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Henk Bloemhoff 

Grammatika veur elkeniene (2) 

Om et geheugen even op te frissen en ni'je 
lezers nog even behulpzem te wezen, dit 
wodt de twiede oflevering in een ni'je 
Ovend-rebriek. Die zal gaon over de 
grammatika van et Stellingwarfs en ok 
over algemienere zaeken die mit gramma-
tika van doen hebben. De eerste keer gong 
et veural om vraogen as waj' onder gram-
matika verstaon kunnen. Veerder leut ik 
een peer zinnegies zien waor meensken 
alvaast op reageren konnen. Om kot te 
gaon, wie nog niet in de gelegenhied west 
het om es even naor 't ien en aander te 
kieken, oflevering iene ston in De Ovend 
jg. 23, no. 1, blz. 4-6. Grammatika veur el-
keniene zal in principe om de aandere keer 
ofwisselen mit een oflevering van mien 
aandere rebriek in Dc Ovend, over et 
Stellingwarfs Woordeboek 
De veurige keer gong 'k al even in op een 
tal biezunderheden in et Stellingwarfs. Et 
gong om de oddering van de warkwoor-
den. D'r wodt vaeke docht dat streektae-
len/dialekten veural 'aanders binnen' deur 
't veurkommen van ere k!aanken en 
kombinaosies daor van, en dat in de 
zinsbouw vaeke gien grote verschillen 
zitten. Now is daor hiel wat veur te zeggen, 
mar et is toch bepaold niet zo dat de 
zinsbouw een ondergeschikte rolle speult 
in et onderscheiden van taelen/dialekten. 
Dat daoromme zal ik mi'j hier veural 
doende holen mit verschiensels die bi'j de 
zinsbouw heuren en die we! slim opvalen. 
Verschiensels dus die opvalend binnen 
deur verschillen tussen streektaelen 
onderling en ok in vergelieking mit et 
Nederlaans en et Fries. Butendat kun d'r 
daenk' nogal es lezers wezen die zodoende 
wat steun ondervienen bi'j et schrieven 
van et Stellingwarfs. Want in de kursussen 
die 'k de oflopen winter - mit aanderen - 
geven hebbe, dee wel blieken dat de 
muuiikheden die sommigen hebben, 
veural te maeken hebben mit et uut me- 

keer holen van de zinsbouw in et Stelling-
warfs en die in et Nederlaans. 
Lao'we mar vot uut aende gaon, et Stel-
lingwarfs kertiertien is ok meer as omme! 
Een eerste belangrieke konstatering is, dat 
de Steflingwarver warkwoorden vaeke 
krek eersomme staon as in et Nederlaans. 
In de zinnen (1) en (2) is dat nog niet zo; 
bekiek die mar es. 

(1) 1k heb naor een voetbalwedstried keken. 
(Stellingwarfs) 

(2) 1k heb naar een voetbalwedstrijd 
gekeken. (Nederlaans) 

Et gaot in (1) en (2) om heufdzinnen, 
zeggen we dan, en niet om bi'jzinnenyzoas 
die in (3) en (4) zitten (nao zee en zei): 

(3) 1k zee da 'k naor een voethalwed.stried 
keken heb. 

(4) 1k zei dat ik naar een voetbalwedstrzjd 
gekeken heb (of: heb gekeken). 

In zokke bi'jzinnen kan et Stellingwarfs 
bliekber niet wat et Nederlaans a! kan. 
Dat bliekt wel aj' et Stellingwarfs de 
Nederlaanse oddering geven, zoas onder 
(5). Die zin is gewoon verkeerd, en dat 
wet haost elke Stellingwarver wel. Dat 
zoe'n zin verkeerd is, is neffens de ge-
woonte reden om d'r een steerntien veur 
te zetten. Mi'j donkt dat d'r affienig in de 
jongste generaosies wel es zundigd wodt 
deur een zin as (5) te bruken. 

(5) *1k  zee da 'k naor een voetbalwedstried 
heb keken. 

Now leut ik jim eerst kieken naor de 
heufdzinnen (1) en (2). Stop ie wat meer 
warkwoorden in zoe'n heufdzin, dan ziej' 
toch ok wel een odderingsverschil naor 
veuren kommen. Lao'we die test mar 
uutvoeren, en (6) en (7) maeken: 



(6)1k zol naor een voetbalwedstried keken 
hebben. 

(7)1k zou naar een voetbalwedstrijd geke-
ken hebben (of: hebben gekeken). 

Et is dudelik: aachterin de zin zitten now 
twie warkwoorden stief bi'j mekeer en ze 
laoten et verschil in oddering zien daj'm 
ok al zien hebben in de bi'jzinnen van (3) 
en (4). En waoromme was et verschil in de 
zinnen (1) en (2) niet te zien? Dat lat him 
we! raoden. In die zinnen zit ien van beide 
warkwoorden veuran in de zin: de 'per-
soonsvorm'. Die warkwoordsvorm richt 
him naor et onderwarp en de tied in de 
zin. Al naor gelang is et bi'jglieks hiy het, 
wi'j hebben, zi'j zollen, ik zal. De persoons-
vorm wil in et Nederlaans, Fries, Stelling-
warfs en aandere streektaelen graeg naor 
et eerste stok van de zin. Mar dat is in 
heufdzinnen, en niet in bi'jzinnen zoas die 
in (3) en (4) te zien binnen. Bi'jzinnen 
beginnen vaeke mit woorden as dat, omdat 
en of Die persoonsvorm van ni'jsies blift 
in bi'jzinnen in et Nederlaans altied aach-
terin en in et Stellingwarfs, Fries en ere 
streektaelen meerstal. Dat zodoende kuj' 
mar beter naor bi'jzinnen kieken, want 
dan zitten de warkwoorden allemaole 
aachterin op een kiutien en kuj' mooi zien 
hoe ze op een riegel zitten. Zie nog mar 
es: 

(8)1k zee, da 'k naor een voetbalwedstried 
kieken kund had. (Stellingwarfs) 

(9) 1k ze4 dat ik naar een voetbalwedstrijd 
had kunnen kijken. (Nederlaans) 

