


D'r mag gien wark uut dit blad overneumen wodden zonder 
schriftelik goedvienen van de maeker(s). 



de, Ovend 

twaelfde jaorgaank no. 6 	 december 1984 

In dit blad verschienen bi'jdregen op et terrein van de 
Stellingwarver schrieveri'je, taelkunde, volkskunde, ge-
schiedenis en taelbeweginge. De Ovend wodt uutgeven deur 
de Stichting Stellingwarver Schrieversronte, en komt zes 
keer over de heerd bi'] de leden/ab. 
Red./Adm./Corr.: zie blz. 4 van et omsiag. 
Tikwark: Yvonne van Hes, De Haule, 

Veurwoord 

In een goeze is d'r weer een jaor veurbi'j scheuten. 
Dit is de laeste Ovend die dit jaor bi'l .jiminde brieve-
busse roegeld is. Endan gaon we doinmiet mit mekaander de 
drumpel roar weer over naor een ni'j jaor. Mit een huus waor 
de baklocht nog in hangt, mit de hond piepende onder de 
taofel deur et gebats van 't vuurwark en zels misschien wel 
mit een lief vol euliekoeken en zutighied. En zoas altied 
vanzels mit goeie veurnemens, verlangsten en hope. Za'k 
jimzomarin 'twilde weg es verklappen wat as 1k hope veur 
ankem jaor? 

1k hope... dat d'r een beste smak brummels koromen, want 
1k bin gek op brummelplokken; dat d'r in feberwaori een 
sni'jjacht komt, zoda'k twie daegen laank niet naor 't 
wark kan; dawwe vanzels allemaole een betien gezond blie-
yen; daj'm lid blieven van de Schrieversronte, want we bin 
jim broodneudig; dat d'r gien slim onweer komt, want daor 
bin 'k schoftig veur; da'k zomar es een pries winne in 
een lotteri'je, jimmeugenwatmi'j angaotok wel een pries 
winnen; da'k vandewinter vaeke zoerkool mit wost kriege, 
want datvien 'k toch zo meraokelse lekker, stamppot sie-
pels enwottels mag trouwens ok; dat ze Dallas nooit weer 
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op 'e tillevisie doen, want 1k hadde zo staorigan dikke 
mien nocht van dat gedonderjaeg van die Sue Ellen en die 
J. R. mochveur mien pat al lange de krits kriegen; dat d'r 
schoelen blieven in de kleine drpen; dat ze op 'e beide 
gemientehuzen dat I.W.S.-rappot esuut de burolae haelen; 
dat d'r regen vaalt in de Sahel; dat ien van oonze had-
rieders wereldkampioen wodt; dat de tulpen en de hyacinten 
knap opkommen in oonze tuun; dat Reagan en Tsjernenko es 
om de taofel zitten gaon en dat ze mekaander ems best 
aorig vienen; dawwe mit mekaander niet bliend veurbi'j 
stoeven anal die kleine dinkies van 't leven: een knappe 
segare nao 't eten, et vuufde pianoconcert van Beethoven, 
et geluud van een roffelende specht op een vroege veur-
jaorsmorgen, een haand deur je haor, een nust piepende 
jonge katties en vanzels... zoerkool mit wost 

1k hope... och 1k hope misschien wel vuseri te yule. 

Lao'we mar hopen dawwe een betien een knap 1985 kriegen. 
De redaktie van De Ovend, et bestuur en et passeniel van 
de Schrieversronte weensken jim dat toe. 

Johan Veenstra 

Seins 

seins weet 1k wat 
seins ma'k et niet 

seins mag 1k wat 
seins w-i'k et niet 

seins wil ik wat 
seins moe'k et niet 

seins moet 1k wat 
seins doe 'k et niet 

seins doe 1k wat 
seins kan 'k et niet 

seins kan 1k wat 
seins wee'k et niet 

knillis 

- 162 - 



Et Stelllngwarfs Woordeboek 
'Gewone' woordeboeken laoten, op alfabet odderd, de 

woorden van een tael zien, mit de verklaoring en bié-
zunderheden d'r aachter. Dat geft lang niet altied vot-
en-daolikdemeugelikhied uut te zuken wat veur ere woor-
den of omschrievings d'r veur etzelde begrip binnen, al 
is etbi'j etStellingwarfsWoordeboekwel etdoel om zovule 
meugelik deur toedoen van verwiezings ('zie ok...') de 
riekdom van woorden, begrippen en uutdrokkings tot ute-
ring kommen te laoten. 

lene van de woorden/uutdrokkings moej' danvanzels 'Al 

hebben om de eren vienen te kunnen, want, zoas al eerder 
angeven is in disse rebriek, oons woordeboek wodt niet 
naor gelang de betekenis opbouwd; Al kan zoe'n indieling 
neffens betekenisienheden hiele mooie risseltaoten ople-
veren, zoas et Staring-Instituut in Doetinchem lestdaegs 
mit deni'jste woordeboekpublikaosie zien laoten het. Bei-
de menieren van opbouw hebben heur veurs en tegen. 

• Een peer brokkies riekdom uut oons Stellingwarfs wo'k 
jim disse keer zien laoten ande haand van waor om vraogd 
is op 'e kaorties 7381 en 7399. In et eerste geval wodde 
d'r vraogd: numen jim iene die niet opscht een 'nussel-
kont'? De groepen in de verschillende drpen bin d'r in 
oefend om as ze zoe'n woord niet bruken, mar wel of ok 
ere woorden/uutdrokkings, die zo yule meugelik op te ge-
yen. Dit roegelde d'r allegeer uut: 

'Wat eendrokkedreet' (Nbk, Wol), een 'moezerd', wat een 
gemoes (lange oe) toch' (Stegg), 'wat een truttelkonte' 
(Stegg), zoe'n iene is 'een traogen iene' (Nw, ok alge-
mien), een 'friemelpot' (Nw), 'etis een nusselkont' (Db, 
Ld, Ow), hi'j 'nusselt mar wat onnne' (Ow), et is 'een 
staodige drol ' (Obk), een 'kliemer' (Nbk, Obk), een 'kilém-
kont' (Obk), etis toch zoe'n 'treutelkont' (Dho), 'treu-
telkonte' (Bdie, Olae-Nlae, Pe-Dbl), 'et gaot allemaol 
lao-lao' (Dho), et is een 'dreutelkont' (Bu, Db, Diz, 
Nbk), 'hi'j treutelt mar wat ornme' (Stegg), 'hi'j is zo 
dreutelig' (Ld), 'et is een ouwe knusselkonte' (Spa), 
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een 'knoeipot' (Sz). 'Wat is die kerel toch een 'knoei-
kont, et zit him vaaste an de hanen', 'hi'] het haokies 
an de vingers' (Np). 'Knoeikont' wodt ok opgeven deur 
Db, Dfo en Op. en Dhau geft op: 'knoeiertien'. 

lene die altied saggerijnig en ontevreden is, altied 
een min zin bet (kaortien 7399), zoe'n iene is 'nots' 
(Nbk, Np), 'notterig' (El), 'nottelig' (Bdie, Dho, Diz, 
Nt, Nw, Obk, Olae-Nlae,  Op, Spa, Stegg, Wol,: 'deur de 
baank is et wel een aorige man, mar hi'] kan sorns zo not-
teligwezen' -Op), zoe'n iene is 'notsig' of 'nokkig' (El) 
of 'nottig' (Stegg): 'Ok a]' ziek binnen ku]' nottig we-
zen', hil i zit mar te 'nottelpotten' (Stegg). Al disse 
woorden mit no- hebben de a van born. Db geft: 	Wat 
schilt d'r toch an, I'] bin zo neutelig, stiekelig, ik 
krieg gien goed woord van je' Zoe'n iene is altied lie-
ke 'brornmerig' (Nbk, Np, Obk, Olae-Nlae),.et is een 'kan-
kerkonte' (Dfo), zoe'n iene 'het altied wat te snakken' 
(Dfo, Nbk), is altied lieke 'pruttelig' (Dfo, Nbk, Olae-
Nlae), hetvaeke 'n 'verkeerd' of 'min zin' (aig), is vae-
ke 'ni']schierig' (Nbk, Np), 'is zo ni']schierig  as een 
varken' (Ow), is altied 'brods' (Olae-Nlae); 'et is een 
wrangerig meenske', 'd'risniet mit omme te gaon', 'hi'] 
kan glen goed woord weggeven' (Obk). Los van disse woor-
den wodde naor anleiding van de veurbeeldwoorden van et-
zelde kaortiennogopgeven: nustig = niet fit (Bu), 'nus-
sies zuken' (aig. bekend), en nusterig: 'van iernand die 
op alle slakken zout legt' (Sz). 

