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Vierde jaorgang no. 5 	 oktober 1976. 

"We Ovend" is een uutgifte van do Stichting 
Stellingwarver 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. 

Veurwoord. 

Disse Ovend is weer een woordeboeknommer. Dat hoolt 
in, dat hl'j behalve naor de leden-abonnees, ok 
naor alle mitwarkers van et Stellingwarfs Woordeboek 
gaot. Jim vienen in et begin van dit blad dan ok 
weer 't len en aander uut en over et Woordeboek. 

D'r bin an now toe nao de zommervekaansie al weer 
een hiele riegel aktiviteiten. west van de Schrie-
versronte. Jim vienen in disse Ovend verslaegen, be-
sprekings en zo wat henne. Een artikeltien over et 
ni'je boek van H.J. Bergveld, Klaeterjaegers, kon 
niet meer in disse Ovend; die zol eers wat te dikke 
wodden wezen. D'r mos ok genoeg ruumte over blieven 
veur verhaelen en gedichten. Now, zok wark kun jim 
in dit nommer weer vienen. Behalve et stokkien over 
Bergveld, da'k zo pas nuumde, mossen ok inkelde ere 
stokkies liggen blieven. Zoks hoolt niet in dat we 
niet graeg ni'je copy kriegen; et duurt ja al niet 
zo lange meer, dat d'r weer een Ovend komt. Veerder 
veur de rest hier glen ni'js: dat vien ie wieder in 
disse Ovend 

Henk Bloemhoff. 
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Et Stellinwarfs Woordeboek. 

Disse keer een peer verhaelties over verschillende 
woorden daor om de ien of ere reden wat aorigs van 
zien te laoten is. De gegevens die oonze woordeboek-
groepen instuurden, bin vanzels ét uutgaankspunt. 
Mar in et volgende zal ok perbeerd wodden, nog wat 
méér te zeggen over pattie woorden. Wat veur taelen 
hebben die woorden ok; hoe bin ze ontstaon; bin d'r 
aorige zegswiezen mit, en al zok soorte van vraogen 
meer kommen d'r op de bodden. 

AMERI 'JE - AEMERT I JE. 

Et woortien ameri'je geft Bergveld op in zien woorde-
liest. De betekenis is: ogenblik. 
Allienig de volgende drpen kennen dit woord nog uut 
et Stellingwarfs: Db, Dhau, Nbk en Sun-Ot. 
Disse veurbeeldzinnen kregen we: 

"Hi'j het een ameri'je vot west." (Db). 
"Even een ameri'je d'r bi'j stille staon." (Nbk; 
van vroeger uut Ow-Beppe). 
"Je moe'n een ameri'je waachten." (Sun-0t; van 
vroeger uut Nlae-Mem). 

Nit zin geef ik et veurbeeld van De Haule as laeste, 
omdat et woord dat dit dorp opgeft in plaets van een 
lange a een Stellingwarfsere ae het, dus: aemeri'je. 

"Vroeger zeden ze wel es: een aemeri'je uutpoes-
ten." (Dhau). 

Een keermennig wodde d'r op de kaorties bi'j zet, 
dat de groepen dochten dat et om een Fries woord 
gaot in dit geval. Now komt et woord in et Fries 
veur, mar in Hollaanse streektaelen ok nog wel. Nef-
fens et WN T (Woordenboek der Nederlandsche Taal) 
Deel II, 1898, komt et nog algemien veur in et Ne-
derlaans. B.v.: "Met uw verlof! Een amerijtje ge- 
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duld!" Mar in de anvulling op de eerste dielen van 
dat WNT (van 1956) lezen we: "Niet meer algemeen; 
als volkswoord blijkbaar alleen nog in Noord-
Holland." Doeld wodt op de tael van Wieringen en 
Drechterland. In de 17e ieuw wodde et woord in et 
Nederlaans al bruukt, zegt Stoett in zien Neder-
landsche spreekwoorden, uitdrukkingen en gezegden. 
Et woordeboek van Van Dale geft amerij ok flog. 
Perf. W.J. Buma (in: Us Wurk 18, l -  2, blz. 35) het 
et woord nog es naogaon in verbaand mit een studie 
over Friese woorden, en vun et doe in et algemiene 
Fries, et Hindeloopens, et Schiermonnikoogs, et Âme-
laans, et Wieringers, en in ..... et Platduuts: 
amerie (in de omgeving van Lingen). 

Hoe as et woord ontstaon is? Zoveul tied as neudig 
is om een Ave Maria te bidden, is mar ..... een mo-
ment. Ave "Marieje" wodde A-meri'je. Toch aorig, 
dat we mit hulpe van oonze groepen naogaon konnen, 
hoe et mit dit woord in Stellingwarf nog zit 

ANGEL. 

Bergveld schrift: "Daor ligt een mooie angel op." 
Over dat woord angel in de betekenis van glaans et 
volgende. 
Oonze woordeboekgroepen geven een protte veurbeeld-
zinnen: 

"Die mudde het een mooie angel over de huud." (Np). 
"Dat beest het een goeie angel op 'e huud." (Dla). 
"Op een mudde ligt winters de angel." (Sun-0t). 
"Et kaif het een mooie angel op 'e huud." (Ld). 
"Peerden hebben de angel op de huud; dan bin ze 
goed glaanzig." (Ma). 
"D'r ligt een goeie angel op de biggen." (Dfo). 
"Over die beesten ligt angel." (Ow). 
"Hi'j het him goed holen, hi'j het angel op 'e 
huud." (El). 
"Dat jonge geitien het een angel over de huud." 
(obk). 
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"Die pinke daor lag een mooie angel op." (Nbk). 
"Wat het dat kiend angel." (Db). 
"D'r ligt een mooie angel op de rogge." (Dhau). 
"Wat hebben wi 'j now weei een mooie glaans op 't 
kassien liggen, daor ligt zuver een angel op." 
(Nw). 

In et Fries bestaot angel in disse betekenis ok, 
zegt Perf. Buma in Us Wurk 18 (1969) no. 1-2, 
blz. 38. Naost angel wodt daor ok ang bruukt; niet 
allienig veur gezonde glaans van meensken en dieren, 
mar ok bi'jglieks veur glaans, gloed op et laand. In 
de Skandinavische taelen komt et woord ang(e) ok 
veur. In N. -  W. -  Drente en angreenzend Grunningen en 
Frjeslaand komt et woord in disse betekenis 6k veur, 
zegt Bergsma in et blad Driemaandelijkse Bladen, 
no. 1, blz. 124. Et wodt daor zegt veur glaans of 
gloed van laand, peerden, koenen, katten en mudden. 
Bi'j et naovraogen veur et Drents Woordeboek kregen 
ze et woord angel in disse betekenis uut Roden en 
Een. 
Oonze woordeboekgroepen leuten zien, hoe 'n protte 
dit woord bi'j oons nog veurkomt 

ANKEL / AANKEL. 

Et taelkaortien lat zien waor as, in plaets van an-
kel, aankel zegd wodt. Een rontien om een plak bete-
kent: hier wodt aankel zegd. In de ere drpen zeggen 
ze ankel. Et kan wel wezen dat in sommige plakken 
die ankel opgeven ok nog wel goenend wonen die aan-
kel zeggen, of eersomme. Kaorties mit ankel en aan-
kel kregen we liekewel niet. Ok moe'n we in de gaten 
holen, dat in dit geval glen kaorties uut App, Bu en 
Ste verwarkt binnen. Ok dit kaortien zal wat roeger 
et veurkommen van et verschiensei zien laoten, as 
dat et in et echt is. 
De meerste veurbeeldzjnnen die we kregen gaon over 
et verstoeken van et ankel. 
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TAELKAORTIEN VAN STELLINGWARF: ANKEL /AANKEL. 
o = AANKEL. 