In (8) en (9) he'k d'r gauw nog een wark-
woord bi'j in stopt, mar daor wodt de 
meniere van odderen niet aanders van. 
Dat is wel mooi makkelik, en ie kun dus 
new een konklusie trekken. De oddering 
van et soort warkwoorden in et Steffing-
warfs dat we an now toe in dit stok zien, is 
krek eersomme as in et Nederlaans. Now 
moe'k drekt zeggen dat de boel daor wel 
wat al te mooi mit veursteld wodt, want d'r 
bin nog wel wat ofwiekings van disse 
'riegel', daor ik, op 't stok of, ommedaen-
ken an hoop te geven. Ok veur et Neder- 

laans is et beeld niet hielemaole zo recht-
toe-recht-an as et hier an now toe liekt. Zo 
is hebben ok an de rechterkaante meuge-
lik, bekiek (4) en (7) nog mar es. 
Mar et gaot dan zo te zien wel om een 
biezunder geval, want (9) lat him toch niet 
tot (10) ommebouwenzonder dal daor et 
steerntien * van fout bi'j zetten moet. 

(10) *1k  ze4 dat ik naar een voetbalwed-
strijd kijken lwnnen had 

Of aanders zegd, de sprekers van et Ne-
derlaans vienen (10) gien goed Neder-
laans. Ze weten dat die volledig ingaot 
tegen de opbouw van et Nederlaans, die ze 
op de ien of aandere wieze as een gram-
matika in heur taelvermogen zitten heb-
ben. 
1k wil now nog een peer uutgebreidere 
zinnen hebben en dat lokt ok nog wel: 

(11) Inspekteur Braansma miende dat hi'j 
naor een voetbalwedstried kieken kund 
hebben zol. 

(12) Hi  zol zien kiend daor misschien 
beter blieven laoten kund hebben. 

Hiele uutgebreide zinnen bin veur mae-
kers en heurders riekelik ingewikkeld. Ok 
dat bepaolt de meugelikheden. Mar ik zol 
me doende holen mit de odderings zels, en 
die blift an now toe mooi overzichtelik. 
De oddering die et Steffingwarfs an now 
toe hier zien lat, hiet bi'j de dialektologen 
de grune oddering, de tegenovergestelde, 
de Nederlaanse, hiet de rooie oddering. Et 
is dudeilk dat et Fries ok de grune odde-
ring het. Alderhaande aandere oostelike 
streektaelen hebben die ok, mar in Oost-
Nederlaand komt, ok vanoolds, de rooie 
wel veur. 
Oons eigen Stellingwarfs is trouwens niet 
overal geliek op dit punt. In 1978 maekte 
ik mien doktoraalskriptie over de odde-
ring van de Stellingwarver warkwoorden 
of, en in dat jaor en/of even d'r veur heb 
ik zinnegien (13) in een boel p!akken 
ofvraogd. 

(13) Jan wil de baurci dr of scheren laoten. 



Die zin kwam ok zo veur 't locht - mit de 
grune oddering dus - in Oost-Steffingwarf, 
Oolde- en Ni'jhooltpae, De Miente, 
Noordwoolde en Peperge-De Blesse. Mar 
zin (14), mit de rooie oddering dus, kwam 
veur 't locht in Else, Bull, De Hoeve, 
Hooltpae, Sunnege-Ooldetriene, Ni'jtrie-
ne, Spange en Peperge-De Blesse. 

(14) Jan wil de haord d'r of laoten scheren. 

En toch kom ik in de zinnen veur et 
Stellingwaifs Woordeboek uut plakken as 
Bull, Spange en ok uut plakken as Wolve-
ge en Ooldelaemer hiel vaeke de grune 
oddering tegen. Veur et schreven Stelling-
warfs het de grune oddering al sund et 
begin van de Stellingwarver Schrieversron-
te de veurkeur, en die is ok veur kursisten 
en zo nogal makkelik an te leren. Mar et 
kan aorig wezen om nao te gaon hoe et 
vanoolds now percies zat in de verschillen-
de dorpen, en daor zol ik bi'j volgende 
gelegenheden ok graeg wat ommedaenken 
an geven. 

De Stellingwarver oddering liekt dus over 
et gehiel mooi gruun te wezen. Mar een 
helangrieke uutzundering d'r op leveren 
de warkwoorden heuren en zien. As die mit 
bepaolde aandere warkwoorden in een zin 
veur 't locht kommen, is de oddering ok 
wel gruun, mar vanoolds kan dan een 
rooie oddering ok, in elk geval in Oost-
Stdllingwarf. Dus zinnen van et soorte (16) 
en (18) kun lieke goed as die van et soorte 
in (15) en (17). 

(15)Jkheb 'm zingen heurd (gruun) 
(16)Ikheb 'm heurd zingen. (rood) 
(17) 1k heb 'in fietsen zien. (gruun) 
(18)Ikheb 'm zien fietsen. (rood) 

Mit bi'jzinnen gaot et dan zo: 

(19) ... omda 'k 'm zingen heurd hebbe. 
(gruun) 

(20) ... omda 'k 'in heurd heb zingen. (rood, 
temeensen wat et plak van zingen an-
belangt) 

(21) ...omda'k 'm fietsen zien hebbe. (gruun) 

(22) ... omda 'k 'm zien heb fietsen. (rood, 
temeensen wat et plak van fietsen an-
belangt) 

Mien indrok is, dat ok de 'rooie zinnen' 
onder (20) en (22) bi'j ooldere sprekers in 
alle dorpen van Oost-Steliingwarf wçl 
kunnen. Mar ik bin d'r slim ni'jsgierig naor 
hoe as et zit in de westelike en zudelike 
dörpen van West-Steffingwarf. Hebben die 
de grune oddering van de zinnen (3), (6), 
(8), (11), (12), (13), (15) en (17) vanoolds 
toch ok, en hebben ze daor naost ok de 
rooie oddering van (14), (16), (18), (20) en 
(22)? 
Een klein tippien van de sluier kan hier al 
oplicht wodden. Want op mien veurige 
grammatikastokkien kreeg ik o.e. reakties 
veur de omgeving van Munnikeburen 
(deur de heer P. de Weerd) en veur 
Oolde- en Ni'jlaemer (deur de heer J. 
Bakker). De Weerd gaf naor anleiding van 
mien eerdere zinnen veur Munnikeburen: 
Wat docht ie dat ik gisteraovend over de 
zoolder heb heuren trzppelen? en Wie docht 
ie dat ik naost heur bedde heb zien staon? 
Hi'j en zien vrouw van Ni'jtriene hebben 
de rooie oddering. Zoas ik al schreef, die 
komt in die omgeving meer veur. Want 
naost grune zinnen uut Spange: Dat ha 'k 
niet doen moeten, le moe 'ii de moed niet 
zakken laoten, hoor en uut Munnikeburen: 
Dat had niet wezen mocht, geft Scharpen-
zeel veur 't Stellingwarfs Woordeboek: le 
moe 'n de moed niet laoten zakken. 
Veur Oolde- en Nijlaemer kan zin (23) 
hiel goed, een zin die ik de veurige keer an 
jim veurlegde: 

(23) Wat docht ie dat ik gisteraovend over 
de zoolder heurd hebbe trippelen? 