Witte vlekken 

De witte plakken op 'e kaorte van d6rpen mit woordeboek-
groepen bin rnooi opkleurd. Zoas we op blz. 99 van disse 
]aorgaank al schreven, het heufdrnitwarkster Sietske Bloem-
hoff inBuil, Steggerde en Noordwoolde woordeboekploegies 
bi'] mekeer kregen. Ze hebben de vaort d'r aorig in, en 
daorrnit wo'n drie veurnaeme 'witte plakken' invuld. Ok 
jim, meensken die d'r van-de-zommer nog bi'] kommen bin-
nen: hattelik welkorn bi'] oons woordeboekwark. 
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Vri'jwillige mitwarkster 

Via de vri'jwilligersvakaturebaank is veur 2 daegen in 
de weke bi'j oons kommen tewarken Vrouw A. van der Meer. 
Zi'j oddert de opstuurde, invuide woordeboekkaorties en 
zet die te piak in iene van de beide grote fichekaasten, 
zeg mar: kaortieskaasten. De aandere, voile fichekaaste 
trouwens staot... in een braandvri'je ruumte van et ge-
mientehuus inOosterwoolde. Dat mos wel; niet om et ruum-
tegebrek, al wodt et van dat op et buro van de Schrie-
versronte okkrapper, mar om et braandgeveer. Daank, yolk 
van et gemientehuus 

Veidnaemen van Donkerbroek 

Op biz. 37 van disse jaorgaank (no. 2) schreef ik dat et 
twiede diel in de riegel Veidnaemen van Stellingwarf dit 
jaornogverschienen kon. Now, dat kan inderdaod, of aen-
ilk, krek flog, want de drokker is d'r zo goed as kiàor 
mit. De uutrikking is zo goed as zeker op 28 december, 
de middags, in Donkerbroek. 

Disse studie van develdnaemen van Donkerbroek is krek 
as et eerste diei (over Ni'jhooitpae en Ni'jberkoop)64 
biadzieden dikke, en gelt ok f 12,50. Et Anjerfoons enet 
Laandbouwschoelefoons Oosterwoolde hulpen d'r toe mit om 
de uutgifte 'kostendekkend' te maeken. In vergeiieking 
mit eteerste pat bin d'r wat meer ooide foto's opneuraen. 
Dat kon zo gebeuren mit deur de plezierige hulpe van et 
drpsarchief van Donkerbroek, en deurdat in et dokumen-
taosieäentrum van de Steliingwarver Schrleversronte een 
mooie verzaemeiing ooide foto's van Donkerbroek anwezig 
is. Bi'j wieze van 'service' an de bruker is in disse 
uutgifte een naemeiist op nornrner opneumen. 

Twie perjekten naor Den Haag 

Et mitmekeer-op-warken wodt in Oost-Nederlaand de laeste 
tied beter. Op et taei-poietieke viak is de SONT kiebig 
doende, en wat et wetenschoppelik wark van instellings 
asdeSteilingwarver Schrieversronte anbelangt is d'r now 
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riegelmaotig overleg. Dat is d'r veural op richt om mit 
mekeer te perberen geld van et Riek te kriegen veur on-
derzuuk. Et gaot veur 99% om mankracht. De instituten 
vienen dat, behaiven de gemienten en perveensies, ok et 
Riek beheurlik wat doen rnoet. Op verzuuk van etMinisterie 
van Onderwies en Wetenschoppen het et overleg naogaon 
welke instellings zitten te springen om geld veur onder-
zukers. Die instituten, die veur 1986 perjekten anvraogen 
(zoks mos veur 1-1-1985 gebeuren) bin et Staring Insti-
tuut inDoetinchem, delesselakedemie in Kaampen, de Twen-
te Akedemie van Borne en oonze Steilingwarver Schrievers-
ronte. Disse instellings hebben heur veurnaemste 'knel-
punten t  in twie perjektanvraogen beschreven. Veur oons 
bin dat wodden: a)  et schrieven van een Steliingwarfs 
Haandwoordeboek baseerd op et materiaol van de woorde-
boekgroepen (zeuven jaor is d'r berekend veur een weten-
schoppelik mitwarker veur de voile weke, en veur eenadm. 
mitwarker veur een halve warkweke), en b) etofmaeken van 
de serie Veldnaemen van Steliingwarf (te doen deur ien 
wetenschoppelik mitwarker veur de voile warktied, over 
vief jaor). 

Benaemens et Staring-Instituut, dat et initiatief nam 
om et overleg bi'j mekeer te roepen, bet goeie hope dat 
et Ministerieditregionaie onderzuuk veerder heipen zal. 
Et gaot ja om belangriek wark, wiels naor verholing een 
protte meenskend'rbeiangstelling bi'j hebben of d'r bi'j 
betrokken binnen. 

Henk Bioemhoff 
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De Rizziger stienze 
De huzen van hoolt en de daeken van net, 
want pannen weren d'r niet. 
Wegen en paeden vol modder en drek, 
zo was It in de stad in die tied. 

Ellendige hutten an hokken geliek, 
veur meensken van onvri 'je staand. 
Op inkelde plakken een groot, stark kestiel, 
zo was It in die tied op et laand. 

(Vertaeling van een gedicht uut "Historische 
Wandelingen door Friesland" van J. Hepkema) 

Zo bet Der Izzerd d'r in 1500 vermoedelik ok uutzien, 
want op et oostaende van et drp, in de bocht van een 
zaandweg, ston an et aende van de Niddeliewen een starke 
stienze. Die stienze was vanof Hooltpae alliend over een 
zaandpad beriekber. Dat pad isd'r gedieltelik flog, dikke 
iekebomen getugen d'r nog van. 

In et laest van de vuuftiende ieuw bouwde een zekere 
Haicon, die uut Frieslaand kwam, hiere die starke stienze. 
Frieslaand wodde in die daegen teisterd deur de Hoekse en 
Kabeijauwse twisten. Haicon bet daor grif et nocht of 
had en zocht een rustiger plak om te wonen. Hi'] kwam op 
'e Rizzerd te lane. Daor was doe een protte bos en een 
boel wild. D'r weren zeisnog wolven! Die weren d'r trou-
wens in laeter jaoren ok nog wel. In een oold karkeboek 
van Der Izzerd uut 1738 staot te lezen dat an Mettien 
Martens, wedevrouw van Hans Jurrins, vuuf Caroli-guldens 
bet aeld wodde "weegens verweerdinge voor des dorpe Idsert 
gevallen op de wolvejagt". 

Mar om weer op 'e stienze weeromme te kommen, et moet 
een robuust gebouw west hebben. D'r leup een grachte om-
me henne, daor een ophaelbrogge over lag. Een gedielte 
van de grachte ku]' nog zien, hi'] lopt evenwiedigrnitde 
Idzardaweg. De stienze was op een veilig plak bouwd, van 
et noorden uut was nietvule geveer te verwaachten, want 
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daor haj' de Kuunder en et vene. Van de kaante van Ber-
koop kwam d'r wel geveer! Dat dee blieken doe op 25 no-
vember 1514 de stienze belegerd wodde deur Gelderse sol-
daoten die him doe in de braand steuken hebben. D'r wodt 
wel beweerd dat d'r een geheime vlochtgang west hebben 
moet. Andeoostkaante van de stienze ligt een stok laand 
dat now nog de Kelderbos nuumd wodt. In dit stok laand, 
dat doedertieden bos was, zol die gang uutkommen moeten 
hebben. 

De stienze moet twie keer in zien bestaon ofbraand we-
zen, de laeste keer op 25 april 1927. Joseph Ekkelboom 
woonde d'r doe. D'r wodde indertied praot van kwaodwil-
lighied, een felt is dat Ekkelboom mit de noorderzunne 
vertrokken is en een borg veur de schuld opdri'jen leut. 