"Hi'j het et aankel verstoekt." (Dho; zok soorte 
van zinnen ok (mit ankel of aankel) uut Bdie, Db, 
Dfo, Ma, Nbk, Nw, Olae-Nlae, Ow, Pe-Dbl, Sun-Ot.) 

Somstieden kriej' een "trap tegen 't ankel" (Wol), 
of ie schoppen jezels d'r tegen (Np, Nt). 

Ere zinnen: 

"Die het eendik ankel." (Dhau). 
"Hl'j brak mit voetballen zien ankel." (Op). 
"Ikschopte me daor mit et ankel tegen de trapper 
an." (Obk). 
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El, Ld, Spa en Sz geven (ok) enkel op. De meerste 
dorpen geven et ankel (aankel) op, mar bi'j Ow gaot 
et om een de-woord. 
In de Nederlaanse streektaelen van de Middelieuwen 
kwam ankel ok al veur; pattie ere streektaelen van 
now hebben et ok. 

DREUGE. 

Een wat gewoner woord as ameri'Je en angel. In een 
hiele protte betekenissen, op een hiele protte me-
nieren kan dit woord bruukt wodden. 

1) - zonder dat d'r nog veul vocht in zit of uut kom-
men kan, leeg. 

"Zol de was al dreuge wezen?" (Db, Dfo, Diz, Dia, 
Ma, Nbk, Obk, Olae-Nlae). 
"Wi'j hebben mool dreug huj wunnen." (El). 
"Et huj is dreuge." (Bdie, Dhau, Djz, Mun, Obk). 
"De turf is dreuge." (Np, Spa). 
"De turf dreuge maeken." (Ow). 

Van et weer (en daordeur ok van 't laand, de 
grond) 

"Et is vandaege dreug weer." (Db, Nbk). 
"Et is slimme dreuge." (Np, Nt, Ow). 
"It Is veul te dreuge, d'r gruuit niks." (El). 
"We hebben een mooie dreuge zoemer had en ok nog 
een dreuge winter." (Nw). 
"Et is now al weer weken aachter mekeer dreuge." 
(Obk, Olae-Nlae, Sun-Ot, Sz, Wol). 
"'t Weer is tegenworig dreuge." (Op). 
"t Laand is aorig dreuge." (Nbk, Spa). 

Aj' daenken an et hielemaol leeg wezen: 

"De Noordoostpolder is dreuge maekt." (Nt); 
"Ze bin drok doende de polder dreuge to leggen." 
(Pb). 
"De sloot ligt dreuge." (Db, Dfo, Dhau, Dho, Np, 
Nt, Nw, Obk, Olae-Nlae, Op, Ow, Pe-Dbl). 
"een dreuge sloot" (Np, Spa). 
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"De sloden bin dreuge." (Sun-0t). 
"Oonze regenhak is dreuge." (Diz). 
"Die tonne het al een hiele tied dreuge staon." 
(El). 
"De ketel stiet (staot) dreuge op 'e kachel." 
(Ow, Spa). 
"Die dobbe, koele, putte is dreuge." (Bdie, Db, 
Nw). 

Uutdr.: 

"Een dreuge keel hebben." (Nbk) - een dreug, 
schraol gevuul in de keel hebben. 
"Een dreuge lever hebben." (Diz) - altied dust 
hebben, een protte drinken. 
"Dreuge wezen" (Bdie) - van kiender die et niet 
meer in de broek doen. 
"Et kiend was vroeg dreuge." (Ld). 
"Hi'j was mit •een jaor al dreuge." (Ma). 
"Niet (of: nog mar krek) dreuge aachter de oren 
wezen." (Db, Diz) - nog mar een broekien wezen, 
van bepaolde dingen nog niet genoeg of weten, om 
d'r over te oordielen, of om et doen te kunnen: 
van kiender, mar ok van meensken die slim jong 
trouwen. 
"Een dreuge meert is goold weerd." (Db). 
"Zo dreuge as .... et gat van Sunderklaos" (van 

koeke of bolle) (Nt, Spa), 
... haor" (Dho), 
... hoppe" (Db, Dhau, Diz, Mun, 

Nbk, Np, Obk, Olae-Nlae, Spa, 
Sun-Ot, Sz, Wol), 

... korre" (Bdie), 

... huj" (Dfo), 
" .................korke" (Np, Obk), 

... kurk(e)" (Db, Dfo, Diz, Nbk, 
Ow, Sun-Ot, Sz), 

... ries" (Bdie, Diz, El, Ld, Ma, 
Nbk, Np, Nw, Obk, Op, Pe-DbI, 
Spa), 
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"Zo dreuge as 	turf" (Dia), 
...........turfmot" (Ow). 

2) - van koe die gien melk (meer) geft: 

"De koe staot dreuge." (Alg.). 
"De koe gaf niet veule melk meer, dat hi'j was 
zo dreuge." (Dfo). 
"As de koe kalven moet, moet hi'j een peer 
maonden dreuge staon." (Dfo, Sun-0t). 
"Een koe mos vroeger drie maonden dreuge staon." 
(obk). 

3) - van kiepe die niet meer legt: 

"De kiepen bin dreuge." (Veul minder drpen as 
bi'j 2 geven et woord hiere: Db, Dhau, Dho, El, 
Ld, Ma, Mun, Np, Nt, Sun-Ot, Sz) 

4)- zonder dat wat d'r bi'j heurt, bi'jglieks "dreug 
brood": 

"Dreug brood smaekt niet lekker." (Nbk, Op). 

5) - geef, van bienen van et peerd: 

"Dat peerd het beste dreuge voeten." (Sun-0t). 
"Dat peerd het dreuge bienen." (Bdie, Db, Ld, 
Ma, Nbk, Np, Olae-Nlae, Pe-Dbl). 
Een peerd " .... mit dreug bienwark." (Dfo, Dho, 
Diz, El, Nt, Ow, Spa, Sz). 

6) - van meensken: mit weinig levendighied, saai 
(Bdie, Db, El, Ld, Mun, Nbk, Nw, Obk, Op, Pe-
Dbl); ok: 

"een dreugen iene" (Dhau, Nbk, Nw); 
"een dreuge pier" (Np, uut De Miente); 
"een dreuge pieter" (Ma, Olae-Nlae); 
"een dreuge praoter" (Dho, Ow, Spa); 
"een dreuge proeme" (Diz); 
"een dreuge siepel" (Dhau, Diz). 



7) - grappig wezen, op bulge wieze wat zeggen, zon-
der daj' d'r eers omme praoten gaon; grappies 
maeken, wiels ie krek doen of d'r niks te redden 
is: 

"'t Is een dreugen lene." (Dhau, Nbk, Nw). 
"Hi'j kan It dreuge zeggen." (Np). 
"Wat kan die man d'r dreuge bi'j kommen." (Sun-
Ot, Nt). 
"Hi'j kan 't mooi zeggen, 't komt d'r zo dreuge 
uut." (Sz). 

Opm.: de situaosie maekt bi'j een stokmennig ge- 
vallen van 6) en 7) uut, veur welke van de 

beide betekenissen spraoke is. Et was bi'j de 
veurbeelden. bl'j 6) op de kaorties niet altied 
lieke dudelik, of et om et humor-geval gong, of 
dat op een saaien iene doeld wodde, of toegelie-
ke op able beide. 