Bi'j naovraog dee blieken dat Bakker en 
zien dorpsgenoten de grune oddering 
vanoolds bruken, mar die in (23) ok. Dat 
hoolt in dat zoe'n soort zin dus heslist niet 
allienig in Oost-Stellingwarf thuusheurt, 
mar ok op aandere plakken. En zoks is 
niet allienig veur oons zels van belang om 
te weten hoe et mit oonze tael zit, mar ok 
veur de taelkundigen van vandaege-de- 



dag. Want uut die hoeke he'k naovraog 
kregen over zinnegies mit heurd hebbe 
trippelen en zo. Ze speulenop 't heden een 
rolle in taelkundig onderzuuk naor de 
volgodder van warkwoorden in de Westeu-
ropese taelen. Zo et schient bin wi'j de 
ienigste Nederlaanse streektael op 't 
heden daor odderings as heurd heb 
trippelen, zien heb fietsen uut bekend 
binnen, dus mit heb in de midden. 
Netuurlik wil ik de kommende keer graeg 
deurgaon op disse Stellingwarver odde-
ringsmeugelikheden. Reakties op de 
zinnen die jim hier lezen hebben bin dus 
dubbel de muuite weerd. En dan gaot et, 
wat mi'j anbelangt, veural om disse beide 
vraogen: in welke West-Stellingwarver 
dorpen wodde vanoolds de grune oddering 
bruukt (zoas in de zinnen (3), (6), (8), 
(11), (12), (13), (15) en (17) énwiewet 
nog dat ze ok de rooie in zinnen as (14), 
(16), (18), (20) en (22) bruukten? Et zal 
mi'j ni'jdoen! 

1. de Boer 

Et Bourgondische 
zuden 

Een jaor of negen nao de bevri'jding in 
1945 gongen mien vrouw en ik een peer 
daegen naor Limburg om een femilie op 
te zuken, die et laeste oorlogsjaor as 
vlochteling in de Stellingwarven onderdak 
vunnen had. De ontvangst was hiel hattelik 
en op 'e aovend van de twiede dag mossen 
wi'j de femiliepetretten zien. Op iene van 
die petretten ston de hiele femilie. Opa en 
oma mit alle kiender en kleinkiender. 
De ooldste zeune zee tegen oons: 'Kiek es 
goed naor opa.' 
Wi'j vunnen dat opa d'r kreers op ston, 
mit een mooi donker pak an. 
Doe vertelde hi'j oons een verhael dat hi'j 
nog niet an yule meensken verteld hadde. 
Opa was twie jaor leden sturven. Doe ze 
him ofleggen zoilen, kwammen ze tot de 
ontdekking dat ze hielemaole gien petret 
van opa hadden. Dat kon toch niet! Dan 
konnen de aachterkleinkiender heur ja 
laeter glen veurstelling van heur overpake 
maeken. Goeie raod was duur. Tot ien van 
de kiender veurstelde om opa zien beste 
pak an te trekken en him in zien pakestoel 
midden tussen zien naogeslacht te zetten. 
En zo is et geheurd. Zo ziej' mar dat de 
Limburgers toch wat meer fantesie hebben 
as wi'j hier in 't noorden! 



Otto P. H. de Vent 

Hotel Ambassador city in Wolvege 

Een ienvooldig hotel in de perveensie. In 
de ruumte bi'j de receptie schiemert et 
wat. In de aahterwaand een briede glae-
zen deure naor buten toe. Een trappe naor 
boven. Boven braant locht. We heuren een 
deure eupen en weer dichte gaon. Et locht 
gaot uut. Een vrommes lopt in et donker 
de trappe of, ze verstapt heur en glidt een 
peer tree naor onderen. 

Zo begint een ienakter. Een gewone 
ienakter. Mar hiezunder deur et plak waor 
as de gebeurtenissen heur ofspeulen: Hotel 
Ambassador city in Wolvege. Et klinkt as 
een stiekelstokkien van Johan Veenstra. 
En Johan Veenstra zol d'r ongetwiefeld 
een mooi stokkien over schrieven kunnen. 
Et klinkt ok wat as een drama. Want wat 
veur drama's hebben heur allemaole niet 
ofspeuld in hotels. 

Mar et is een bloedserieus stok. En niet 
affiend biezunder deurdat et speult in 
Wolvege. Mar ok omdat Wolvege d'r now 
krek om bekend staot dat d'r al jaoren hie-
lemaole gien hotel is. En aj' jow dat reali-
seren dan wodt zoe'n stok, eers as de 
schriefster lichtkaans bedoeld hadde, op 
een ere meniere interessaant. De schrief-
ster hoeft dat vanzels ok niet te weten, 
want ze het et allemaole mar bedocht. 
Fiktie dus, zoas de literatuurgeleerden dat 
dan numen. En in fiktie kan alles. Alder-
deegst een hotel Ambassador city in Wol-
vege. 

Et stok hiet Weiger nooit een dans en is 
schreven deur Vonne van der Meer, een 
bekende schriefster in de Nederlaanse 
literatuur. Een bekend hock van heur is 
Het limonadegevoel en andere verhalen. 
Dc tekst van et stok het hielemaole in Vrij 
Nederlaand (5 nov. 1994) staon en ok, zo 
lees ik daor, in et twiemaondelikse literai-
re tiedschrift Tirade van meert/april 1994. 