De eerste bewoner van de stienze, de al eerder nuumde 
Haicon, namdenaeme an van Der Izzerd. Van Idzarda nuum-
de hi'j him. Der Izzerd wodt in 1309 al nuumd as de pe-
rochie Idserde. In dat jaor krigt debisschop van Utrecht 
spul mit de Stellingwarvers. Mit de ere drpen wodt Der 
Izzerd dan deur de bisschop in de ban daon. 

Haicon raekte weg in 1531 en is in de karke van Der 
Izzerd begreven, krek as zien vrouw Ymck Rommaerts. Een 
rouwbod van heur beidend hangt tegen de noordermure in 
de karke. 

Nao heur woonde heur zeune Baerte van Idzarda op 'e 
stienze. Die Baerte was eenechte Stellingwarver, dat dee 
blieken doe de Spanjaorden hiere de baos speulen wollen. 
Hi'j het him tiedens deoorlog mit Spanje utermaote inzet 
veur de vri'jhied van Frieslaand, al was hi'j danok rooms! 
In 1577 was hi'j mit veuranstaonde Friese edelen zoas 
Karel Roorda en Doeke van Martena in de harbarge van de 
verdrokten in Emden. Die manluden weren ommeraek anti-
Spaans. In 1576 wodde onder anvoering van de Ommelaander 
Waetergeus Barthold van Metheda zonder risseltaot een 
inval in Frieslaand daon bi T j Oostmahorn. In 1577 wodde 
Baerte lid van Dippeteerde Staoten van Frieslaand. Op 'e 
twaelfde meie van et jaor 1579 ondertekende hi'j mit de 
Liwwadder burgemeester Jele Sybes naemens een minderhied 
uut Frieslaand de Unie van Utrecht. Baerte raekte weg op 
'e 14e meie van et jaor 1603. Hi'j is ok in de karke van 
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Der Izzerd begreven. Ok veur Baerte is tegen de noorder-
mure een rouwbod anbrocht mit een tekst in et Latien d'r 
op. 

Meynard of Meynte van Idzarda was de dadde bewoner van 
de stienze. Die Meynte was een slim geziene kerel. Hi'j 
hadde studeerd in o.e. Frankfort an de Main, Cambridge, 
Gen-eve en Heidelberg. Hi'j was grietman van Stellingwarf-
Westaende. In 1618 gong hi'5 as ofgeveerdigde naor de 
Synode van Dordrecht, hi'j leup d'r eenbesmettelike ziek-
te op en raekte weg in Liwwadden op 22 december 1618. 
Veur Meynte is in de karke een rouwbod anbrocht tegen de 
zudermure, et is een vri'j groot monement van ongeveer 
3 meter 20 hoog te en 2 meter brette. Hier staot ok een op-
schrift in et Latien op. Van alle drie de rouwbodden bin 
de adellikewaopens ofhakt. Dat gebeurde op 24 oktober 1796 
deur H. Hoekstein uut Wolvege. Die kreeg daor opdracht toe 
van de Fraanse bezetter. 

De Idzarda's bin niet altied eigener bleven van de 
stienze. In 1640 bin de eigeners: de wedevrouw en de ar- 
yen van Asse Terwisscha van Scheitinga veur de iene helte 
endeldzarda's veur de ere helte. Dat de Terwisscha's in 
et bezit raekt weren van de halve stienze kwam zo: Twie 
kleinzeunen van Baerte van Idzarda, ni. Baerte en Meinte, 
weren beidend kapitein met leger. Ze weren beidend niet 
trouwd en de heren leefden d'r nogal piezierig op los en 
keken niet op een stokmennig centen! Et gevolg was dat ze 
de halve stienze van aarmoede verkopen mossenande kathe-
lieke femilie Oenema van Terkapie en via die femilie 
Oenema gong de boel naor de Terwisscha's. 

Doedt, dezuster van Baerte en Meinte, die de ere hel-
te inheur bezit hadde, wus okwel wat schuldeisers weren. 
Op 25 meie 1677 verkocht zi'j heur helte van de stienze 
mit de helte van et laand, et hiem an de westelike kaant 
van ethuus enappelhof enbomen okan de femi'lieTerwisscha. 
En dat ailemaole veur 2421 Philips-guldens. 

Zo hadde dan in 1698 Reynse Eyses Terwisscha et voile 
stemrecht van de stienze. Een schoft laeter is Sibrig 
Luwkama, dewedevrouw van Assuerus Terwisscha naemensheur 
kienderveur5/8 pat eigeneresse, etoverige 3/8 pat heurt 
dan an Doctor Chalten, een lid van een roomse Liwwadder 
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femilie, warschienlik femilie van de Terwisscha's 
Daegs veur Kastmis, op 24 december 1745, raekte de 

"Virtuosa et prenobilis matrone Domina Sibrig Lukama" weg. 
Zi'j hadde bi'j heur leven 630 gulden schonken veur et 
bouwen van een roomse karke in Hooltpae. 

Et schient dat de Terwisscha's een protte invloed op 
et drpsleven van Der Izzerd hadden, d'r bin mar liefst 
zeuven Terwisscha's in de karke begreven. Doe de hervor-
ming in 1580 een feit wodde en de Friese Staoten een ver-
bod op 'e roomse godsdienst ofkondigden, hadden de inwo-
ners van Der Izzerd die katheliek bleven gien eigen karke 
meer. De karke van Der Izzerd was ja een hervormde karke 
wodden. Op 'e stienze van Terwisscha wodden, om et ge-
leuf teonderholen, stillegies diensten hullen. De pries-
ters die deperochie bedienden weren Fransiscanen die uut 
Keulen kwammen, zi'j woonden bi'j Terwisscha op 'e stienze. 
De stienze hadde doe een luudklokke op et dak. Nao de 
braand van 28 april 1927 is de klokke, die as opschrift 
hadde: "Amor - Vincit - Omnia", votgeven an een klooster 
in Rellendoorn. De Terwisscha's hebben d'r heur ommeraek 
veur inzet om weer een kathelieke karke te kriegen, ze 
kregen daorbi'j de steun van deFriese Nassau's. Die preen-
sen kwammen in die tied wel op 'e Rizzerd om te jaegen. 
Bi'j de Terwisscha's kwammen ze dan op visite om even 
uut tepoesten. Mit goedvienen van de preensen is d'r een 
roomse karke bouwd, die mos verscheulen in de bos bouwd 
wodden. Datkon inRooltpae aachter de plaetse daor Schel-
tinga eertieds boerkte (Heufdweg 67). Laeter isde roomse 
karke in Wolvege bouwd. Die wodde nuumd naor de heilige 
Franciscus van Assisi, de karke dreegt die naeme flog. 

In 1750 is deRizziger stienze ofbreuken omdat hi'j in 
de loop van de jaoren slirnme bouwvallig wodden was. De 
Terwisscha's bouwden d'r een deftig laandhuus veur in 't 
plak. Nao de Terwisscha's woonden de femilies Groenesteeg, 
Van der Vlugt, Hogeling, Scheenstra, Jellema enEkkelboom 
op 'e stienze. Now in1984is et een boereplaetse mit een 
ligboxestal d'r bi'j. Defemilie Van der Wey woont d'r al 
krapan 60 jaor. Op 'e veurgevel van et woonhuus staot et 
woord "Stins". Een herinnering an een beweugen verleden. 

Y. Duursma 
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L ietien van De Weyert 

ZIN-song van Marktheater ZIN b.g.v. et in gebruul< nemen 
van de restaureerde meule van Makkinge: 15 september 2984. 

D'r huust weer Leven in die meule 
de wiend die blift heur kcon7neraod. 
Hier wodt weer zaod tot mae7., vermaeld, 
dat naor de bakkersklaant toe gaot. 
De wiend wi'jt warrig deur de wieken 
mar elke meule zingt heur eigen lied. 
Wie goed verstaot, heurt de meziek d'r in: 
wie kent hier et lietien van De Weyert niet? 

Laot die meule wi'jen 
laot heur dri'jen in de wiend. 
Laot De Weyert wi ' jen, 
maelen moet ze, dri'jen: 
anvieterd en opjacht deur de wiend. 

ledere meule het heur hiel eigen geschiedenis. 
Disse meule krigt heur toekomst weer terogge. 
Alle kleine dörpies hebben ok wel geschiedenis, 
mar 'ninkelddorpasdittekrigtdewiend weer in de rogge! 