Hier wodt veerder niet ingaon op et zelsstaandi-
ge naemwoord et dreuge (b.v.: "De schaopies op 
et dreuge hebben"), et warkwoord dreugen (b.v.: 
"De was hangt te dreugen") of saemenstei.lings 
mit dreuge (uut de groepen kwam dreks al, bi'j 
dreuge: dreugkboot (Wol), dreugproem (Dhau), 
dreugproemer (Dfo, Dho), dreugstoppel (Dhau, 
Nbk), haegeldreuge (Nt), kurkdruge (Na), enz. 

Ok een stokmennig zaeken (b.v. inkelde uutdrok-
kings) die bi'j bepaolde groepen nog even nao-
vraogd wodden moeten, bin niet nuumd. 

Dreuge komt ok wel veur as druge (Na, Nbk), en 
ok web as droog (droge) (Dia, Spa, Sz). Ok daor 
gaon we now niet veerder op in. 
Et moet ok niet te dreuge wodden ..... 

Henk Bloemhoff. 



STELLINGWARFS: tael en schrieveri'je. 

Ja, dat is de naeme van et eerste project van een 
serie schoeleradiopergramme's van de warkgroep 
"Stellingwarfs in et onderwies". Veur da'k aachter 
mien schriefburo zitten gong om dit artikel veur 
"We Ovend" te schrieven, las 1k een interview van 
Cees Vellekoop mit Drs. C.M. Bolle in et "Ni'jsblad 
van et Noorden" van vandaege. Drs. Bolle is veur-
zitter van de "Commissie Nodernisering Moedertaal" 
(c.M.M. ) 

1k hael an: "Et is slim neudig dat et dialect se-
rieus neumen wodt. Een dialect is een volweerdige 
tael, waor gedaachten en gevulens in uterd wodden 
kunnen, die neudig binnen. D'r is niks minderweer-
digs of onontwikkelds an. Et is ok mooi dat d'r 
zocht wodt naor een goeie spelling veur de dialec-
ten. Dat geft meugelikheden om kiender in plakken, 
waor as een protte dialect praot wodt, in heur ei-
gen tael lezen te leren. Et belangriekste is dat 
twietaelighied binnen de schoele erkend wodt. Kien-
der moe'n zien dat die schoele wat te maeken het 
mit heur leven en niet bi'j een ere wereld heurt. 
Dat betekent dat et onderwies ansluten moet op et 
leven in de buurt. Et betekent ok dat de eigen tael 
niet verdrokt wodden mag". Tot zoveer Drs. Bolle. 
Drs. Bolle is niet de eerste die de streektael in 
et onderwies belangriek vint: de Friezen bin her-
wertsjaoren leden al begonnen mit twietaelige schoe-
len. Sund de oprichting van de Schrieversronte het 
die him al interesseerd veur disse vraogstokken. 
In 1975 wodde een warkgroep deur de Schrievers-

ronte insteld: "Stellingwarfs in et onderwies". De 
warkgroep bestaot uut Jan Betten (coirdinator), 
Henk Bloemhoff, Philomène de Bruijn, Roelf J. Oos-
terhof, Kobie Pen en Hannie Veldhuizen. Disse ploeg 
verzorgde et schoeleradiopergramme Stellingwarfs: 
tael en schrieveri'je, dat op 29 september uutzun- 
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nen wodde. Et project beston uut een radiopergram-
me, een leerlingeboekien mit verwarkingsstof, een 
tael-extra boekien en een haanclleiding. 

Op uutneudiging van et Pedagogisch Adviesbureau 
van de Fryske Akademy komt d'r een serie van drie 
pergramme's. De ere twie bin: De geschiedenis van 
Stellingwarf en Brood op 'e plaanke. Die wo'n in de 
twiede helte van dit schoelejaor uutzunnen; bi'j 
elk komt weer een leerlingeboekien, een tael-extra 
boekien en een haandleiding. Op It heden bin de zes 
schoelen in Stellingwarf nog drok doende mit de 
verwarking van dit eerste project. D'r is een prot-
te wark op daon om et pedagogisch-didactisch ver-
antwoord te maeken en om et op 'e tied klaor te 
kriegen. 
Et schrjftelik materiaol wi'k et hier veerder 

graeg over hebben. 

Et leerlingeboekien. 

Et leerlingeboekien begint mit een inleiding veur 
de kiender over tael en een overzichtskaorte van de 
streektaelen in Nederlaand. Een goeie anloop, donkt 
mi'j: • et Stellingwarfs in et grotere verbaand zet-
ten. Op blz. 4 kriej' een puzzel die neffens mi'j 
veur de kiender te muuilik is. De kiender moe'n al 
slim wennen an et Stellingwarfs lezen en dan drekt 
schrieven liekt mPj niet zo geschikt. Ok de om-
schrievings bin te muuilik. Eerlik: ik kwam d'r 
zels ok niet uut. Et zelde gelt ok veur de puzzel 
op blz. 10. 
Blz. 5 t/m 7 geven goeie oefeningen om et Stel-

lingwarfs mit ere taelen te vergelieken. Oefening 4 
op blz. 8 is een opdracht om Stellingwarver gezeg-
den uut te leggen. Eon goeie opdracht, donkt mi'j. 
Ok gaot de warkgroep in op verschillen paer/peer 

en breur/bruur. De taelkaorten in dit verbaand bin 
slim dudelik en maeken et perbleem aorig helder.., 
Op blz. 11 en 12 alderhaande vraogen en opdrach-

ten. De varjaosje daorjn vaalt drekt op en kan slim 



stimulerend warken veur de kiender. 
De twiede helte van et boékien gaot over de 

schrieveri'je: De kikker van Jouk, et volksverhael 
De Pietermannen van W. Jaeger, en et gedicht Asfalt 
van Henk Bloemhoff. Een goeie keuze mit ofwisselen-
de vraogen en opdrachten. De tekenings bi'j De kik-
ker en De Pietermannen bin van Sietske A. Bloemhoff. 
Ok in et tael-extra boekien bin twie tekenings van 
heur opneumen: bi'j een verhael van Johan Veenstra 
en bi'j Wie zol dat toch wezen, een gedicht van 
H.J. Bergveld. Disse tekenings bin prachtig, en ze 
bin aenlik onmisber bi'j et lesmateriaol. Ok de 
lay-out en verzorging voldoen an de elsen. 

Op blz. 20 vienen we een woordelieste. Een goed 
idee. Op 'e omsiag nog de teksten van de lieties 
die in et radiopergramme zongen wodden: De Foddel-
pot, Piepmoes en Woef. 

Et tael-extra--boekien. 

Et tael-extra boekien besteedt andacht an de schrie-
vers Veenstra, Houtman en Bergveld, en an de Berg-
veldspelling. 

Van Johan Veenstra is et verhael Et hudertien van 
Bruch opneumen (zie ok De Ovend, 4 jaorgang nr. 4--  
augustus 1 76). Dit volksverhael deur de schriever 
optekend in de Pyreneeen is een geef veurbeeld van 
wat Johan Veenstra kan. Bi'j et verhael bin weer 
vraogen. 

Van H.J. Bergveld staot De geliekenis van de ver-
leuren zeune in et tael-extra boekien mit twie op-
drachten veur de kiender. Butendat is d'r een riem-
pien van disse schriever opneumen. 

Van Harm Houtman is et gedicht Valhelm. Et kon 
veur de kiender wel es wat te muuilik wezen. 

De spellingsoefeningen in et Stellingwarfs bin 
goed opzet. Ze bin niet te muuilik. Ok de oefening 
"spreekwoorden" zit goed in mekeer. Ok in dit boe-
kien een lange woordelieste. 
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De haandleiding. 