Op et zonuumde Festival van het Onge-
speelde Stuk is et op 6 november veurig 
jaor in Bellevue in Amsterdam veurlezen 
(stemmen Kees Coolen en Lieke le Roux). 

HotelAmbassador city in Wolvege is zo 
staorigan een bekende lokaliteit dus bi'j 
alle literatuurliefhebhers. Dat hoog tied 
dat wi'j d'r ok mit in de kunde kommen. 

In et stok voert een zangeres (op heur 
repertoire het ze o.e. et lied de ballade van 
het warme bad) die veur iene naacht in dat 
hotel in Wolvege verblift een diep gesprek 
mit een oolde naachtportier. Ze is in 
Ambassador city belaand omreden ze de 
trein mist het. Ze vertelt de portier dat de 
technikus van de zael waor ze de aovend 
d'r veur optrad heur mit een bloedgaank 
naor et station brocht het. Ze is evenzo-
goed nog vuuf menuten te vroeg en hadde 
de trein op 'e sloffen haelen kund. Mar ze 
het et koold, gaot de waachtkaemer in, 
nusselt heurzels bi'j een radiator en hlift 
mar wat naor de grond staon kieken naor 
wat daor zoal ligt an peuken, indeukte 
bierblikkies en fliehers spi'je. En krek op 
et mement dat ze daenkt dat dat toch een 
reer woord is dat 'flieher' ('fluim' staot d'r 
vanzels), heurt ze de trein votrieden. Et 
was heur de weke daorveur ok al es over-
kommen vertelt ze de naachtportier. Dat 
was in een plakkien zo klein, daor was niet 
iens een HotelAmbassador city. 

Wodt hier et station van Wolvege heschre-
yen? 't Staot d'r niet letterlik, mar et zol 
kunnen. Dat zollen we de schriefster 
vraogen kunnen. Die komt wel es in 
Frieslaand, dat wete ik toevallig. In de 
buurte van De Gediek. Mar of ze et 
station van Wolvege ok kent? 

Hoe komt Wolvege d'r veerder van of in 
dit stok? Dat moe'n wi'j Stellingwarvers 



Vonne van der Meer. 

vanzels al even weten. Want et stok is al es 
veurlezen binnen de grachtegoddel van 
Amsterdam en in et theaterseizoen 1995/ 
96 wodt et op et repertoire opneumen van 
et RO-theater (wat dat ok veur kiub wezen 
mag), zo leze ik veerder in Vrij Neder-
laani En dan gaot Hotel Ambassador city 
in Wolvega dus et hiele laand deur. En de 
theaterbezukers moe'n vanzels al een 
betien een goeie veurstelling kriegen. Een 
goeie veursteffing van Wolvege vanzels. 

Wolvege wodt in et stok twie keer nuumd. 
Ten keer an et begin en ien keer an et 
aende. 
De vrouw: Bent U de eigenaar? 
De naachtportier: De nachtportier. 
De vrouw: HotelAmbassador city. Is 
Wolvega een city? Komen hier ambassa-
deurs? 
Naachtportier: Vertegenwoordigers voorna-
melzjk Handeisreizigers heetten die vroeger, 

mensen op doorreis. 
An et aende komt Wolvege nog es weer-
omme. 
Vrouw: Op mijn horloge is het negen uur. 
Een mooie tijd om een hotel in Wolvega te 
verlaten. 

In et stok heuren we veerder een peer 
keer in de veerte getoet. Dat komt van een 
binnenveertschip, want Wolvege ligt an 
een kenaal, zo moe'n we hegriepen. Dat 
kenaal lopt viak veur de deure van et hotel 
langes. 
Mooi die refiectie van het halogeen in het 
zwarte water,' zegt de vrouw. 
Die schipstoeter gaot laeter nog es. De 
vrouw slikt en snoft een lochien op. 
Vrouw: Er hangt hier zo 11 vreemde lucht, 
wee. 
Naachtportier: Dat zijn de bieten, op weg 
naar de fabriek 
Vrouw: 1k heb geen fabriek gezien. Waar 
staat ie dan? 
Naachtportier: Een eind verderop, in de 
bocht van het kanaal. Bij die halogeenlamp 
begint het terrein. Als U daar gaat staan, 
kunt U de schoorsteen nog net zien. 
Vrouw: Wee, zoetig. 
Naachtportier: Bij regenachtig weer 
beginnen de bieten op het schip al te ontbin-
den. 

In de epioog dot blieken dat de vrouw et 
allemaole mar droomd het. Niet dat ze in 
Hotel Ambassador city in Wolvege was, 
want daor is ze wisse we!, mar wel dat ze 
naachs in de lobby rondspoekte en een 
gesprek hadde mit de naachtportier. 
Ze wodt wakker op een baank in de lobby 
(daor was ze naachs op liggen gaon) en 
een jongkerel die de glaezen deure an et 
ziemen is, zegt heur goeiemorgen. De 
vrouw vragt naor de naachtportier. Et 
hotel het hielemaole gien naachtportier, 
zegt dejonge. 

Gien reer stok, eerlik zegd, wel even wat 
eers as Volk in dejachthutte of zoks, mar 
ik vun et intrigerend genoeg om et een 
peer keer hielemaole te lezen. D'r wodt 
een protte spanning in opreupen. Et 



In Wolvege het vanzels nooit een hotel Ambassador city west, mar tegenover et station ston 
in vroeger daegen wel hotel De Kroon. 

maekt me ni'jsgierig am et argens ankem 
seizoen zien te gaon. Op et ienakte,festival 
in Oost-Stellingwarf zol et heslist ooit es 
op et pergramme kunnen. Mar waoromme 
glen uutvoering van et RO-theater in De 
Miente in Oosterwoolde ankem seizoen? 
Daor hebben we veurigjaor ok slim 
geneu ten van et stok Roibrug van Bouke 
Oldenhof. Oosterwoolde is wel gien 
Wolvege mar daor staot tegenover daj' 
daor een kenaal hebben en daj' daor de 
grosdreugeri'je raeken kunnen as de 
wiend goed zit. Butendat hebben ze daor 
wel een hotel. En aanders moe'n we de 
speulders van et RO-theater mar es vrao-
gen veur een aovend hi'] Dragt in Wolvege, 
want Wolvege is uuteindelik et plak waor 
as zoe'n stok speuld wodden moet (en dit 
miene ik hiel serieus). En uuteindelik is 
d'r in de veurige ieuw nag es overweugen 
am deur Wolvege een kenaal an te ieggen 
as verhiening tussen de Kuunder mit de 
Lende. Vat kiub in Wolvege of Ooster- 

woolde dust de orgenisaosie an? 