Wiend in de zeilen, kracht uut de locht. 
Laot die meule maelen, heur mael dat wodt weer kocht. 
-Ten ding staot wel vaaste, krek as de dichter zee: 
Laot Makkinge mar schoeven, die wiend wi'jt onvnenocht? 

D'r huust weer Leven in di6 meule 
en de wiend die blift heur kainrneraod. 
D'r wodt weer zaod tot mael vermaeld, 
dat naor de bakkersklaant toe gaot. 
De wiend wi'jt warrig deur de wieken, 
mar elke meule zingt heur eigen lied. 
Wie goed verstaot, heurt de meziek hier in: 
want wie kent et lietien van De Weyert niet? 

Fred Hoeketra 
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(foto: van Nieuwenhoven, NOS/Anpakken). 
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Greenzen over - over Greenzen 5 

De Griekse wiesgeer Aristoteles (384-322 v. Chr.) on-
derscheidt in zien leer angaonde de meens twie aspekten: 
psyche (ziel, geest) en soma (lichem, stof). Van disse 
twieje zicht hi'j de psyche aset betere pat, dat et mm-
dere pat, et lichem, leiden en beheersen moet. 

Bi'j et Christendom, dat in heur beschouwing van de 
meens die leer van Aristoteles overnam, leidde dit tot een 
minachting van et lichem en et al te strak inparken van 
de zonuumde "vleselijke lusten". De meens moszien hielé 
leven hadde warken an et beter maeken en verheffen van 
zien geest boven de stof om zodoende et iewige leven in-
gaontekunnen. Dit het pattie meensken een hekel an heur 
lichem en een ongelokkig leven bezorgd. 

Netuurlik is et falikaant verkeerd omde ienhied "meens". 
te splissen in twie patten die de hieltied mit mekeer over-
hoop liggen en mekeer et leven perberen zoer te maeken. 
Zo hadde Aristoteles et ok niet bedoeld. Hi'j onderscheid-
de in de iene meens twie spkten: et geestelike en et 
stoffelike. Dat et Christendom in overdreven eernst en 
vroomhid daor laeter een tegenstelling en een innerlike 
stried in de meens uut brouwd het, mag Aristoteles niet 
kwaolik neumen wodden. 

Waoromme disse inleiding? We zollen et ouunes over 
ttgreenzent? hebben, is 't niet zo? Wel, uut wat hiernao 
komt zal, daenk', 't verbaand mit et veurofgaonde bile-
ken. 

Greenzen baekenen of, geven beparkings en speulruumte 
an, verzekeren een bepaolde veilighied en geburgenhied. 
Greenzen gevep an, wat wel en niet kan, wat wel en niet 
mag. Et is makkelik dat d'r greenzen binnen, mar green-
zen kun ok verduveid lastig wezen. Greenzen bescharmen 
inkelingen tegen groepen en tegen leiders die kwaod wii-
len; greenzen bescharmen groepen tegen inkelingen en te-
gen de saemenieving. Zo bin d'reen mennigte riegels, veur-
schrif ten en wetten kommen; daoromme ok bin de rechten van 
de meens maekt. 
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Hoe meer meensken as d'r op 'e wereld kommen, hoe meer 
we oons bedriegd vulen en ok inderdaod bedriegd wodden. 
Hoe ingewikkelder en drokker de saemenleving wodt, hoe 
meer riegels, veurschriften en wetten as d'r neudig bin-
nen om de hiele zaeke goed dri'jende te holen zodat de 
veilighied van de meensken verzekerd is. Te zollen haost 
zeggen dat veuruutgaank en beschaeving, in plak van tot 
meer, eerder leided hebben tot minder vri'jhied en tot in-
parking van de meugelikheden van de meens. Zoks zoj' kwao-
ilk meer TTbeschaevingtt  mar beter "ofschaevingTT  numenkun-
nen. 

Greenzen wo'n vaeke banen die testrak zitten, traeiies 
van een moffige cel. Greenzen zollen veur een protte meens-
ken een gevangenis wodden, as we niet ok nog oonze geest 
of psyche hadden. Daor kuwwe mit boven de beparkings die 
oons oplegd wodden, uutvliegen. De middels die de psyche 
daor veur bruukt bin: gedaachten en herinnerings, droom 
en fantasie. Die bin et meerst eigene bezit van ieder 
meens, omdatdegeest et meerst verheven en vri'je pat van 
de meens is. Nit de geest kan een meens de greenzen en be-
parkings van zien lichem overwinnen, b. g. deurte schrie-
yen, deur te schilderen, te bieldhouwen, meziek te mae-
ken, te zingen en zo. Neensken die gien begrip veur aan-
ders-daenkende en aanders-ievende meensken opbrengen kun-
nen, enmeensken die glen gevuui veur keunst hebben, wo'n 
wel es "beparkte geesten" nuumd. Et is een eigenschop van 
de psyche onbeparkt en onbegreensd wezen te wilien, om-
dat de psyche een diel van de ruumte, van de kosmos, van 
de iewighied (west) is. lewighied, kosmos en ruumte bin 
onbegreensd, onbeparkt en zonder tied. In de meens bint 
de geest him an de stof, an een lichem, mar blift toch 
weeromme verlangen naor de iewighied daor as hi'j weg kom-
men is en thuus heurt. Dit verlangst naor de iewighied, 
dit gemis an ruumte, an een leven zonder greenzen dot de meens 
mooie dingen maeken en van mooie dingen holen. Aile keunst, 
ailes dat mooi engoed en lief en de muuite weerd is, al-
les dat de meens eenogenblikkien zien beparkthied verge-
ten lat, het iewighiedsweerde, iseen stokkien van de ie-
wighied, omdat et de geest herinnert an zien oorsprong. 

Geest is met Latien "spiritus" en in et Grieks "psy- 
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che tt. Beidewoorden betekenen: levensbeginsel, aosem, wiend 
geest. Et woord 'Tinspiraosie" komt van et Latiense "in-
spiratio", een ofleiding van "spiritus", en betekent: et 
inaosemen, etinblaozen, de geest d'r in brengen, et leven 
geven. Zowarkt de geest in op 'e stof en dot demeensle-
yen. Hi'] maektdemeens ni'jsgierig naor alles dat et le-
yen te geven het, hi'] dot demeens van et leven holen en 
alles onderzuken, hi'] geft de stof de wil en de moed om 
te leven en deurgaon te willen mit leven. 

De geest is, as hi'] him in de tied bunnen het an de 
stoffelikhied van een lichem, nooit tevreden, omdat hi'] 
ofkomstig isuut deonbeparkthied van kosmos en iewighied. 
Hi'] dot de meens de hieltied verlangen naor meer en be-
ter en hager. Deur gebruuk en slietaoge van de stof lei-
det dat op et laest tot de ondergaank van et lichem. Op 
die meniere maektdegeest him weer vri'] van zien tiede-
like begreenzing in de stof en keert hi'] weeromme in de 
ruumte, dekosmos, de iewighied, daor hi'] een hiel klein 
pattien van is en daor hi'] weer inopneumen wodt. Pattie 
meensken zeggen: veurgoed. Mar die in rencarnaosié ge-
leuven, zeggen dat de geest krek zo vaeke in de stof weer-
omrne komt as hi'] veur zien eigen volmaekthied en de vol-
ledige kennis van et leven op disse pleneet neudig vint; 
waore en wanneer, dat dot d'r niet toe. 

Et geft in elk geval dudelik an dat de geest of psyche 
him niet steurt an greenzen van tied, plak en meugelikhe-
den, en dat hi'.j ok van de stof gebruuk maekt om himzels 
te ontwikkelen en tot volmaekthied te brengen. Dat hoolt 
veur oons in, datwi'] de plicht hebben om de geest zovu-
le as oons meugelik is de kaans te geven om him in oons 
ontwikkelentekunnen, en dat van de twie-ienhied lichem-
geest de laeste et veurnaemste en leidende beginsel heurt 
tewezen. Et geft okan dat etmaeken van mooie dingen deur 
te schrieven, te dichten, te schilderen, te komponeren, 
te bodduren en zo en et holen van mooie, lieve en goeie 
dingen yule belangrieker in cons leven wezen moeten zol 
as now deurgaons et geval is. Keunst, schoonhied en liefde 
bin veur een meens van grater en wezeliker belang as een 
protte verdienenende hieltied meer bezitten willen, cm-
dat die de meens d'ran daenken laoten dathi'jniet al- 



liend mar een stoffelik wezen is, mar dat hi'j ok een geest 
het, die een klein pattien van de ruumte en de iewighied 
is en die lens weer onbegreensd en lewig wezen zal. 