De haandleiding bestaot uut een algemiene inlel-
ding en een gedielte mit didaktische anwiezings en 
oplossings bitj  et leerlinge- en et tael-extra 
boekien. 
In et algemien pat gaon de auteurs in op de vrao-

ge "Waoromme Stellingwarfs en Stellingwarver kultuur 
op schoele?" Reden: a. Et op een verantwoorde menie-
re bruken van de tael van et kiend, bi'j et anleren 
van goed Nederlaans. Et Stellingwarfs moet veur vol 
anzien wodden, ok in et belang van et kiend. 

b. Et algemien onderwies is veur 
een belangriek pat "kultuuroverdracht" en daorbi'j 
heurt dus ok de regionale kultuur en in oons geval 
et Stellingwarfs. 

Op blz. 5, 6, 7 en 8 wodt ingaon op de taelmuui-
likheden, die de onderwiezer(es) tegen kommen kan. 

Nao de oplossings en anwiezings sluut de haand-
leiding of mit een literatuurlieste. 

Et leerlingeboekien telt 20 bladzieden, et tael-
extra boekien 16 en de haandleiding 22. 

In et laest van •oktober wodden de schoelen uutneu-
digd om d'r over nao te praoten. Et is een experi-
ment en dan is et nog meugelik om verbeteringen an 
te brengen. Even ofwaachten, dus. 1k bin d'r haost 
van overtuugd dat de warkgroep de goeie weg insleu-
gen is en 1k hope dat de twie ere projecten lieke 
antrekkelik veur de kiender wodden. 

Pieter Jonker. 

K rummeltien 

Et adres veur de woordeboekgroep Buil (zie De Ovend, 
4e jg. no. 3, blz. 2) kregen we niet van Vrouw 
Lnstra, mar van Vrouw Russcher uut Donkerbroek. 
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Een oold vertellegien over de Kaele Dunen. 

Ail es in de Kaele Dunen kommen, daor bi'j Oold-
Appelsche, dan ziej' nog wel es wat, daor ail in 
vremde lanen vaeke omme zuken moeten. De grote 
hoogten en de leegten en et stoefzaand en de mooie 
veergezichten op de bossen die d'r omme henne hg-
gen, et is ahlegere biesterbaorhike mooi. En niet 
te vergeten de heide, die in augustus en september 
zo prachtig bluuit. En dan even bekommen onder 
zoe'n oolde sparreboom die zo geheimzinnig roest, 
krek al vertelt hi'j je wat uut oolde tieden. 

Wat een mooie stee, en wat hebben de kiender daor 
een wille. Dan kuj' zien dat ze niet veule speul-. 
goed neudig binnen. Daor hebbeii ze genoeg an et 
stoefzaand, en ie heuren ze niet tot an de laete 
zommeraovend toe. En wat kun ze dan slaopen van de 
muuihied van et baggelen in et zaand. De wiedhied 
en de machtige ruumte maekt van ieder daor een aan-
der meenske. 

1k heb ok nog es een saege heurd over die stee, dat 
die wo'k disse keer graeg es an ji.m vertehlen. 
In de tied doe d'r nog reuzen weren, woonde d'r 

eon reus Ulbe in Diever. Daor was hi'j een machtig 
grote bouwboer. Zien breur Brommert was een kiebige 
mulder. Die hadde in De Haske een ahlemachtig grote 
roggemeule. Die Brommert was nogal vaeke wat brok-
kelig en bromstig, dat daoran hadde die zien naeme 
te daanken. Veural as d'r de iene keer weer wat te 
veule, en de ere keer weer wat te min wiend op de 
meule was, dan was do man nauw to hikken. 

As Ulbe do rogge diskt hadde, mos hi'j vaeke mit 
een grote zak vol naor zien breur te maelen. Dan 
nam hi'j do weg over et dreuge Appelsche, en dan 
kreeg hi'j daor een boel zaand in de leerzen. As 
hi'j dan dichte tegen Else an kwam, mos hi'j even 
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bekommen, en dan dee hi'j zien grote leerzen uut en 
schudde dan stromen zaand d'r uut. Zo kwammen daor 
deur de jaoren henne die allemachtig grote zaand-
bulten, en vandaege an de dag bin ze daor nog ..... 
Vanzels, It is mar een vertellegien van meensken, 
mar de kiender vienen et mooi. Laotwe  hopen, dat 
dit prachtige stee veur altied beweerd blift, en 
laoten we dr es henne gaon te kieken, as et mooi 
weer is. le vienen, zo'k al zee, ok in vremde lanen 
gien mooier plak as die Kaele Dunen daor bi'j Oold-
Appelsche. 

Wube Lamers van de Kuunderwal. 

De 	dauw. 

Gries over It gras 
mit heldere druppen, 
ligt daor de dauw 
over lanen en groppen. 

Mien lange leerzen 
wodden staorigan nat, 
mien stevige stappen 
maeken een pad. 

De wiede wereid 
is inkeid van mi, 
de diezige dag 
komt dichterbi'j. 

Gries wodt gruun, 
de deken wodt dunne, 
schruten en schraol 
komt now de zunne. 

Dan dooft de dauw 
deur een kievite-lied, 
dan drinkt de eerde 
zien eigen zwiet. 	

Harm iloutmari. 
- 15 - 



Husien op It Oost van Berkoop daor H. Vries in woont. 
Foto: L. Hof- de Boer. 

Weer een stokkien S t el 1 1 n g w a r f. 

et oolde klintien 

een knik in de oolde rogge 
et dak verrinneweerd 
de deuren hongen schi eve 
de ruten glad verweerd 
onder de oolde daoke 
het men minne tieden kend 
't was wrotten om te leven 
men was niet yule wend 

aj' now dat oolde klintien 
es weer zien nog een keer 
dan wi'j't haost niet geleuven 
ie kennen 't ja niet meer 

- 16 - 



want yule van die husies 
bin now een twiede huus 
veur volk-vaek' uut 'e stad 
ze numen It "weekend -  huus" 

as zoe'n husien nog es praoten kon 
dan zee et vast: "Och heden 
wat is de tied veraanderd-
mar bin de meensken now tevreden?" 

L. Hof-de Boer. 

STELLINGWARFS? WAOROMNE? 

Een opschrift, dat mitien een vraoge is. Een 
vraoge die ik mezels steld hebbe doe ik me verle-
den haast opgeven hadde veur de kursus Stelling-
warfs in Berkoop. Een vraoge daor as ik in de loop 
van de kursus en naotied staorigan et antwoord op 
vunnen hebbe. Op een plezierige meniere hebben 
wi'j op die kursus hiel wat leerd over de Stelling-
warven, over heur bewoners, heur geschiedenis en 
heur tael. We hebben begrepen dat de Stellingwarven 
mit de bewoners, geschiedenis en tael ien gehiel 
binnen, een gehiel daj' niet los van mekeer maeken 
kunnen. 