Mar dan mae'n we d'r vanzels al veur 
zorgen dat de heide speulders nao ofloop 
op 'e tied op 'e trein kommen zonder dat 
ze de kaans kriegen am wat omme te 
dangelen op et mooie station van Wolve-
ge. Want een hotel Ambassador city heb-
ben ze daor nog niet. Mar mit al die grate 
gebouwen die daor de laestejaoren uut de 
grand stampt binnen, komt dat d'r vast ok 
nog wel es. En dan kan de vraoge die as 
now in et stok steid wodt nog wel es 
realiteit wodden. Is Wolvege een city? 



Lodewiek Hooghiemstra 

An de praot mit de filmer Jonne Severijn 

Op verzuuk van de redaktie van De Ovend 
gong ik begin april mit een tal ni'jsgierige 
vraogen naor De Hoeve, naor Jonne 
Severijn, de maeker van de t.v.-serie Bruin 
Goud, over et vene, de veenarbeiders en 
verhaelen uut die tied. Jonne Severijn, 
now ongeveer 50 jaor, komt van oorsprong 
van Utrecht, mar woont al sund 1971 op 'e 
Hoeve, in een roeme en kreers verhouwde 
oolde boerderi'je. 
Et bevaalt him hier prima, de omgeving is 
prachtig en et leven een stok rustiger en 
harmonischer as in et jachtige westen. Hi'j 
is hier destieds henne kommen om rust te 
zuken, mar veural ok omdat de priezen 
van huzen in et noorden stokken leger 
liggen as in de rest van et laand. Toch 
daenkt hi'j niet dat hi'j hier zien hiele 
veerdere leven wonen blieven zal. De 
veurzienings bin hier niet al te best en 
deurgaons niet naost de deure. Daordeur 
woj', aj' oolder wodden, de hieltied meer 
ofhaankelik van de hulpe van buren en 
aanderen. Daor vuult hi'j niks veur. Hi'j 
wil gieniene tot last wezen, hi'j wil him zéls 
redden kunnen. Daoromme dat hi'j daenkt 
laeter toch weer argens eers, dichter bi'j 
de grote steden, wonen te gaon. 

Hoe is in et kot jow karrière lopen? 

(Komt, om tied uut te speren omdat hi'j et 
pat over zien karrière niet zo belangriek 
vint, mit een stencil mit info anlopen. 
Daor is o.e. et volgende in te lezen:) 
In 1963 kwam Jonne Severijn van de 
filmakedemie en wodde hi'j kameraman 
hi'j Universal Video in Brussel. Doe dat 
hedrief liekewel binnen een jaor om de 
klinke gong deur een al te aeventuurlike 
bedriefsvoering, wodde hi'j veurlochtings-
ambtener op et ministerie van Buterlaanse 
Zaeken veur de ofdieling Film, Radio en 
T.V. van de Direktie Kulturele Saemen-
warking en Veurlochting Buterlaand. 

Hoewel hi'j die baene in et begin zag as 
een tiedelike overbrogging, bleek dat wark 
plezieriger te wezen as hi'j docht hadde. 
Dat hi'j is daor zes jaor bleven. Mar et 
bloed kreup toch waor et niet gaon kon: 
hi'j hegon in opdracht scenario's veur 
dokumentaires te schrieven en in 1968 
maekte hi'j zien eerste kotte speulfilm: 
Short Seven (13 men.) De reakties weren 
aorig enthousiast en hi'j wun d'r in Italië 
een pries mit. Kotte tied laeter kreeg 
Adventures in Perception, een film over de 
graficus M.C. Escher en zien wark, een 
Oscar-nominaosie. 
Jonne Severijn begon te daenken an een 
bestaon as filmmaeker. In 1970 waogde 
hi'j de stap en vestigde him as zelsstaandig 
scenarioschriever en regisseur. Zien eerste 
opdrachtfilm, Het voordeel van achterstand, 
was een dokumentaire over de ontwikke-
ling van Zuudoost-Drenthe van 1900 of tot 
an 1970 toe. Et risseltaot vint hi'j niet et 
vermelden weerd, mar zonder die op-
dracht zol zien !aetere tilevisieserie Bruin 
Goud d'r nooit kommen wezen. 
Tussen 1970 en 1990 maekte hi'j tal van 
speulfilms, fllmpetretten van keunsteners 
en dokumentaires, zoas Een stille liefde 
(tegere mit Rene' van Nie), Frans Hals van 
Antwerpen, Met engelengeduld en mieren-
vlijt (over schilders uut de Goolden leuw) 
en et bekende tillevisiepetret over de 
voddekoopman/schilder Jopie Huisman 
van Workum. 
In feberwaori 1990 stelde hi'j de NOS 
veur, een 7-dielige tifievisieserie mit 
volkslegenden uut de veentied te maeken 
onder de titel Bruin Goud. Et onderzuuk, 
de ontwikkeling, financiering en perduktie 
van dit projekt hebben, rekend tot de 
daotum van de laeste uutzending, percies 
vuuf jaor duurd. 

Van wie was et idee van Bruin Goud en van 
wie de opzet van et gehiel? 



Jonne Severijn. 