Lodewiek H. 

Vu  

It Is al weer twie jaor leden 
dat veur mi'j de tied begon 
da'k as ankonvnend vutter 
wieder deur et leven kon. 

Nao een tied van hadde sappelen 
en yule romps lomp an de kop., 
kwczm d'r een hiel aander leven 
zat et wark d'r inienen op. 

Pattie meensken hebben It d'r stoer mit 
heurzels vernuveren kun ze niet; 
ze lopen moe wat veur de voeten 
en hebben vuul te yule tied. 

Mar bi'j mi'j ligt dat hiel aanders 
ik kom serder tied te kot, 
veurda'k It in de gaten hebbe, 
vliegen mi'j de daegen vot. 

Morgens nao de thee en It brokkien 
lope of fiets '7< in weer en wiend 
en et is de grote vri'jhied 
die ik zo geweldig vien. 
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Daegelikse dinkies 
Vlak naost oons ligt een stokkien grond; dat bet veur 

jaoren mar vri'j wat in et ni'js west, veural hier bi'j 
oons in Ni'jtriene. Dat stokkien grond is een jaor of 
twintig leden kocht deur een Liwwadder femilie veur een 
kleine duzend gulden. Ze hebben d'r doe een halfsleten 
staocaravanopzet, en doe an 't wark Vruchtbomen plaan-
ten, een bloemetuun anleggen, en oknog een klein hoekien 
gruuntetuun. Ze zollen d'r wat moois van maeken aj' ze 
heurden, een paradiesien om zo mar te zeggen. Vri'jdags-
aovens kwammen zeal en zundagsaovens gongen ze weer vot. 
De hiele zaoterdagenzundag mar warken, zoaj' dat overal 
zien van die stadsiuden die bier in de weekaenden henne 
koinmen, allemaole meensken mit een hoop energie en nocht 
omtewarken. D'r stonopdat hoekien grand oknog een oold 
hokke. Hi'j gong henne en bouwde d'r een ni'j hokke amine 
henne, van klaore beton. 

Hi'j dee d'r jaoren over, elke weke kwamd'reen stok-
kien beton bovenop. Wi'j Ni'jtriensters nuumden et "de 
bunker", want daor leek et een boel op. Mar op een haas-
tige aovendvleug ethiele geval in debraand, et oolde hok-
ke binnen inde bunker vol mit zien spullen braande scho-
ne op. Verzekering dekte de schae. Aj' him heurden, dan 
zol hi'j et weer opbouwen, mar et gong him toch in de hak-
ken zitten. Ze kregen et nocht van et paradiesien of. Ze 
verkochtenetan een maekeler veur f 17.000,--. Ze vunnen 
dat ze mar best boerdhadden, f 16000,-- verdiend an zoe'n 
klein hoekien grond. Mar heur miening veraanderde wel wat, 
doe ze heurden, dat de maekeler et weer veur I 50.000--
verkocht hadde an meensken uut Rollaand, dieboven in een 
flat woonden. 

Op een zaoterdagmorgen kwammen de ni'je paradiesbou-
wers an: een echtpeer en de schoonvaeder van de man. Mit 
veurhaemers gongenzede bunker te lief, et gong d'r hei-
selik omme weg, destokken beton vleugeninde ronte. Lae-
ter bleek dat ze allebeide ofkeurd weren, mar doe ik ze 
mit de veurhaemers warken zag, ha'k et heur niet anzien. 
Doe de bunker plat was, mossen d'r een peer vruchtbomen 



of, want d'r mos meer zunne kornmen. Doe kwammen d'r gere-
geld vrachtauto's mit grond en zaand, de boel wodde op-
hoogd, en ni'je plaanten en pollen wodden d'r in zet en 
ok wodde d'r een krudentunegien anlegd. 

Omdat ethoekien grond tegen mien laand an ligt praot-
te ik wel gauw es mit de meensken. Et weren wel viotte 
luden. De vrouw, een dikke schouimel, mit twie witte poe-
dels an 't touw; dat wees al een betien in de richting van 
kienderlooshied, en dat bleek ok zo te wezen. Ze zee es 
een keer tegen mi'j: "We zijn blij met dit stukje vrij-
heid." 1k hebbe mar niks zegd, mar ikdochte bi'j mezels: 
f 50.000,-- veur dat kleine hoekien grond, dat is wel hiel 
dure vri'jhied. 

Ze hadden een vier weekaenden in et toekomstige para-
diesien onimeyrot, doe de schoonvaeder et in zien heufd 
kreeg, om et hoekien grond es op te meten, mar hi'j kon 
lang niet op 10 are konimen. Dat zat heur lang niet lek-
ker. Ze belden de netaoris op, en die vertelde heur, dat 
et hoekien 6 are 60 was. Omreden ze et veur 10 are kocht 
hadden, vuulden ze heur bedonderd en oplicht. Ze hullen 
op van warken, en belden de maekeler op. Die konnen ze 
niet veur de tillefoon kriegen, want die hadden ze veur 
ienofaander akkevietien vaaste zitten. Doe kregen ze in 
de gaten, mit wat veurmaekeler ze zaeken daon hadden, dat 
ze raekten hielemaole in de put. Ze konnen d'r naachs 
niet meer van slaopen. 

Doe de maekeler weer los was, zi'j naor him toe. Ze 
hebben de f 50.000,-- weeromme kregen, want de maekeler 
wol gien veerdere verwikkelings. Wat weren de meensken 
bliede, nog blieder as doe ze mit et paradiesien begon-
nen. D'r lag nog een vracht grond bi'j deweg van f 100,--, 
mar hi'j gaf die weg andebuurman. De 1 1000,-- die hi'j 
veur et anleggen van et elektrisch betaelen mos, kon 'm 
ok niks meer schelen. "Et zit me hier an toe vol," zee 
hi'j, mit de haand op 'e keel wiezend, "ikkommehier nooit 
weer." Et paradiesien ligt d'rverlaoten henne, waachten-
de op een warkiustige stadser, die een boel geld kwiet 
wi 1. 

Klaas van der Weg 



Een oold vertellegien 

Et is al lange leden dat ze et mi'j verteld hebben ei 
et is bliekber altied hangen bleven. De meerste moppie 
en verhaelties verdwienen zomar uut et geheugen, mar dit 
vertellegien komt zonow en dan, zomar inienen, weer bi' 
me boven. 

Et gaot over een breurtien eneen zussien. Ze schilder 
in leeftied niet zo yule. Ongeveer aanderhalf jaor, dat 
ze hadden een protte stel an mekere. Kribben deden ze o 
wel vaeke, mar as de nood an de man kwam, dan nammen ZE 

et altied veur mekere op. Et kleine husien daor ze mit 
heur oolden woonden, ston van de oolderdom schieve in de 
muren. Mar in en om huus was alles netties en schone. In 
de blieke veur et husien ston een mooie kestanjeboom die 
elk jaor opni'j pronkte mit een dik pak blad. 

Mar d'r kwammen donkere wolken boven et oolde husien 
drieven. Et breurtien wodde ziek, z6 ziek dat de dokter 
d'r an te passe kornmen mos. Hi'.j mos naor et ziekenhuus 
om es goed onderzocht te wodden, mar hi'j mach toch al 
rap weer naor huus. 

