is haost veurbitj 
It Is schiemerdonker, Heer blief toch bi'j mit. 
As al It gelok en hulpe wiedwaor is: 
in It slimste duuster Heer bin 'k van Jow wis. 

De tied scht op, et leven duurt mar kot, 
gelok en bliedschop, pracht en praol raekt vot. 
't Verliest zien glaans; ik zie et seins niet meer. 
Waor moet ik henne, blief toch bi'j mi'j Heer. 

Bi'j dag en naacht bin ik Jow neudig Heer, 
Alliend en ienzem kwam ik ja niet veer. 
Geef mi'.j Jow kracht en wies mi'j toch Jow weg. 
Blief bi'j rni'j Heer, op 't dreuge en deur slegg'. 

1k bin niet bange, as Jow naost mi'j staon. 
1k kan pas leven, as Jow mit rni'j gaon. 
En zels de dood is dan niet gruw'lik meer. 
Alles walk vraoge is: Blief bi'j mi'j Heer. 

Hool mi'j Jow kruus veur, wies mi'j toch et locht, 
blief op mitj waachten as ik stroff'len mocht. 
De naacht vlocht vot, et schaad dat gaot veurbi'j. 
In Dood en Leven, Heer blief toch bi'j mi'j! 

\rertaeling:  Johan Veenstra. 
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gezang 397 

OE GOD, OONS VOLK DREUG IE ALTIED 

Oe God, oons yolk dreug Ic altied, 
bitj naacht en stormgeveer, 
blief ok biTj  oons, verlaot oons niet, 
geef trouw en kracht, oe Heer. 

Bi'j Jow in 't hemels keuninkriek 
vint ieder zien gerak, 
bi'j Jow is ieder meenske liek, 
Jow troon bdt school en plak. 

le bin, van veur de zee en I t laand, 
Jow woord het alles maekt, 
Ic bin de zelde, vaaste haand, 
do God die iewig waekt. 

En duzend jaor is as een zocht, 
veur Jow bestaot gien tied, 
een droom die as gedaachten brocht, 
een inkeld schaad, meer niet. 

Dc tied dreegt alle meensken vot, 
le wiezen oons de weg, 
een briede stroom, op zuuk naor God, 
van meensken onderweg. 

Oe God, oons yolk dreug Ic altied, 
hour zille was seins zwaor, 
in storm en naacht, verlaot oons niet, 
stao altied veur oons klaor. 

Vertaeling: Johan Veenstra. 
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PSALN 23 

Mien huder 

I Do here is mien huder. 
mi ,j zal niks ontbreken; 

2. Hi'j dot mi'j daeleliggen 
in grune greiden, 
Hit j voert mi.j an rustige waeters, 

3. Hi'j verkwikt mien ziel 
Hi j leidt mi 'j in de rechte sporen 
om de wille van zion naeme. 

4. Zels al gao ik deur een dal 
van diepe duusternis, 
ik vreze gien kwaod 
want To bin bi'1 mi'j, 
jow stoic en jow staf 
die geven mi'j troost. 

5. Ic macicon veur mi j de oterstaofel klaor 
veur de ogen van cie mi'j benauwen: 
le zalven mien heufd mit eulie, 
mien beker broest over. 

6. Zo bin dan gelok en genaode om mi'.j henne 
al do daegen van mien 1 even; 
ik zal in et huus van de Here verhlioven 
tot in lengte van daegen. 

\Tertaeling: Oene Bult. 
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De ziekte van 	Doe et gemientebestuur van Oost-Stel- 
ONKE 	FEDDE. 	lingwarf, en bi'j veurbield ok de zo 