Idee en opzet weren van mezels, mar et 
was d'r niet in iene keer; et is as et waore 
et eindperdukt van een riepingsperces. 
Doe 'k in 1970 via Ontwikkelingssaemen-
warking mien eerste opdracht kreeg, - een 
film maeken over de ontwikkeling van 
Z.O.-Drenthe, bestemd veur et buterlaand 
- kwam ik bi'j de research veur de film o.e. 
vaeke in kontakt mit oolde veenarbeiders. 
Die hadden prachtige, enthousiaste, mar 
ok ellendige verhaelen over et leven en 
warken in et vene, deurspekt mit somstie-
den griezelige, geheimzinnige of romanti-
sche volksverteffings en -legenden. le 
konnen marken: die meensken hadden 
echt lééfd in et vene en dochten nog mit 
weemoed an die tied weeromme. Dit 
maekte zoe'n indrok op me dat ik docht: 
hier moe'k beslist nog es wat mit doen. 
Deur de grote en nogal verwarrende 

veurraodan gegevens he'k dat idee lieke-
wel eerst nog een poze liggen laoten. 
In 1990 kreeg ik van de stad Grunningen 
een opdracht een film te macken en weer 
kwam ik een hide protte veengegevens 
tegen bi'j et zuken in de archieven. Doe 
hesleut ik dat et now toch mr es wezen 
mos en legde ik an de NOS - vanwegen et 
laandelik belang van dit onderwarp - et 
plan veur een serie verhaelen over de 
vervenings en de veenarbeiders op film 
vaaste te leggen. Et kon now flog, de laeste 
veenarbeiders mit heur verhaelen over die 
tied leefden nog en de laeste stokken vene 
weren d'r ok flog. Mar over een jaor of wat 
zol d'r niks van dat ailegeer meer wezen 
en zollen we et slim spietig vienen dat d'r 
niks van vaastelegd was. 
Gelokkig zag de NOS ok et belang van de 
zaeke en kreeg ik inderdaod de opdracht: 
een serie van 5 a 7 ofleverings te macken 
over de vervenings van omtrent 1870 of, 
mit as uutgaankspunt de verschfflende 
verhaelen die deur de veenarbeiders zels 
over die tied verteld wodden. 1k zocht 
kontakt mit Kerst Huisman en Bouke 
Oldenhof veur et Friese pat, mit Gre van 
der Veen veur et Grunninger en mit Jan 
Veenstra en Marga Kool veur et Drentse 
andiel. Dc mitwarking van et Nationaal 
Veenpark in Bargercompas wodde vraogd 
en kregen en d'r wodden een producer, 
regisseur en assistent-regisseur ansteld. Et 
zuken en bi'jmekeer brengen van speulers 
en figuraanten het van begin oktober '93 
tot begin feberwaori '94 duurd. Op 8 
feberwaori van dat jaor biwwe mit de 
eerste opnaemen begonnen. Veur et 
grootste pat van de film het et Bargervene 
viak hi'j et Veenmuseum as 'set' of 'speul-
plak' dienst daon. Aandere plakken weren 
minder geschikt vanwegen wat ze tegen-
woordig 'horizonvervuiling' numen: de 
anwezighied van bgl. silo's, hoogspannings-
masten en -draoden en ligboxestallen; dat 
ailes beston nog niet in de veentied. 

Waoromme die mingeling, haost een tieze-
nust, van verschillende streektaelen deurme-
keer? Nogal wat kiekers hebben dat vremd 
en onnetuurlik vunnen. 



Elk verhael plaetsen in de streek van 
herkomst bleek onmeugelik. Dat zol de 
film een stok duurder maekt hebben en et 
budget was niet al te hoge. Daoromme 
hewwe van meerdere verhaelen uut ver-
schillende streken die op mekeer leken 
(de verhaelen!), iene maekt. Mooie ver-
haelen die niet 'of weren, niet kompleet 
weren, hewwe naor eigen inzicht anvuld 
mit passende gegevens uut een aandere 
streek. Butendat: in de vervenings warkten 
vroeger meensken uut alderhaande stre-
ken mitmekeer en ze verstónnen mekeer. 
Et gemienschoppelike, deurgaons niet al 
te beste lot maekte dat ze mekeer begre-
pen en verdreugen en dat d'r van tael-
stried gien spraoke was. Heur gemien-
schoppelike stried om et bestaon gaf heur 
een groter gevuul van ienhied as daj' van-
daege-de-dag vaeke (niet) zien. 

Nog een verwiet da 'k heurd hebbe en daor 
a 'k et zels ok mit iens bin, is dat de film 
nogal romantisch was en et hadde en ellen-
dige van et leven in die tied en die omstaan-
digheden niet zo dudelik weeigaf. 

Dat bin 1k mit jow iens. Et is ok min of 
meer mit opzet gebeurd. Een échte histo-
rische rekonstruktie zat d'r niet in, deur de 
overvloed an gegevens en deurdat de iene 
geunstig over die tied dochte, wiels een 
aander dat niet dee. Daoromme hewwe 
besleuten om dit aspekt alliend mar te 
benaoderen, te suggereren en d'r gien 
heufdzaeke van te macken. Heufdzaeke 
was veur oons: oons zo getrouw meugelik 
te richten naor de deur de meensken zels 
vertelde verhaelen over de tied doe ze nog 
in de vervenings warkten. En ie weten hoe 
as nostalgic warkt: die romantiseert. En ie 
weten ok: juust zoks sprekt et grote pe-
bliek et meerste an. 

Waoromme wodt dr ems zoe'n betien daon 
mit streektael op 'e T. V? In Duutslaand bgl. 
ligt dat een stok aanders/beter. 

Of dat laeste zo is, dat waog ik te betwie-
felen. Alliend de regionale zenders N.D.R. 
en W.D.R. doen d'r now en dan wat an. Et 

wodt zien as een zaeke die veural deur de 
regionale zenders zels oppakt wodden 
moet. In oons laand wodt an now toe alles 
centraal regeld van Hilversum uut. Vaeke 
meugen regionale zaeken niet, omdat ze 
niet van laandeik belang binnen. Kiekcie-
fers en de belangen van de kommercie 
wo'n nog altied et belangriekste vunnen. 
En dat zal warschienlik wel zo blieven ok. 
Dat hier ligt een belangriek warkterrein 
veur de regionale zenders die d'r now zo 
staorigan beginnen te kommen. 