Een peer daegen laeter kwam de huusdokter am d'r mit 
de oolden over te praoten. In et anbouwde keukentien, 
slim lege onder de zoolder, zatten vader en moeke mit de 
dokter te praoten. Et breurtien lag in de kaemer in de 
beddestee. Et zussien mos zo lange mar even aachter de 
deure speulen gaon, want de dokter wol even alliend mit 
vader en moeke praoten. Mar zussien was een bi'.jdehaand 
kiend. Et ston heur ems hielemaole niet an dat ze aachter 
de deure zet wodde. Now hong dekeukendeure nogal wat schie-
ye inde scharnieren, dat daororrmie kierde hiT.j  nogal wat. 
Et maekte dus niet iens zovule uut dat ze aachter de deure 
mos. Ze kon alles woordelik verstaon wat de dokter zee. 
De beste man hadde et d'r slim muuilik mit om mit zoe'n 
malle bosschop an tekommen. Hi'j keekversleugen veur him 
uut deur et kleine keukenrutien naor de mooie kestanje-
boom. En doe zee hi'j: "Et kan wel es gebeuren dat as 
van-de-haast et blad van de kestanjeboom vaalt, dat jim 
joongien d'r dannietmeer is." Zussien ston as verstiend 



aachterdedeure. Dat kan niet, docht ze. Stel je es veur 
dat heur breurtien d'r niet meer wezen zol aset blad van 
de kestanjeboom valen zol! Inienen kreeg ze een planne-
glen. Ze zol die grote meensken wel es zien laoten dat 
alles niet zomar gong. Ze hadde dan wel vaeke mit heur 
breurtien an etkribben west, mar dat hi'j d'rvan-de-haast 
niet meer wezen zol, dat gong te veer! 

Morgens inalle vroegte, doe et nog mar krapan lochtig 
was, gong zestiekem van bedde. Ze nam een kiossien gaoren 
en een naalde mit butendeure. Et leddertien wodde tegen 
de kestanjeboom zet. En len veur lene ni'jde ze de blat-
ties stevig an de takken vaaste. En doe zed'r aorig wis-
se van was dat heur plannegien lokt was , kon ze weer bile-
de mit heur breurtien ornmegaon. 

De haast verleup rustig. Alle bomen werenalkael, mar 
de kestanjeboom veur et oolde husien hadde, et was won- 
derlik om te zien, nog verscheiden blatties an de takken 
zitten. Al weren ze dan ok bruun en aorig verdreugd, ze 
zatten d'r de hleltled nog an. Et breurtien was altied 
nog slimme ziek De winter ston dommiet al veur dedeure, 
mar zussien vuulde heur zo wisse as wat. Ze keek elke 
morgen even deur de kleine ruties naor de kestanjeboom. 
De blatties zatten nog stevig vaaste 

En zo wodde et staorigan et laest van december. In een 
donkere naacht bulderde een winterstorm om et oolde hu- 
sien. Zussien wodde d'rwakkervan. Wat was dat? Ze heurde 
stemmen van grote meensken. Zollen deur die hadde storm 
de blatties d'r dan toch of gaon wezen? Ze dee et laeken 
over heur heuflen. Ze wol etnog niet weten. Ze hadde om-
mes zoheur beste daonmit dat vaaste maeken van die blat-
ties an de moole, oolde kestanjeboom. 

Henk de Vrles 



Schrieverspetret 

Geert de Vries van Radio Frieslaand praotte mit Johan 
Veenstra - 20 september 1984. 

Ik bin Johan Veenstra, 38jaor, jkhebbe al tied hie r inNi'j-
hooltpae woond. Daegs dan wark 1k in Et Vene bi'j de be--
lastingdienst. Dat wark doe 'k aenlik best wel graeg, mar 
a'k eerlik bin dan geft et wark veur de Schrieversronte 
en mien eigen schrieveri'je me toch nog meer voldoening 
as dat wark in Et Vene. Ems bin 'k deur stom toeval kuj' 
zeggen in de schrieveri'je telane kommen. Doe dattien jaor 
leden et eerste boek in et Stellingwarfs uutkwam, dat was 
De Oolde Pook van N.J. Bergveld, doe sprak me dat zo an 
dat ikok an et schrieven sleugen bin. Gedichten eerst en 
laeter wat kotte verhaelen, langere verhaelen, en now komt 
dan binnenkot mien twiede roman uut, waor a'k dan de Berg-
veld-pries veur kregen hebbe. Daor bin 'k an de iene kaant 
ommeraek bliede mit, mar ande aandere kaant dan maekt je 
dat ok wel een betien schoftig, want hoger kuj' dan niet 
en et spreekwoord zegt: Wie hoge klimt kan lege valen. 
Dus dat wodt oppassen 

Johan Veenstra uut Ni 'jhooltpae. Auteur van een groot tal 
verhaelen en gedichten en inmiddels twie romans in et Ste 2--
lingwarfs. Hi 'j see et al. Zien Vlinder van zulver kwcon 
in 1981 uut. En veur zien twiede roman krigt hi'j t' ao-
vend inetgemientehuus in Oostemoolde de H.J. Bergveld-
pres, de literaire onderscheiding van de Ste llingwarven., 
die ien keer in de twie jaor uutrikt wodt. Johan Veenstra: 

1k bin mit deFriese schrieveri'je niet botte op 'e hoog-
te. Ikhebbe wel es een peer Friese boeken lezen, van Tiny 
Mulder bi'j veurbield, mar 1k kieke toch meerst naor wat 
d'r verschient in et aandere Nedersaksische taelgebied, 
in Drenthe en zo en Grunningen. En wat Nederlaanse schrie-
veri'je betreft, waor a'k arg van hole, dat is Maarten 
't Hart. 1k was aenlik hielemaole niet van plan om een 
roman te schrieven. 1k hadde Fluitekruud schreven, dat is 



een riegel langere verhaelen, en 1k was aenlik van doel 
om deur te gaon mit langere verhaelen te schrieven. 1k 
had een lang verhael schreven en dat was krek in de tied 
dat Een vlucht regenwulpen uutkwam van Maarten Tt  Hart. 
Dat vun 1k zoe'n prachtig boek en doe docht 1k: aenlik 
zol 1k dat ok wel kunnen. Dat heurt wat overmoedig, mar, 
docht 1k, as 1k now ok es een riegel grepen uut een leven 
schrieve, han, mit flash-backs en zo endat verwarke, dan 
is etaenlik ok len groot gehiel. Dat zoj' d'r van maeken 
kunnen. En zo is aenlik die Vlinder van zulver ontstaon. 
Aenlik dus een betien an de haand van een Nederlaanse 
schriever. Daor waj' wel een betien deur inspireerd doe. 

En was dat mit et ni'je boe7< ok zo? 

Nee, aenlik niet. Nee, doe wa'k echt wel van doel om nog 
es een roman te schrieven. Daor ston mi'j glen aandere 
schrieverbi'jveur ogen of zo. Nee. Aihoewel 1k wel aan-
dere Nederlaanse schrievers slime bewondere op et ogen-
blik. Bi'j veurbield de dagboeken van Hans Warren. Die 
vien 'k schitterend mool. En dan zle 'k echt uut naor et 
volgende diel wat dan verschlenen zal. En wat 1k arg mooi 
vun de laeste peer jaor dat was Bezonken rood van Jeroen 
Brouwers. Argmooi. Mar etlezen sch3t d'r wel es wat bi'j 
in, netuurlik. D'r is zovule. 

Schreven jow een protte? Zitten jow al le daegen te schrie-
ven? 

Oh, nee. Hielemaole niet. le hebben netuurlik je elgen 
wark en om now aovens an et schrieven te gaon, dat vaalt 
dikke of. Dat doe 'k aenlik nooit, want dan hej' je wark 
had daegs enja, ikweet et niet. Aovens dan wodt et meer-
stal wat wark veur de Schrieversronte. En dan moet de 
schrleveri'je meerstal in et weekaende gebeuren. Mar ok 
lang niet elk weekaende, zo now en dan es. Et is netuurlik 
altied etmuuillkste om d'r weer mit te beginnen. Om echt 
tot schrieven te konunen is ommeraek lastig en ie vloch-
ten d'r wel es een betien van vot. Dan stel ie et mar 
uut. 1k hebbe nog zovule aander wark. 



Jow schrieven in een taelgebied dat aenlik vri'j klein 
is. 1k weet niet, hoe g'root is b.g. de oplaoge van Sen 
vlinder van zulver? 	 - 

Duzend exemplaoren. Aenlik is dat niet lens zo mal. Aj' 
et vergeliekenmitNederlaanstaelige of Friestaelige boe-
ken dan is dat best hiel goed. Wat bin de Stellingwarven 
now? Een tiende diel van Frieslaand. Veertig-, vuuf tig-
duzend inwoners, die danokiang allemaole niet Stelling-
warfstaelig binnen. Dan hej' netuurlik nog wel, dat et 
Stellingwarfs deurlopt in Drenthe en Overiessel. Dus in 
Stienwiek wodt officieel ok Stellingwarfs praot volgens 
de dialektkaorte. En in angreenzende gbieden van Drenthe 
ok. Mar ja, dat beseffen de meensken daor netuurlik niet, 
die zeggen dat zeDrents of Overiessels praoten. Dus daor 
is die boekverkope ok niet, die is daor nauweliks. 