We bin, mit mekeer praotende, tot de overtuging 
kommen, dat de bewoners van de Stellingwarven een 
volkien binnen mit een eigen karakter en aord, een 
volkien dat vrundelik en mitgaonde is, mar .... tot 
zo veer en niet veerder. We hebben begrepen dat dat 
vrundelike mitgaonde, mar toch van eigen weerde en 
weerdighied bewuste karakter ok tot uutdrokking 
komt in de hoolding tegenover de eigen tael. De 
tael, et insterment waor de iene mit an de aandere 
dudelik maekt wat as hi'j vuult, daenkt en wil. De 
tael die elkeniene op zien eigen, bi'j him passende 
meniere bruukt, de tael die zodoende de uutdrokking 
van een meenske zien persoonlikhied is. 
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Al naor gelang van de aord en anleg, zo as hi'j 
die van zien veuroolden mitkregen het, wodt ieder 
meenske vormd deur zien omgeving. Die omgeving, 
dat bin in et eerste plak de oolden, veural de mem. 
En et belangriekste middel dat veur die vorming 
bruukt wodt is de tael, de memmetael. Dat is hier 
in de Stellingwarven dus et Stellingwarfs, de tael 
die de meensken die hier geboren en opgruuid bin-
nen, de meensken die hier deur de iewen henne leefd 
hebben, altied bruukten. In et Stellingwarfs hebben 
ze docht, vuuld en praot. In de tieden van stried 
veur vri'jhied en onofhankelikhied, in de tied dat 
ze een vri'j en zelsstaandig volkien weren en in de 
tied dat ze die vrijhied weer verleuren, en opgaon 
inossen in et grotere gehiel. In et Stellingwarfs 
drokten ze deur de lewen henne gevuul, verlangst en 
gedaachten uut, zo as die vormd weren deur heu-r 
aord en deur de omstandigheden daor ze in leefden. 
Et was de tael die bi'j heur heurde, die een diel 
van heurzels was. Mar niet alliend was, want ok 
vandaege an de dag heurt datzelde Stellingwarfs nog 
bi'j de meensken van de Stellingwarven. Nog is et 
de tael daor as ze heur et beste in uutdrokken, de 
tael die leèft in en vorm geft an de gedaachten en 
gevuulswereld van de Stellingwarver. Et Stelling-
warfs is veur een belangriek pat et kenmark van et 
karakter en de aord van de Stellingwarver. Now bin 
karakter en aord van de Stellingwarver niet beter 
of minder as karakter en aord van aandere bevol-
kingsgroepen, mar daor gaot et now niet omme. Et 
bin dit karakter en die aord die de Stellingwarver 
tot Stellingwarver maeken en et Stellingwarfs is 
daor et kenmark van. En dat is een reden om et 
Stellingwarfs te beweren, om et te praoten, te le-
zen en te schrieven. 

Want al bin wi'j dan allemaole Nederlaners en al 
is et neudig dat wi'j et Nederlaans goed beheersen, 
daornaost is et geleuf ik zeker ok neudig om de 
tael van de eigen streek te beweren en te beheer-
sen. En dat is veur oons hier et Stellingwarfs. Op 

- 18 - 



aandere plakken bin dat weer aandere streektaelen en 
op die meniere blift d'r binnen et gehiel van Neder-
laand een verscheidenhied van taelen bestaon, die 
allemaole uutdrokking geven an et karakter en de 
aord van de eigen streek. Et kleurrieke beeld van de 
bollevelden in tael! Een, donkt mi'j, hiel wat an-
trekkeliker beeld as een Nederlaand waor as van 
noord tot zuud, van oost tot west, len en dezelde 
tael praot wodt en waor glen verschil te heuren is 
tussen een Zeeuw en een Grunninger, of tussen een 
Fries en een Steilingwarver. Allemaole bollevelden 
mit alliend mar gele bloemen! 

As wij deurgaon mit alles zoveule meugelik te 
verhollaansen, as wi'j de kiender iens niet meer 
heur eigen memmetael praoten laoten, dan kon d'r wel 
es hiel wat verleuren gaon, dat nooit weer terogge 
te kriegen is. En zo as d'r now al een generaosle Is 
mit nostalgie naor pietereulielaampen, eupen heerd-
vuren en bedsteden, zo kan d'r dan wel es een gene-
raosie kommen, die mit spiet ommekikt naor de tied 
dat de meensken in heur eigen streek of dirp nog een 
eigen tael hadden, die et kenmark was van de gemien-
schop daor as ze in thuus heurden. En de verienze-
ming en vervremding van de meens, waor now al zoveu-
le onder lieden, kon nog wel es groter wodden as de 
meens zien eigen tael, en daormit de herkenning van 
et eigene, niet meer het. Daoromme, veur de Stel-
lingwarven, Stellingwarfs! 

Z. Kuiters-Keizer. 

Wolki en 

D'r zit een groot gat 
in mien begoniablad. 
Oe, buurvrouw, 't komt grif 
van dat kleine wolkien vergif. 

Harm Houtman. 
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Ok een stokkien STELLINGWARF. 
[_De karke van Berkoop in 1732. 

Disse keer "ok een stokkien Stellingwarf" van zoe'n 
240 Jaor leden. De karke van Berkoop het deur de 
iewen henne een daankber onderwarp west veur teke-
ner, schilder en fotograaf. Ok vandaege de dag kuj' 
d'r now en dan nog wel es iene zien zitten te teke-
nen of te schilderen. 

In et jaor 1732 wodde de karke tekend deur Cor-
nelis Pronk. Oons lid de heer. Dijk uut It Vene vun 
in een oolde Ooststellingwarver kraante van nov. 
1926 een plaetien van disse tekening. De heer Dijk 
maekte hier een schets van en stuurde die oons toe. 
Ondergetekende maekte disse schets op "Ovend for-
maot". 

An de karke en veural de mure daorom henne is 
wel et ien en aander veraandercl. De oorspronkelike 
karke is ongeveer in 1100 bouwd, liekewel niet in 
de grootte en in de vorm die hi'j now het. In 1300 
moet et koorgedielte bouwd wezen. Tussen 1300 en 
1500 is d'r ok nog al wat ofbreuken, opni'j bouwd 
en veraanderd. De toren, die as veur de karke staot, 
is ok de oorspronkelike niet meer. In 1585 wodde de 
oolde deur de vi'jaand uut Stienwiek ondergreven en 
vul omme. De Stienwiekers vunnen et een te stark en 
geef schoelpiak veur de bevolking. In 1608 is de to-
ren klaor kommen zoas die dtr  now nog staot. 

Op de tekening van Cornelis Pronk valen de poorten 
in de mure om de karke henne op. Ze lieken slim op de 
poorten die aj' zaggen veur de steenzen. Deur de hoge 
onderhooldskosten bin ze ofbreuken, moej' annemen. 

Hoe de tegenwoordige karke d'r uutzicht? Now, gao 
zels mar es kieken. De deure staot de hiele dag veur 
je eupen. Ok een bezuuk an de concerten, die as now 
en dan geven wodden, is de muuite weerd. Meer over de 
karke kuj' an de weet kommen in et bekende boek over 
Berkoop. 	

Harm Houtman. 
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STELLINGWARVER INVAOSIE IN 'T VENE. 

Vri'jdagaovend 15 oktober wodde d'r in de Schouwburg 
in It Vene een jubileumveurstelling geven van de te-
nielverieninge "Kunst naar Kracht" uut Wolvege. Van 
de 25 jaor dat zi'j bestaon speulen zi'j al vief 
jaor in et Stellingwarfs. Zeuven honderd Stelling-
warvers geneuten van et viefde tenielstok "Et wie-
fien uut de kompjoeter". 

Vief jaor leden kreeg "Ku.nst naar Kracht" de 
wjend in 'e zeilen. Et tenielstok "Dolle Mina's" 
wodde vertaeld en bewarkt deur J.W. Nijholt, krek as 
de stokken van de volgende jaoren. Dat stok in et 
Stellingwarfs wodde 50 keer brocht. 