wardeerde Stellingwarver schriever H.J. 
Bergveld, jáóren leden now al weer, te-

gen et gedrief van pattie Friese bewegers om et Fries op 
'e schoelen te kriegen in hiel Fries1aand dus ok in 
Stellingwarf, protesteerden, wodde dat Friese opdringen 
es een keer deur een anonieme riemer in De Ni'je Oost-
stellingwarver ofdaon as "de ziekte van Omke Fedde". Die 
naeme hadde Fedde Schurer anleiding toe geven, deurdat 
hi'j him ok vergaloppeerd hadde; ok "Omke Fedde" wol 
even over de Stellingwarvers henne walsen, zonder dat 
hi'j him al te sappel maekte over et Stellingwarfs, d'r 
gien moment an daenkende dat wi'jj dan lieke goed ok veur 
Stellingwarfs op de schoelen van de omkrieten van "Omke 
Fedde" pleiten kunnen. Niet dat wi'j tegen Fries op 
schoele binnen, dat niet. We bin d'r veur, mar dan wel 
op de plakken daor as et thuus heurt, en dat is niet in 
Stellingwarf: wi'j bin ja veur Stellingwarfs op de Stel-
1inwarver schoelen. Wi'j praoten liekewel niet over 
Stellingwarfs op de schoelen in Drachten. Die "ziekte 
van Omke Fedde" stikt hieltied mar weer de kop op. 
L. Pietersen, pas benuumd as cordinator bi'j et invoe-
ren van et verplichte Fries, vint, zo zegt de "Stelling-
werf", dat de Stellingwarvers gien ontheffing hoeven van 
die Friese taelwet: dat wi'j Stellingwarfs binnen, is 
neffens him glen stark argument. Oonze vraoge: wat mag 
dan in vredesnaeme.1 een stark argument wezen? Pieter-
sen beweert dat d'r gien spraoke van Fries cultured im-
perialisme is. Dat is d'r wél, en singeliers, hi'j lopt 
zels veuran in de stoet. Et oolde kwaod stikt de kop 
weer op, onkruud vergaot niet. Et gaot ja bi'j dat ver-
plichte Fries om a) de tael van et kiend b) et beweren 
van et Fries (cultureel argument). Et eerste gaot veur 
et Stellingwarfs van Stellingwarver kiender krek lieke 
goed op. Glen Fries, mar Stellingwarfs dus veur de kien-
der. Et twiede, culturele argument: dat gaot veur et 
Fries in Stellingwarf niet op; daor heurt de Stelling-
warver tael- en cultuur beweerd on veuruuthulpen te wod-
den, niet de Friese. Pietersen moot d'r zo neudig nog 
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wat eers bi'j haelen, bliekber. De buren moe'n d'r now 
an geleuven. Wi'j moe'n mar via die wet an et Fries hul-
pen wodden, dat zit d'r aachter. Marwi'j hebben Pieter-
sen nog niet heurd over Stellingwarfs op de schoelen van 
't Vene, Gerdiek en daor bi'j omme .... Pietersen wil 
zeker misbruuk maeken van de wet? Die ontheffingsrege-
ling moet zo wodden, dat gaans Stellingwarf daor onder 
vaalt. Kaemerleden hebben oons ja zegd, naodat wi'j álle 
kaemerleden een stencil stuurd hadden over oonze positie 
in Frieslaand, dat wi'j oons niet drok hoefden to mae-
ken: de ontheffingsregeling zol soepel genog wodden? As 
de Stellingwarvers niet mit rust laoten wodden wat dit 
anbelangt, moet d'r mar krek zo lange dreven wodden, dat 
ze die wet nog een keer eers maeken: "mit uutzundering 
van de gemienten Oost- en West-Stellingwarf". Zo zal dat 
d'r dan staon moeten. Kost wat et kost. Hier gaot et om 
Stellingwarvers en Stellingwarfs. Dat willen pattie 
Friezen mar al to graeg vergeten. Laoten oonze offici1e 
instaansies d'r veur uutkieken; hier moet recht daon 
wodden. Pietersen c.s., waog et es om oons an to raeken! 
Wi'j holen d'r niet van, vervelende stokkies te schrie-
yen, wi'j wo'n d'r spietig genog toe dwongen. 

Henk Bloemhoff. 

De k n o t t e d o e k in Stellingwarf ? 

De Stellingwarver volkskunde is nog niet zo botte veer. 
Mar zo inkeld vien ie es een stokkien over dit of dat, 
daor iene oolde gebruken en gewoonten in vaastelegd het. 
Toch is ok zok wark oe zo belangriek, en de meerste 
meensken die hour veur tael en schrieveri'je interesse-
ren, vienen zokke volkskundige zaeken 6k mooi. 1k kan 
bitjglieks wiezen op et boekien van BERGVELD, H.J., De 
Stellingwervers en hun dialect. Assen, 1949, die et, om 
mar wat to numen, het over et verluden bi'j starfgeval-
len, en et bruken van de lange piepe en de versierde 
dennetakke deur man en vrouw as ze trouwd weren, op de 
brulloft; dit gebruuk kwam d'r nog es weer uut op de 
kaorties van de Woordeboekgroepen van Db, Dfo en Nbk. En 
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bi'jglieks over et bikkelen koj' wat lezr  in et artikel 
van NIJHOLT, J.W., Bikkelen, De Ovend, 3 jg. flO. 5, 
blz. 17-19. Et liekt mi'j toe dat Schrieversronte-leden 
of -anhangers van dit soort zaeken best es wat vienen 
kunnen, dat de muuite van et beweren weerd is. Dc Ovend 
waacht in elk geval mit belangstelling of. Ja, d'r is 
grif nog et ion en aander dat uutzocht wodden kan! 
Zo kregen W1 1 J lessend een brief van iene van de Woorde-
boekmeensken. Omdat mi'j dat vraogd is, nuum ik hier 
gien naemen. Zi'j vreug, as wi'j wel es van de knotte-
doek heurd hadden. Now, dat hadden wi'j al, mar dan niet 
uut oonze omgeving weg, mar van de "echte Frieseti  kaan-
te, dus zeg mar van bi'j Liwwadden, Harlingen, Bolsward 
omme. Die knottedoek moej'm weten, wodde hiel vroeger 
(15e 16e , 