Jow bin begin zeuventiger jaoren begonnen mit schrieven. 
Drekt al in et Stellingwarfs, of hebben jow eerst nog in 
et Hollaans schreven of zo, of d'r over docht?' 

Nee, nooit. Ik hadde ok nog nooit schreven veurdat 1k Stel-
lingwarfs begon te schrieven. Dat boekien van Bergveld 
was dUs de anleiding. Ja en doe docht ie... 1k hadde d'r 
lens nooit an docht daj' in et Stellingwarfs schrieven 
konnen. Daj' in et Stellingwarfs lezen konnen, endat is 
aenlik idioot. 

Dat gebeurde doe oknog niet vaeke, h&n? Jow stonnen toch 
een betien an et begin. 

Bergveld hadde d'rdus vroeger inschreven. Veur mien tied 
aenlik. Indevuuftiger jaoren. Doe 1k nog een kiend was. 
Doe wussen je d'r nog niks van. En laeter bin die boeken 
uutgeven. Dat 1k hadde nooit Stellingwarfs lezen. Enaen-
11k is dat idioot, daj' in je eigen tael, daj' d'r niet 
lens in lezen en schrieven kunnen. Dat is gek. 

Vulen jow jowwatdat angaot ok wat een pionier? 1k daen-
ke dat Sen vlinder van zulver haost de eerste Ste iling-
warver roman is, die in et Stellingwarfs publiceerd is. 



Ja, aenlik wel een betien. le schrieven veur jezels, mar 
d'r kornt netuurllk ok wel een betien idealisme bi'j, of 
ok wel een hieleboel, om ok echt wat veur et Stelling-
warfs te doen en de Schrieversronte. Om et een betien 
veuruut te helpen, om daor wat mit te doen. 

St is dus ok een betien ideologie dat veurop staot bi'j 
jow schrieveri'je? 

Et staot niet veurop. Dat is te stark. le schrieven jow 
verhaelen toch veur jezels as et d'r op ankomt. Beslist. 
Mar et is mooi mitneumen aj' wat veur et Stellingwarfs 
doen kunnen. 

Bestaot d'r zokzowat as een ccçpatte Stellingwarver lite-
ratuur? Jow schrieven in de Ste iling-warver tael, mar is 
d'r nog meer ecl'it typisch Stellingwarfs an jow wark? 

Behalvendetael, ik weet et niet, ie kun 't kwaolik zeg-
gen daenk 1k: De aord van de meensken? Al zegt dat okniks. 
Die verhaelen kun overal speulen. In feite bin ze niet 
bunnen an de Stellingwarven. De meensken uut die verhae-
len kun overal wonen, krek zo goed in et butenlaand as 
hiere. Et iskrek dat et in et Stellingwarfs schreven is. 
In mien gedaachten speult et hier vanzels wel. As 1k be-
paolde dingen beschrieve: een drp, een huus, dan heb 1k 
een drp en een huus in et aachterheufd. Waor a'k zels 
wone, woond hebbe. Dat wel. Mar dat weten aandere meensken 
netuurlik weer niet. Dus veur die kan et overal wezen. 
Dat 1k daenke veerder niet dat et absoluut, specifiek 
Stellingwarfs is. 

De inspiraosie komt wel uut de Stellinqwarven zoas jow 
al zeden? Veur thema's of situaosies in jow boeken? 

Ja, 1k daenke dat et ok .veur een groot diel mit je eigen 
persoonlikhied te maeken bet. Et is een hussemussien 
aenlik, zoe'n roman. 

Wat is dat? 



Een hussemussien? Van alles wat. le hebben stokken dat is 
poer fantasie, ie hebben stokken die binletterlik zo ge-
beurd, iehebben stokken dat isok gebeurd, mar et is weer 
vervormd deur de schriever. De waorhied is vervormd, ze 
bin wel gebeurd, mar de feguren die d'r in veurkommen 
bin weer aanders maekt. Zo bi'j' as schriever wel hiel slim 
bi'j de ik-persoon betrokken. le bin et in feite. Mar et 
wil niet zeggen dat jowetpercies zo mitmaekt hebben. Et 
is aenlik een vervormde waorhied. 

De Stellingwarver Schrieversronte bestaot now een dattien 
jaor. Of lopen zaoterdag het ze heur mit 12 aandere streek-
taelorgenisaosies orgeniseerd in de SONT. Stre-ektaelor-
genisaosies in et Nedersaksische Taelgebied. D'r is nog 
een protte veur te doen? 

1k daenke wel dat d'r alhiel wat berikt is,heur. Beslist 
wel. Vroeger praotten de meensken altied over 'plat' en 
'kroem'. En dat doen ze nog wel, mar et is toch wel een 
betien an et veraanderen. De meensken hebben et now toch 
meerstal over et Stellingwarfs. Boekenwo'n ommeraekkocht. 
Stellingwarfs op 'e schoelen zien de meersten nog niet 
zitten, mar ik geleuf daj' toch altied deur doen moeten. 
D'r moet nog een hieleboel gebeuren. Et wark dat gebeurd 
is, dat is veurnaem, dat het belangriek west, mar et was 
aenlik nog mar ettoppien van de iesbarg. Wat d'r nog al-
lemaole gebeuren moet, dat is verschrikkelik yule. Want 
wat aenlik okde wereld uut moet, vien ik, dat is aj' now 
bi'j W.V.C. een subsidie-anvraoge doen veur Stellingwar-
ver literatuur, daj' dan een brief ien weeromme kriegen dat 
dat niet subsidiaobel is. Dat alliend Nederlaanstaelige en 
Friestaelige literatuur subsidieerd wodt. Dat is netuur-
lik argens te gek. Waoromme zol d'r in streektaelen gien 
literatuur schreven wodden kunnen? Waoroinme zol dat dan 
niet subsidiaobel wezen? Dat moet veraanderen en ikdaen-
ke dat as al die kiubs bi'j mekaander stappen, daj' dat 
dan makkeliker veur mekeer kriegen as allienig. 

D'r wodt wel een protte schreven, niet allemaole romans, 
mar wel gedichten en verhaelen. Blieven die beparkings 



tocl-i niet wat? Zien jim dat zels ok? D'r sal nooit een 
hiele grote literatuur ontstaon kunnen vanwege et tal 
irtWoners. 

Ja, ik daenke dat dat zo is. Et gebied is te klein. En 
aj' mar weinig inwoners hebben dan hej' ok minder kaans 
dat daor schrievers uut votkornmen, diemar romans schrie-
yen zullen. Dat aandere wark, wat dan gien literatuur hie-
ten mag misschien, is netuurlik ok belangriek, han. Dat 
warkt taelbevodderend. le kriegen meensken an et lezen. 
Dat is hielemaole niet onbelangriek. Gewone riempies, zo 
is aldie dialektschrieveri'je begonnen. Gewone riempies, 
bulge verhaelties over boeren en vri'.jeri'je. Dialekt 
wodt dan een betien as komisch element bruukt. Dat is niet 
slim, dat is d'r netuurlik nog een hiele hoop, en dat 
warkt taelbevodderend. Dat moej' hebben. Dat moet d'r ok 
blieven, mar ikdaenke dat een tael toch an aarmoede lidt 
aj' daornaost okgien literatuur hebben. Etgeveer is da]' 
schrievers kwietraeken kunnen in zoe'n klein taelgebied, 
die wel literatuur schrieven kunnen en ie kun lezers 
kwietraeken die graeg literatuur lezen willen, die kuj' 
van je vervremden aj' niks te bieden hebben. Dus dat is 
geveerlik, mar de meugelikheden bin beparkt. Dat is zo. 
En ik zie ok niet dat dat now aanders wodden zal. 

In disse riegel schrieverspetretten vraogen we alle ke-
ren een collega-schriever of een kritikus om een kot-
te kerakteristiek. Tineke Steenmeijer-Wielenga bee prekt 
Friestaelige literatuur, mar is ok lid van deSchrievers-
ronte en is doende mit de vertaeling van Veenstra zien 
Vlinder van zulver in et Fries. 