Et ni'jste stok speult him of in adelike kringen. 
Theo Bossart v.d. Bos, een ooldhiedkundige, krigt 
via de kompjoeter kennis an Celia Wortel, een daan-
seressien. Theo zien tante Hilda en de mem van Celia, 
Leni, bemuuien heur d'r netuurlik ok mit. Hilda en 
Leni wo'n speuld deur Hielkje Pen en Dinie Post - de 
beide "Dolle Mina's" uut et eerste stok. Die bin wel 
an mekeer waogd: veurtreffelik spel van beide vrouw-
luden. Eduard Sorgdrager-Legrand, die de boel op-
lichten wil, wodt speuld deur Anne Bron, en de huus-
knecht Otto Fleer deur Chris Lenstra. Die bin ok 
aorig in et zoolt bebeten. Ok numen we hier Henny de 
Vries, die de rol van sikretaresse van Theo speult. 
Ok disse speulster van et eerste ure kreeg de lachers 
op heur haand. Ja, lacht is d'r wel die aovend mit al 
die verwikkelingen in de villa "Mijeenzorg". 

Disse vief speulers veural zorgden d'r veur dat 
dit stok boven et niveau van et amateurteniel uut-
kwam. lederiene was ok rolvaaste en et stoekte nar-
gens. An et aende van de aovend kregen de teniel-
speulers dan ok een eupen doekien. Doe kon veurzit-
ter Chris Lenstra nog vertellen dat zi'j al weer veur 
17 keer nuugd weren om dit stok in ere drpen op 'e 
plaanken te brengen. Ft succes van "Kunst naar 
Kracht" van Lip Slager blift veurlopig nog. 
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H U J V E R E N 

Zoe'n veertig jaor leden hadden we hujlaand, daor 
konnen we niet mit peerd en waegen bi'j kommen. We 
mossen et huj d'r dus weg veren. Dat deden we mit 
een vlottien, dat is een veertuug kleiner as een 
bok of een praem. Mien heit was niet haandig in et 
veren; hi'j kon bete mit peerd en waegen ommegaon, 
as mit de veerboom. 1k bin in et waeterlaand gebo-
ren, en as jonge hebbe 1k et veren wel een betien 
leerd. Heit had altied een boel op de zaandgrond 
verkeerd, kon netuurlik niet zwemmen, dat deden de 
meensken van doe niet, en hi'j was bange veur wae-
ter. 1k moch netuurlik ok niet zwemmen leren, want 
ik heur et him nogwel zeggen: de beste zwemmers 
verzoepen. Mar ik dee wat alle jongen van die tied 
deden: stiekem zwemmen leren. 1k hebbe doe daenk' 
docht: ie moe'n et zels wel es mit weten. Mar kot 
en goed, we mossen hujveren. Et was een lange, smal-
le ribbe, we hadden et de veurige dag ophujd, en in 
opperties zet. We veerden dus mooi bi'j de ribbe 
langes, en steuken mit de vrke et huj in et vlot-
tien tot net zo lange, dat we bi'j een dwasgat kwam-
men. Die splitste de ribbe in twie stokken. Om now 
zoe'n dwasgat veurbi'j te kommen, veer ie langzem 
bi'j de wal langes, bi'j et dwasgat spring ie op et 
viottien, en aj' et dwasgat veurbi'j binnen spring 
ie weer op de wal. Dat dee ik dus, ik spring op et 
viottien, en zegge tegen Heit: "Spring now!" mar 
hi'j dee et niet, en doe et niet meer kon, en 1k et 
niet meer verwaachtte, sprong hi'j toch. Now, de ge-
volgen weren wel te overzien, want zin heufd, mit 
de dikke wollen flokke-pette d'r boven op, stak nog 
krek boven et waeter uut; de vaort was daenk' niet 
diepe. Hi'j stootte zokke rere geluden uut, dat aj' 
et niet gebeuren zien hadden, dan koj' d'r kel van 
wodden. 1k heb him d'r zo gauw meugelik weer uut 
trokken, mar 1k kon et haost niet, want ik mos zo 
lachen, dat 1k hadde haost glen macht meer. Doe 1k 'm 
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o.p de wal hadde, he'k eerst een poelegien daon. Heit 
wol drekt naor huus toe, hi'j hadde et nocht hiele-
maole van 't veren of. 

Heit is now 91 jaor, dat zokke veurvallegies kuj' 
wel oold omme wodden. Soms heb 1k et d'r nog wel es 
mit 'm over, mar dan moek nog altied lachen. Ja, de 
hujjinge gong vroeger al aanders as now! 

K. van der Weg. 

I E N Z E N H I E D. 

Fi'j, fi'j, wat was zi'j in de warre, Miene. Zi'j 
hul heur eers nogal groot, mar now mos ze goelen. 
Mos ze now alle femiliepetretten, brieven en zok 
spul mar votgooien of verbranen? Tot et laeste toe 
hadde ze eerst heur mem en doe heur heit verzorgd. 
Ienigst kiend was ze west en nooit was d'r. een 
vri'jer veur heur kommen. Mit een drokke winkel en 
een haost altieden zieke mem hadde zi'j een protte 
wark had. Mar gelokkig weren daor altieden beste 
vrundinnen. En ok was ze niét onverzorgd aachter 
bleven. Daor hadde Heit wel goed veur zorgd. Mit een 
eigen huus en een grote tuun hadde ze altieden wât 
om hanen had. En laeter, doe ok Heit uut de tied 
raekte, hadde ze mit heur vrundinnen mooie reizen 
maekt, overal henne. Mar de iene nao de ere was bi'j 
heur weg valen en doe was et slim ienzem wodden in et 
grote huus. Vaeke was ze benauwd veur inbrekeri'je of 
nog slimmer. Ze hadde doe mar besleuten in een be-
jaordeflat te gaon. Zi'j kon et ja best betaelen en 
dan was ze vast zo allienig niet meer. Mooie grote 
kaemers - slim geriefelik - dus ze kon nog een protte 
oold spul mitnemen. En hoe wonderlik et gaon kan, al 
rap kwam Miene in de praot mit een aander oold vrouw- 
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gien, net zo allienig as zi'j. Ze konnen et meraokels 
goed mit mekeer vienen. En doe in ienend op een mor-
gen was die laeste vrundin wegraekt. Zo mar in de 
slaop. Ze was d'r knap overstuur van west. 

En doe een peer weken laeter was daor een vracht-
waegen veur de deure kommen mit pelisie d'r bi'j. De 
flat mos leeg en wiede femilie - wied weg - mos eerst 
deur de netaoris uutzocht wodden. En daor lag alles 
op de straote veur et op oddering brocht en inpakt 
wodde. Min spul in een container veur ofval en et 
betere goed gong naor de veiling, hadde Miene d'r uut 
opmaekt. le mossen d'.r niet an daenken, dat vremde 
meensken zo in je foto's, pepieren en spullen omme-
scheur den. 

Mos ze dan toch now oprumen en verbranen? Een 
meenske wet ja nooit veuruut wanneer de' dag komt, dat 
zag le now wel mit die laeste vrundin. 

Mar ze kon niet tot een besluut kommen. Ze was 
deur de jaoren henne zo an dat spul wend raekt. En as 
ze op de vaeke ienzeme aovens de petretten nog es be-
keek, dan heurde ze de oolde verhaelen nog vertellen 
deur Mem, Heit, Pake en Beppe. Et kon je ommes ok nog 
wel een posien duren veur heur tied d'r was? 

Ze bleef d'r over prakkezeren, tot d'r op een dag 
een brief kwam van iene mit dezelde aachternaeme, die 
ze niet kende. 