 17e ieuw) bruukt bi'j de Friezen, as de man 
een vrouw vreug. Hi'j har dan een hiele mooie doek, daor 
een mooie spreuk in ston. Die doek was prachtig ver-
sierd. Hl'j was van ziede of brokaat. In 1832 zee Mr. 
Jacobus Scheltema d'r in zien boek Volksgebruiken der 
Nederlanders bij het vrijen on trouwen dIt van: 
tt 1eermalen heb ik in mijne kindsheid den doek gezien, 
welke door een mijner voorouders in den jare 1662, met 
den pandpenning, welke volgens de overlevering in hon-
derd nieuwe scheepjesschellingen bestaan had, aan zijn 
beminde gegeven. Doze doek was van het fijnste netel-
doek, keurig met roode zijde met naamletters en jaartal 
bestikt en aan de hoeken met akertjes voorzien.t' 
In die doeken weren drie ducatons, oolde, dure munten 
bekneupt. Over die kneup lag nog een losse kneupe, een 
losse lusse. As de vrouw now die man ál hebben wol, dan 
trok zi'j de kneupe an en zee:. "Ja, my." ; wol ze niet, 
dan pakte ze de knottedoek niet beet. Neffens verschil-
lende schrievers wodde d'r deur de man een riempien 
bi'j zegd: 

Wotte, sa wotte 
Dr heste de knotte, 
Woste It naet dwaen, 
Den kenst my de knotte werjaen" 
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Ommezet: 	!!Wil Ic? 	- aj cillen, 
Daor hej' de knotte, 
Wi'j' et niet doen, 
Dan ku,j I mi 'j de Icnotte weer geven1 ' 

uknottett het te maeken mit kneupen. De knottedoek wodde 
dour boeren &n burgers hruukt. Pattie schrievers mienen, 
dat dit knottedoek-geval een overbliefsel is van de 
Germaanse "hruidskoop". Eren willen zo veer lang niet 
gaon: ze kennen d'r louter een "biezundere psychologi-
sche weerde" an toe. In et butenlaand bestaot dat -even 
van de "bruiclspenningTM nog. De bekende Friese schriever 
Gyshert Japix lout de knottedoek ok opdraeven in zien 
Friesche Tjerne. Op 't heden moe'n d'r flog zoe'n vieve 
van (he lcnottedoeken in et Fries museum wezen; ie moe'n 
daor in elk geval een peer ebewonderen  kunnen. 
Doe do knottedoek in de 17 ieuw wat uut de mode raekte, 
kwam et deftiger, duurder huweliksdeusien, et huweliks-
kissien in gebruuk, et eerst bi'j de adel. Dat "knotte 
dcusien was meerstal van zulver. Daor gongen 20 duca-
tons in, of 100 schippiesschellingen, dat was omdebi'j 
60 gulden. Van die kissies bin hiel wat meer beweerd 
bleven as van de knottedoek. Op een tentoonstelling in 
Liwwadden in 1875 koj' d'r nog zoe'n 76 bewonderen; in 
1927, ok op een tentoonstelling in Liwwadden, weren dat 
d'r 40 (uut patticelier bezit opstuurd). Neffens een 
belcend volkslcundehoek van D.J. van der Ven, Van vri ' jen 
en trouwen op It hoerenland, was de knottedoek allienig 
in Fri eslaand t e vi enen. Wi ' j kun daor hi '1 anvullen: 
en dan flog allienig in et Friese Frieslaand, niet in 
Stellingwarf, want hi'j oons was die niet bekond. 1) 
Wat ik hier dan mit die knottedoek moet? Now, oonze 
schriefster vertelde, dat bi'j femilie van hour nog 
zoc ' n knottedeusien in bezit is. Neffens heur het die 
femilie ze-d, dat in dat deusien de knottedoek beweerd 
wodde. Dat zulveren deusien is d'r flog, mar de knotte-
dock niet meer. Et kissien is 15 cm. laank, 10 cm. 
bried en 9 cm. hoge. Dat deusien zol hier dus wat een 
ere 1'unktie had hebben as daor de meerste meensken over 
schrieven. Neffens die schrievers wodde ja et deusien 
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mit inhoold (geld, "hruidspenning") -even, zeg mar in 
plaets van de knottedoek. Now zol et kunnen dat et in 
dit geval ok zo gebeurde, mar dat de overievering d'r 
een wat ere dri'j an geven het. Wat hier now zo belang-
riek bi'j is, is neffens mi'j de vraoge, as hi'jglieks 
de knottedoek ok in de Stellingwarven veurkwam. As we 
dit ok een oolcl Stellingwarf's gebruuk numeri kunnen. Daor 
kun we in dit geval spietig genoeg niet aachter kominen. 
Et ican wezen, dat et hier om cen Friese takke van een 
femilie gaot. Bi'j naozuken dee blieken, dat et ooldste 
peer waor we van naogaon kunnen dat et disse deuze in 
bezit hadde, Stellingwarfs was; al zat d'r dan even 
Drents bloed in de femilie (Norg), van Friezen was glen 
spraoke: hi'j kwam van Noordwoolde, zi'j van De Fochtel. 
Deooldste van dit peer wodde geboren in et begin van de 
19 ieuw. Dan ku,j' vanzels nog veercier weeromme gaon mit 
et naemen uutzuken, mar ie holen dan altieten nog een 
ere muuiiilchied: cie zegt oons, dat et niet op een ere 
meniere, of via een ere ziedtakke in bezit van disse 
meensken kwam, ok al hiet et dan now in de femilie een 
arfstok? Nee, we kun hier aenlik niks mit zekerhied zeg-
gen over die knottedoek in Stellingwarf, mar .... we 
moe'n al even de ogen eupen holen. Wie wet, vienen we 
nog wat, dat et hestaon van de knottedoek hiel vroeger 
in Stellingwarf bewist , of, eersomme, krek zien lat dat 
die hier niet veurkwam. Veur de Twiede Wercldoorlog is 
al es in Dc Ooststellingwarver over die knottedoek 
schreven. Spietig genog wodde doe niet over vienpiakken 
in Stellingwarf praot. Jim begriepen, dat et op pries 
steld wodt, aj'm gegevens opsturen willen, die oons 
veerder helpen kunnen. Hier en daor hebben we al nao-
vraog daon, bi'jglieks in Ooide- on Ni!jberkoop  en Ni'j-
hooltpae, mar glen meenske hon oons helpen. Mar iene 
uut de groep van oonze schriefster miende d'r ooit es 
van heurd to hebben. Pas bi'j meer gegevens kun we mis-
schien wat zekerder wezen. Dat alvast daank veur reak- 
ties! 	