Hej' veur de toekomst nog plannen angaon-
de disse 'volkse' stoff 

'k Hebbe nog plannen zat, ja. Zo zo'k in 
een hopeik niet al te vere toekomst graeg 
es een hedendaegse film macken willen 
over de kick op et plattelaand, de botsing 
tussen 'stad en lande'. Veerder nog hid 
geern een speulfilm of dokumentaire over 
de Drentse prehistoric, et hunebeddevolk, 
bi'jglieks an de haand van de bekende 
trilogie van Evert Zandstra Het snoer en de 
kralen, daor a'k al sund jaoren naor op 
zuuk bin en da'k mar niet te pakken 
kriegen kan. (Zels he'k dit bock in mien 
koilektie, dat we praoten of dat hi'j et een 
poze van me te lien kriegen kan. L.H.) Ok 
zo'k nog graeg es een soorte van 'vervoig' 
of 'verbetering' macken op mien eerste 
speulfilm Come-hack van 1979. 

As laeste: wat is jow artistieke hatteweensk 
veur de toekomst? 

(Aorzelt even, lacht dan:) Et in beelden 
vangen van de Chinese Tao, dat liekt me 
een fantastische uutdaeging, een haost 
onmeugeike opgaove. As 'Eigenheimer', 
iene die hielendal zien eigen weg gaon wil, 
trekt zoks me geweldig. Wie wet, komt et 
d'r ooit nog es van... 



Klaas van der Weg 

Daecybelikse dinkies 

De veurige meitied bin ik verhuusd van 
Ni'jtriene naor Wolvege. Alles wat mit 
boerderi'je te maeken hadde, hewwe 
aachter oons laoten, de zeune hadde et 
nocht d'r of en ik bin de jongste niet meer, 
d'r moet toch een keer een aende an 
kommen. We konnen naor oons zin goed 
verkopen, dus toehappen en wegwezen. 
En dan komt de verhuzeri'je, now, ik bin 
nog nooit verhuusd, 1k vien et een ramp. 
1k miende da'k et goed veur mekeer 
hadde, op de deuzen schrieven waor et 
henne mos en wat d'r in zit en zo. Toch 
gong alles niet op rollegies, want et bleek, 
da'k mien chequeboekien kwiet raekt was, 
ik kon et nargens meer vienen. lkke naor 
de baank, daor de vermissing even ange-
yen, en doe kwammen ze daor in aktie. 
Mien rekening wodde blokkeerd, neffens 
de baank kon d'r niks meer mis gaon. 
D'r wodde me een huus toewezen an de 
Omgang. 1k maekte kennis mit de bewo-
ners daor en ze kwammen me allemaole 
viot en aorig veur. De eerste morgen da'k 
daor woonde, ston ik morgens aachter 
huus en zo inienen kionk d'r een ver-
schrikkelik geraos deur de locht, ik wodde 
d'r kel van en even daornao kwam d'r nog 
zoe'n geraos, nog hadder as de eerste 
keer, krek of kreeg d'r iene vreselik om 't 
jak. 1k dochte as et hier zo moet, dan wil 
ik hier niet wonen, dan gao ik hier weer 
weg en wiels ik daor nog ston, kwam d'r 
nog een kreet, zo verschrikkelik, dat ik 
was bereid om drekt naor de gemiente te 
gaon, om een aander huus an te vraogen. 
Even laeter zag ik an de aandere kaant 
van de hege mien buurvrouw staon. He, 
docht 1k, die kan opheldering geven. 1k 
zegge tegen heur: 'Buurvrouw, wat veur 
een gedonder is dit hier? Wodt d'r hier 
iene ofmaekt?' 
Et antwoord was: 'Nee, ik hebbe krek drie 
keer proest.' 
'Gelokkig mar, is et dat, want 1k wol al  

haost weer verhuzen.' 
Et dee blieken dat de buurvrouw een 
luudruchtige proest over heur hadde, dat 
ik bin mar niet verhuusd, want ondaanks 
dat geproest bleek et een hiel aorige 
buurvrouw te wezen. 
Sund ik hier an de Omgang wone heb ik 
hier al meer beleefd. We leven tegenwoor-
dig in een onveilige tied, d'r wodt overal 
mar inbreuken, ok hier in Wolvege. 1k 
zorge d'r dus mar veur, dat de ruten goed 
ofsleuten binnen en de deuren goed op 
slot zitten. Toch, op een naacht, wodde ik 
wakker, want ik heurde gestommel in 
huus. 1k lag een posien te luustren mar et 
bleef stifle, even deur de kieden naor 
buten kieken, mar ik zag niks, dus ik gong 
weer liggen. 
Nao een posien was d'r weer gestommel. 
Wel verdorie nog es an toe, ik griepe mien 
zweerd, spring van bedde of, en ikke in 
mien witte onderbroek en mit mien 
zweerd in de haand de keuken in, mar 
daor was niks. Doe de kaemer in, woe-
dend was ik, wat doen vremden in mien 
huus. Mar in de kaemer was ok niks. Doe 
de hal in en daor zag ik et kissien mit 
kieren van mien zeune staon. Doe gong 
me een lochien op. Doedertieden woonde 
mien zeune bi'j mi'j in en warkte in 
Duutslaand en hi'j was onverwaachs 
thuuskommen, midden in de naacht. 1k 
hebbe tegen de zeune zegd: 'Niet weer zo 
stillegies thuuskommen, maek je thuus-
komst asjeblief goed bekend, want 1k 
haddeje wel an et zweerd prikken kund!' 



Krummelties 

Fokke Middendorp. 

HERDROK 

In feberwaori wodde Huus op 'e Miente 
van Fokke Middendorp in een oplaoge 
van 500 stoks herdrokt. De eerste oplaoge 
(1000) was zo goed as uutverkocht. (SBI) 

FOKKE VAN LUTE OP 'E TEKST 
OVER... 