Johan Veenstra is naor mien miening op dit mement de le-
nigste schriever van proza in et Stellingwarfs, die li-
teratuur maekt. Deienigste van wiederomans opwegen kun-
nen tegen wark van Friese of Hollaanse schrievers. As 
dichter zet ik Jan van Overtjonger noch krek even hoger, 
mar Johan Veenstra bet ok hiele mooie vassen schreven. 
De Lyrische Courant nemt riegelrnaotig wark van him op. As 



dichter staot hi'j - mit naeme in zien eerste bundel As 
de wilde roze bluuit (1979), dichte bi'j devolksdichters 
mit opvalend riemende vassen, mar dr bin okwel persoon-
like en mederne vassen in die bundel te vienen en bewar-
kings van liedteksten die bekend wodden binnen deur Frans 
Halsema, Robert Long, Reinhard Mey over onderwarpen van 
vandaege-de-dag: scheiding, waopens, homofilie, milieu-
perbiemetiek. 
In Veenstra zien verhaelen vaalt mi'j altied de beheer-
sing op. Et bin aenlik altied gevulige onderwarpen, daor 
hi'j over schrift. Ienzemhied, onbegrip tussen de meens-
ken, die aanders wel van mekeer holen, et wegraeken van 
een naoste, etoolder wodden, een drokkend verleden, ver-
16s van oolde weerden. En hi'j behaandelt zokke thema's 
ok slim gevulig. Bi'j etovergevulige of. Hi'j balanseert 
op 'e raand van et sentimentele, mar vervaalt toch nooit 
in goelerige effekten. Altied hoolt zien goeie smaek him 
opetrechte spoor. Daor vuul ikbewondering veur, ie wao-
gen je anonderwarpen die gevulig liggen. Je daor in ver-
diepen, detragiek, demeenselike tragiek uutspinnen, daor 
dan ok een protte van jezels in pries geven en toch die 
beheersing. Die bewist dat hi'j as schriever de touwgies 
in hanen hoolt. Zien tael, et Stellingwarfs, lient him 
typisch veur beeldende beschrievings. Krek as et Fries 
scht et Stellingwarfs tekot in abstrakta, mar veur de 
beschrieving van etkleine leven, etleven in eigen kring, 
eigen streek, is die tael slimme riek. Veenstra beheerst 
zien tael hiel goed en bouwt d'r ok an. De bewuste Stel-
lingwarver schrieveri'je isbetrekkelik jong. Mit uutzun-
dering van H.J. Bergveld hebben d'r aenlik gien schrie-
vers west die bew-ust heur tael bruuktenveurliteraire u 
terings. Zo kan et wark van Veenstra oolde weerden vaas-
te leggen en verni'jen toegelieke. 
Ok inzien romans treft oons de innige, intieme sfeer. As 
1k perbere te vergelieken mit een Friese romancier dan 
daenk ik an Jan Wybenga zien autobiografische provincia-
les: Moai waar en lange dagen, mar die wottelen vanzels 
veur een pat ok in de Stellingwarven. le zollen ok daen-
ken kunnen an Tiny Mulder heur Tin us of Rink van der 
Velde zien Of rekken. Misschien De Oantaasting van Willem 



Abma, mar dan met idyllische. Veenstra het niet datver-
betene. Hi'] zet him niet of tegen zien verleden. Hi'] 
lat deweerde van de besleuten gemienschop uutkommen, mar 
de tragiek van deheufdfeguren in zien romans is dat zi'] 
niet meer uutkommen mit die kleine veilige wereld. Ze 
staon inde mederne tied mit mederne perbiernen: de meens-
ke, weeromme smeten op himzels. De veilighied van deklei-
ne gemienschop was vanzels ok vri'] bedriegend, verstik-
kend. Die beparkte devri'je ontplooiing van et individu. 
In oons •juryrappot veur de Bergveld-pries hebben wi'j, 
Philomène Bloemhoff, Remco Heiteenik, zegd dat de heuf d-
feguur inVeenstra zien ni']e roman Naachs goelen de hon-
nen aenlikdebelicheming is van et perbleem daor de hie-
le Stellingwarver schrieveri'je in verkeert. An de iene 
kaante vaaste holen an et eigene, omdat de meensken daor 
de onvervangbere weerde van inzien hebben. De nostalgie 
die him utert in vertellegies, ienvooldige stokkies, die 
passen in de kring, daor as et Stellingwarfs van oolds-
her thuus was. En an de aandere kaant ok een meenske van 
disse tied wezen, schriever wezen willen, Stellingwarver 
schriever, mar met veurste plak schriever, schepper van 
literaire keunst. Johan Veenstra bouwt zien roman knap 
op inverschillende laogen. De hieltied verbint hi'] din-
gen uut et now mit dingen uut et verleden en binnen die 
flash-backs zit dan vaeke nog een diepere laoge van her-
innering. Hi'] bruukt een speciaole techniek van over-
vloeiers (ik bruke mar een term uut de filmkeunst) om de 
assosiaosies logisch temaeken. Ok veur de lezers vloeien 
vandaege engister makkelik inmekeer over. Dat gaot spon-
taan. Et dot niet opzettelik ekspirimenteel an. 1k per-
pere Johan Veenstra zien eerste roman Een vlinder van 
zulver te vertaelen in et Fries. 1k viene dat die roman 
een groter pebliek verdient. 1k heb et ok perbeerd in et 
Rollaans, mar dan verlies ikveur mien gevuul teveule van 
die innige sfeerdiekrek de charine van et boek uutmaekt. 
1k hope dat daor as et zoveer is een uutgever wezen zal 
die dat op him nemen wil, mit allerisico's d'r bi']: een 
Friese vertaeling van een Stellingwarver roman. Veenstra 
zien wark verdient et neffens mi'] hielendal. As ik et 
mit een Hollaanse schriever vergelieken zol, dan daenk 

- 191 - 



ik et aldereerst an Maarten 't Hart. Diezelde inleving 
in et verleden, et weer oproepen van de sfeer van de 
jonkhied in een sleuten gemienschov, die waarmte, mar 
toegeliekertied etbedompte en de sociale controle, endat-
zelde brengt Johan Veenstra hielendal over in zien Stel-
lingwarfs. 
1k bin d t r echt verschrikkelik bliede omme dat hi'j de 
Bergveld-pries krigt. Johan Veenstra tilt de "heimat-li-
teratuur" naor een hoger literair plan. Et spiet mi'j om 
de Stellingwarver schrieveri'je dat hi'j op zoe'n ien-
zeme hoogte staot. Ok om himzels. 

Schaop 

seins vuul ik me 
as een scl-zaop 
dat op 'e rogge ligt 
waachtende tot iene him 
weer overaende heZ.pt 

ieder schaop 
het zo now en dan 
een douwgien neudig 
om weer overaende 
te koironen 
om weer wieder Leven 
te kunnen 

wie geft dit schaop 
dat douwgien 

knillis 
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Degene die wark veur De Ovend insturen wil, wodt vraogd om oons ter wiHe 
te wezen op 'e volgende punten. Liefst typt, op A4 -veHen (ienziedig). Riegel-
Iengte: 56 anslaegen. Wat schreven wark anbelangt: graeg dude//k, en funk 
ruumte naoSt de tekst; A4 -fermaot, ienziedig. Inspringen, bruken van 
anhaefingstekens en spaties, en et verwiezen naor boeken en artikels zoas 
dat in De Ovend daon wodi. Bi'j et insturen van illestraosies moet de 
scharpte in de gaten holen wodden, en d'r moet rekening hullen wodden mit 
verkleining as we mit et fermaot niet uut de voeten kunnen. 

De Ste//ingwarver Schrieversronte het ok een hiele riegel boeken 
uutgeven, en die wodt nog a/ mar groter. Vraog een overzicht/pries/ist an! 



de ovend 
Twiemaondeliks tiedschrift 
veur Stellingwarver tael en kuRuur 
een uutgifte van de 
Stichting Stellingwarver Schrieversronte 

Red.: J. Veenstra 
Bureau-red.: P. Jonker 
Alle corr., inhichtings, adm./ab.: 
Stichting Stellingwarver Schrieversronte 
Bongheer 1, 8431 GT Oosterwoolde 
Postbusse 138, 8430 AC Oosterwoolde 
Till. (051 60) 4533 
Lidm./Ab.: I 15,00 in 't jaor 

ISSN 0166-7351 