henk Bloenihoff. 

Wie nog es wat meer weten wiT over dit geval han in de 
volgende boeken of artikeis kiehen. Et eerste artikel is 
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slim aorig; et geft ok dudelike foto's. Uut disse stok-
ken heb 1k de meerste gegevens, behalve vanzels die 
over Stellingwarf. 
MARTIN, H., Knottedoeken, knottepongen en knottekist-
j. in: Oude Kunst, 1929-1930, blz. 329-340. 
KLOOSTEPNAN, S., Oer knotten en knottedoaskes. in: It 
Heitelân, 3, 1921, blz. 98-100. 
WASSENBERGH, H., Van knottedoeken en -kistjes. in: 
Nieuw Friesland, 9 nov. 1946.. 
HALBERTSMA, J.H., Letterkundige na-oogst. Deventer 
1840, blz. 178-198. 
Een artikel dat hier niet verwarkt is, mar daenk' Al 
et numen weerd, is: MOLEN, S.J. VAN DER, Over knotten 
en knottedoosjes, in: De vrouw en haar huis. 32, 
1937-1938, blz. 536. 

K 	k 

Aj' boerkeri'je hebben, dan hej' now on dan es vee te 
koop. Dat zo now en dan he'k ok es een koopman over de 
heerd. Op een morgen zatten wi'j an de koffie, en mien 
vrouw gaf him d'r een stokkien keek bi'j. "Ha! Eigen-
bakte!" zee de man, "die vien 1k lekker. Mien vrouw 
bakt ok wel gauw es een keek. Meerstal mislokken ze, 
mar inzakte keken vien ik hatstikke lekker," Now, et 
was him wel an te zien, want van heur inzakte keken 
had hi'j een uutzakte boek 	

K. van der Weg. 

van oolde meensken 

zi'j pr.aotten, mit 'n vierend, op een baank 
over him, uut hour midden valen, 
13cen et over daotums en getallen, 
en heurden nog zien stemmeklaank. 

hi'j zat alliend, 't was vier jaor laeter, 
was 't now eindelik zien beurt, 
alliend zien ogen keken wat betreurd 
naor hour herinnering in 't waeter. 

Harm Houtman. 
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