Et bleek een aachterneve te wezen, die mit een 
stamboom doende was. H1'j wol wel graeg wat much-
tings hebben over heurzels en heur femilie. Ze hadde 
dreks weerommeschreven, dat hi'j mar es langes kommen 
mos en dat hadde hi'j al rap daon. Hi'j hadde zien 
vrouw mitneumen. Ze kwammen vaeker, want Miene hadde 
een protte petretten, brieven, actes en nuum mar op 
en et nam nogal wat tied van dat alles antekenings 
te maeken. Miene was bliede as ze kwammen en in heur 
hatte zag ze d'r tegen an as ok dit weer veurbi'j 
was. Dan ston de ienzemhied weer veur de deure. Mar 
zo veer kwam et niet en zol et ok niet kommen. 

- 25 - 



Of ze heur mit de auto niet es haelen konnen, dan kon 
zi'j ok es bi'j heur kieken. Ok belden ze vaeke es op 
en doe ze ziek wodde, zochten ze heur riegelmaotig op. 
"Zoj' d'r ok nocht an hebben een femilie-archief te 

maeken," vreug Miene op een keer. 
"Beslist wel, ik bin d'r al mit begonnen!" 
"Mar waoromme hej' mi'j dan noolt argens omme 

vraogd?" 
"Een kiend kon wel zien, daj' ommeraek wies mit al 

dat spul weren. Dan vraog 1k d'r toch niet omme?" 
En doe in ienend wus Miene et en leut dezelde dag 

de netaoris nog kommen. Heur geld was veur de karke 
en de verienings, waor ze altieden lid van west was; 
al heur ere spullen vermaekte ze an dit jonge stelle-
glen, dat heur levensaovend zo opfleurd hadde. 
Et was goed zo. Niet bange meer veur container, 

vrachtwaegen en veiling. En ok et bliede gevuül, dat 
d'r op heur begraffenis een peer femilieleden wezen 
zollen. Bi'j heur laeste vrundin weren et allienig 
vremden west. 

Albert Jaeger. 

de ni'je B e r g v e 1 d 

is d'r 
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Praotmiddag 1976.... mit harbargespul-aovend. 

Oonze jaorlikse praotmiddag wodde disse keer holen 
bi'j Dragt in Wolvege, die krek zien zaeke weer 
eupend hadde. De Stuurgroep hadde d'r disse keer es 
wat eers as eers op bedocht: de meensken wodden 
vraogd in ploegies van vieve te praoten over ver-
schillende onderwarpen die mit et Stellingwarfs te 
maeken hadden. Nao et praoten in de groepen brochten 
de schrievers daorvan an de grote groep versiag uut. 
Zo wodde de middag benut veur twie keer groepsge-
sprekken, en nao beide keren een gesprek in de grote 
groep. De veurnaemste onderwarpen weren: Stelling-
warfs op 'e schoelen - vri'jwillig of niet?, Stel-
lingwarfs op 'e radio?, Et recht van et Stellingwarfs: 
kun we niet wat meer gebruuk maeken van oonze tael? 

D'r kwammen vaeke slim aorige dingen uut de groe-
pen; dat was vanzels ok te daanken an de goeie op-
komst van en jong en oold. Van de woordeboekgroepen 
weren verscheiden meensken anwezig, dat d'r was nogal 
wat verscheidenhied. Nit mekeer 51 man! Et meerste 
van wat d'r bepraot is, wi'k hier nog es op een ne-
geltien zetten, bi'j wieze van verslag. 

Alle groepen (tiene dus) vunnen dat d'r dudelik 
wat an et Stellingwarfs gebeuren moet op 'e schoelen. 
Stellingwarfs as tael, de zaeken die d'r in schreven 
binnen, en ok de Stellingwarver historie heuren heur 
gerak te kriegen in et onderwies. Acht groepen vunnen 
dat dit vni'jwillig gebeuren mos, twie groepen weren 
veur verplicht Stellingwarfs. Op de kleuterschoelen 
en in de legere kiassen zol et goed wezen kunnen, dat 
de eigen Stellingwarver tael meer as voertael bruukt 
wodt. De meerste groepen die veur vri'jwillig weren, 
zeden d'r dudelik bi'j, dat dit niet slim "vri'jblie-
vend" inholen mag. Algemiene conclusie: d'r moet dus 
materiaol kommen, dat zok streekonderwies zien gerak 
kriegen kan. En daorveur moe'n meensken an et wark 
kunnen. Niet drammen, mar wel deurzetten: d'r moet 

- 27 - 



bodderd wodden. We kommen dus bi'j een algemien be-
zwaor, dat ok hiel dudelik naor veuren kwam: de 
Stichting Stellingwarver Schrieversronte dri 'jt in 
te veul zaeken op te minmeensken. Dat d'r wodde 
aenlik reupen om vri'jwilligers, en om meensken in 
dienst. Et kan allegeer glen "tiedverdrief" bile-
yen. Poletieke perti'jen mossen et Stellingwarfs es 
wat vaeker een haancl toestikken, vunnen goenend ok. 

Dramd hoeft d'r niet al te bot wodden wat et 
Stellingwarfs in officiie stokken en zo wat henne 
anbeiangt. De meersten dochten, dat et effekt krek 
verkeerd wodt dan. Cursussen hebben veul nut: le 
kun d'r meensken niet ailienig wat over et Stelling-
warfs en de historie leren, mar et opwekken van be-
langsteliing veur bi'jgiieks oolde woorden, is op 
himzeis al van veul weerde. 

Te veul meensken leren de kiender allienig mar 
meer een min soort Hollaans, in plaets van Stel-
lingwarfs. Al kon de bi'jienkomst begriepen waorom-
me as dat gebeurde, men kan et nog niet goedpraoten: 
et Stellingwarfs heurt zien piak in et gezin te ho-
len, vunnen de meensken. Vanzeis heurt benaemens de 
schoele de kiender goed Nederiaans te leren, dat. 
heurt daor op It eerste plak, mar dat wil nog niet 
zeggen dat we in oonze eigen kontreinen et Stelling-
warfs an de kaante smieten moeten! Vaeker bruken, et 
Stellingwarfs! Dat kan best! Een mool veurbeeld van 
dat meer bruken wodde nuumd: een reisversiag dat 
niet ailienig veur Steilingwarvers, mar ok veur 
Friese Friezen bestemd was. Import biiekt nog wel es 
een rem te wezen op et bruken van et Stellingwarfs, 
mar an de ere kaante wil d'r genoeg import mar al te 
graeg Stellingwarfs heuren. Ze huren heur an oons 
an te passen, wodde dr ok steid. Niet te veule the-
oretiseren, mar doen: praot Stellingwarfs, daor as 
't mar even kan! Een goeie, dudelike stelling van 
Van Rozen (De Fochtel) uut de zael. 

Oonze schrieveri'je mag beslist niet hangen bile-
yen bi'j "aorige" verhaeities en riempies. D'r moet 



"van alles wat" wezen! Een roman wodt et ok wel es 
tied veur. Daor was elkeniene It wel over iens. Dat 
et muuilik wezen zal de jeugd te berieken, is dude-
uk; toch mos d'r es wat perbeerd wodden mit jeugd-
verienings. De lietiesbundel Piepmoes wodt a] op 
verscheiden plakken bruukt op 'e schoelen. Een aorig 
idee kwam d'r nog veur de kinder: een kienderkaba-
ret. Wie pakt et es an? Tenie.l, ok graeg meer in et 
Stellingwarfs! 

Alle instaansies die d'r ok mar wát an doen kun-
nen heuren d'r veur te zorgen dat d'r een eigen 
Stellingwarfs radiopergramme komt. Een dudelike 
uutspraoke van allê groepen. 

Pattie meensken weren toch nog wel es wat pessi-
mistisch, al vunnen ze et ommeraek aorig wat d'r ge-
beurt op It heden mit et Stellingwarfs. Deurzetten 
dus! Mit funk wat idealisme zol d'r wel wat beriekt 
wodden kunnen, was de miening van de bi'jienkomst. 

Hit een gezellige koffiemaoltied kwam d'r een 
aende an disse genoeglike middag, die disse keer now 
es mit recht een praotmiddag hieten kon. Et bestuur 
van de Schrjeversronte kon dubbel wies wezen mit 
disse goeie middag, want d'r kwam hiel wat uut, dat 
ansluut op et rappot dat ze an It maeken bin: "Veer-
der mit et Stellingwarfs"! 

De Harbargespulaovend voldee best. D'r kwam nog 
hiel wat eer Schrieversronte-volk opdaegen, dat we 
konnen best tevreden wezen. Zoe'n 130 man moet d'r 
west hebben bi'j et harbargespul. Een jong ploegien 
meensken, mit een hielemaol eigen pergramme (en dat 
mag nog wel es mit naodrok zegd wodden) mit een 
eigen sfeer: "D'r is wat op til ... ." Ze moe'n hier 
even mit ere nuumd wodden: Tiny Koopman, Grietje 
Schurer, Sietske Bloemhoff, Renny en Jan Betten, 
Anton Wever, Eric Westerhof, Roelof Oosterwijk en 
Albert Russcher! Een ni'jmoods pergramme, en ok 
weer niet zo dat ze al te ingewikkeld wezen wollen. 
Es wat eers as eers. En ze brochten et d'r mar goed 
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of. 't Het best voldaon. Hoe Hannes een wief kreeg, 
Nehannes All, Piepmoes en etStiekelvarken, de gezel-
lige kwis (mit oonze leden Mulder, Vrouw Kastelein en 
Vrouw Hof - uut de zael - in glaansrollen) en benae-
mens lieties as Keuning Roegbaord, Dolle Mina's en 
Liften sprongen d'r uut. Et harbargevolkien lat wat 
zien dat d'r nog niet is in de Stellingwarven en daor 
donkt mi'j wel verlet van is: een anvallig, half-
cultureel - half amusementspergramme. Beslist de muui-
te weerd! We zullen ze nog wel es tegen kommen, in de 
len of ere harbarge! Alles bi'j mekeer was It een 
hiele prima dag veur de S-tellingwarvers! 

Henk Bloemhoff. 

K R U N N E L T I E S 

• Vrouw Hof-de Boer is an 't zuken west naor gegevens 
over een oold gebruuk bi'j kraomvisites: et stappen 

over de hond. Ze kan d'r niet hielemaol uutkommen, 
want de oolden die ze vreug om alles geweer te wod-
den, wussen d'r niet genoeg meer van. Wie heipt ? 
• Vrouw Nijholt, Rijweg 53, Oosterwoolde, is op de 

harbargespulaovend in Wolvege heur blauwe, kotte 
jassien kwiet raekt. Doe het ze veur nood een ere jas-
se mitneumen, die d'r slim op leek; d'r zatten sier-
haansken in de buse. Wie helpt heur? Till. 05160-2328. 

ET NI'JE HARBARGESPUL 

hadde ommeraek succes in Wolvege en Ni'j-
berkoop. Et komt douk o.e. in Oosterwoolde 
en Else. Is It niet wat your jim drp, 
veur jow verieninge? Inlichtings: J. Betten, 
till. (05160) 3898. 	 et eerste 
D'R IS WAT OP TIL - Stellingwarver 

tillevisie pergramme 



PA K E. 

De zunne was aiweer een tied leden ondergaon. Van 
de zeekaant wi'jde een beheurlike wiend. Op et ter-
ras veur et cefé hadden wi'j daor glen hinder van. 
Wi'j zàtten now aiweer een peer daegen op et Griek-
se eilaand en we hadden al pruufd, dat de ouzo goed 
smaekte. Ouzo is et nationale draankien van de 
Grieken, dus oonze Beerenburg aenlik. Et smaekte 
wat naor anies en in 't begin was et nog wat wen-
nen. Doe wi'j de smaek te pakken hadden, dronken 
wi'j alle aovens een glas. Meerstal op etzelde 
plak. Et was veur een klein cefé en et gong daor 
slimme gemoedelik toe. Een Stellingwarver hoolt now 
len keer van rust en gemoedelikhied, lao'we mar 
eerlik wezen. De baos, een kerel van zoe'n jaor of 
dattig, kende oons al gauw en gal oons zo now en 
dan een kiap op de schoolder uut vrundelikhied. As 
hi'j oons ankommen zag zette hi'j de ouzo al klaor 
mit een glas waeter d'r naost. le konnen et zo 
stark maeken aj' zels wollen. Halfweg de aovend 
gong de baos wel es vot en dan nam zien breur de 
zaeke over. 

Wie d'r ok elke aovend zat, dat was heur pake. Et 
was een man van zoe'n zestig jaor. Hi'j zat elke 
aovend an een taofeltien. Een bod mit brood en te-
maten ston veur him, een flesse gele wien d'r 
naost. Pake zat nog een betien in de haandel, zo te 
zien. Op 'e straote ston een soortement kleine auto 
mit een grote laedruumte d'r aachter. Now en dan 
leup hij naor de auto toe en ien keer zaggert wi'j 
dat hi'j him daor verstruupte. 
Op een aovend raekten wi'j mit him an de praot. 

Hi'j was de Engelse tael een betien machtig. Alle-
man, van zesse tot tachtig, kon Engels praoten. 
Veural de priezen van de boezeroens, de lepelties, 
de kaorten en de heufddoeken en zo wat henne, kon-
nen zi'j oons in foutloos Engels vertellen. Pake 
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vertelde oons dat d'r de laeste tied hiel wat ver-
aanderd was in et dorp. Zoe'n dattig jaor leden 
stonnen d'r allienig een peer winkelties veur 
gruunte en brood en zo. Now koj' d'r ok de mooiste 
goolden en zulveren kettens en aarmba.nen kriegen. 
Pake wodde now en dan dwiel van de reclamebodden en 
lochten, vertelde hi'j oons. En vroeger leupen de 
vrouwluden meerstal in lange zwatte jurken mit 
zwatte heufddoeken op, en now leupen ze naekend. Of 
hi'j dat een bezwaor vun kon 1k an zien stemme niet 
vernemen. Vroeger was It hier altied schone en now 
was It hier bi'jtieden een grote troep. De plaetse-
like bevolking kon eerst allienig de "sirtaki" 
daansen en now konnen de toeristen et ok allegeer. 
Hi'j mos ok niks hebben van al die grote hotels. 
Was 't nog mar zo as 'tvroeger". Hi'j had de tied 
nog mitmaekt, dat ze de helte van et eilaand over 
trokken mit de ezel. Zoe'n ezel dreug dan twintig 
kilo viegen van It iene plak naor It aandere. Now 
hadden ze vraachtauto's waor tonnen vraacht op kon. 
Hi'j mos niks hebben van dat ni'jmoodse gedoe. 
Naodat hPj dit allegeer verteld had, verklaorde 

hi'j dat hi'j dust en honger kregen had. Hi'j nam 
een slok van de oolde vertrouwde wien en bestelde 
bi'j iene van zien kleinzeunen een ....... hambur-
ger ....... 

Harm Houtman. 

KRUNMELT TEN 

De Stellingwarver Sutelaktie brocht ommeraek wat 
op: f 7510,--! Een aorig wat groter succes as veu-
rig jaor. 
Sutelders en al die oons hulpen hebben: daank 

D'r mos wat copy liggen blieven. Even geduld, et 
december-nommer komt douk zo. Ni'j wark veur 10 
december insturen. 
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