Op 1 meie verscheen d'r bi'j de Schrievers-
ronte ok een ni'j boek van Fokke Midden-
dorp. Et hiet Fokke van Lute op 'e tekst 
overAant Heida, Jan van Schoot en Johan-
nes Wardenier. Et boek is et eerste diel in 
een riegel van meer. In dit eerste pat 
schrift Middendorp over leven en wark 
van boer en bestuurder Aant Heida, 
mannefakturier Jan van Schoot en 'uutvie- 

ner' Johannes Wardenier. In et boek bin 
tal van wetensweerdigheden te vienen 
over de tied die aachter oons ligt. Zo is 
bi'jglieks de oorlogsperiode zoas Van 
Schoot die mitmaekte slim de muuite 
weerd te lezen. De verhaelen verschenen 
eerder, veur een pat, in de Stellingwerf. In 
et boek bin ok flunk wat foot's opneumen. 
De bundel telt 186 bladzieden en gelt 
f 18,90. Op  de eerste meie signeerde de 
schriever, die die dag trouwens 90 jaor 
wodde, et ni'je boek bi'j boekhaandel 
Zwikstra in Wolvege. (SBI) 

RADIO OOST 

Ok in de zommer bestedet Radio Oost 
weer maondeliks ommedaenken an Stel-
lingwarver onderwarpen, en we! op 20 
meie, 24 juni, 29 juli, 26 augustus en 2 
september. Dat gebeurt in et pergramme 
Regiotael dat iedere zaoterdagmorgen 
tussen half negen en negen ure te beluus-
tren is (99.4 FM, niet op 'e kabel). (SBI) 

KURSUS STELLINGWARFS 1 

Op zaoterdag 8 april wodde in de schoele 
van Berkoop de kursus Stellingwarfs I 
ofsleuten mit een examen. Me acht de 
kursisten die heur opgavven veur et exa-
men slaegden. Et gaot om de vrouwluden 
Aafje Bouwer (Berkoop), Anneke de 
Haan (Ni'jhooltpae) en Akke Punter (De 
Hoeve) en de manluden Evert de Vries 
(Oosterwoolde), Jan Zeefat (Stienwiek), 
Jan Mooi (Noordwoolde), Anthoon Bek-
hof (Noordwoolde) en Jan Koops (Ooster-
woolde). Twie kursisten konnen jammer 
genoeg niet an et examen mitdoen. Bi'j de 
uutrikkinge van de diploma's en de daor-
bi'j heurende cieferlisten nam Klaas van 
Weperen, de veurzitter van de Schrievers-
ronte, liekewel ofscheid van kursusleidster 
Zwaantje Kuiters-Keizer (75) van Ber-
koop. Tien jaor laank zette vrouw Kuiters 
heur in veur de kursus, mit naeme veur et 
pat over de Stellii1gwarver schrievers en 



die heur schrieveri'je. De ere kursuslei-
ders weren dit keer Geert Lantinga, Henk 
Bloemhoff en Sietske Bloemhoff. 

DJALEKT IN BEWEGING 

Oflopen 25 meert wodde veur de dadde 
keer de nationale dialektendag hullen in et 
Braobaanse perveensiehuus in Den Bosch. 
Die dag wodt ien keer in de twie jaor 
orgeniseerd om zien te laoten wat d'r in de 
verschillende regio's in Nederlaand en 
Vlaanderen mit en an streektaelen daon 
wodt. Et thema van de dag was dit keer 
Dialekt in beweging. Ok de Steffingwarver 
Schrieversronte was mit een delegaosie 
van acht personen in Den Bosch. Veur de 
kraom van de Steffingwarven, ien van de 
grootsten van de infomark, was een protte 
wardering. Et vul op hoevule d'r in zoe'n, 
naor verholing, klein taelgebied mit de 
tael gebeurt. Behalven et bezuken van de 
infomark kon et pebliek in et morgenper-
gramme een serie lezings bi'jwonen. Ten 
van de lezings had as onderwarp Hoofd-
lijnen van taalverandering 1895-1995. As 
veurbereiding hierop wodde deur zoe'n 
tienduzend meensken in Nederlaand en 
Vlaanderen een vraogelist invuld, die in 
1994 in alderhaande kraanten staon het. 
In o.e. 1895 was ok al es zoe'n grote 
dialekt enquete hullen en deur de uutslae-
gen van beide mit mekeer te vergelieken 
ontston d'r een goed beeld van de veraan-
derings in dialekten in honderd jaor tied. 
De risseltaoten van de enquete bin, per 
regio, ok opneumen in et boek Dialekt in 
beweging. Et pat over et Stellingwarfs en et 
Drents wodde verwarkt en schreven deur 
dr. Henk Bloemhoff. Bloemhoff leidede 
trouwens in et middagpergramme ok iene 
van de vier warkwinkels. In de warkwinkel 
vertelde hi'j, tegere mit een kollega-tael-
kundige over et maeken van een dialekt-
woordeboek. As veurbeeld diende vanzels 
et twiede diel van et Stellingwarfs Woor-
deboek, dat halverwege 1994 verscheen. 
Meensken, die belang hebben bi'j et boek 
Dialekt in beweging, kun dat bi'j de Schrie-
versronte nog bestellen. 

KEUNINKLIKE ONDERSCHEIDING 

Hiltje de Boer-Akkerman uut Else, Schrie-
versronte-vrouw van zowat et eerste ure, 
wodde mit veur heur wark veur de Stel-
lingwarver Schrieversronte, op 'e dag veur 
Keuninginnedag, onderscheiden mit 
de goolden eremedallie in de Odder van 
Oranje-Nassau. 
Onder et mom dat ze filmd wodden zol 
veur de Drentse tifievisie, wodde ze deur 
Pieter Jonker en Klaas van Weperen naor 
et gemientehuus in Oosterwoolde lokt 
en... Hiltsje vleug d'r mit eupen ogen in! 
Vrouw De Boer kreeg heur onderschei-
ding omdat ze veur tal van verienings in 't 
spier west het. Zo was ze veertigjaor 
ponghoolster van de zangverieninge 
'Zanglust' en sekretaresse van de Platte-
laansvrouwluden en de vrouwludever- 

Hiltje de Boer-Akkerman drekt nao de 
onderscheiding in et gemientehuus van 
Oost-Steiingwarf 



ieninge. 	 Oene Bult 
Veur de Schrieversronte dee ze veldnae-
mewark in Else en Tronde en ze heipt 
sund jaor en dag mit mit de sutelaktie. 	Eerste cyclus 
Hiltsje, oonze fielsetaosies! (jv) 

DE OOLDE POOK-PRIES 1995 

Maendag 11 september zal veur de vierde zolange aj' glen keer de Oolde Pook-pries uutrikt wodden. cyclus schreven Op et ogenblik is de jury, bestaonde uut hebben, 
Grietje Bosma-Dijkstra, Geke Zanen- may je gien 
Dokter en Peter Riksma, drok doende mit dichter numen 
et lezen en beoordielen van et inzunnen zee een poeet 
wark. Om veur de pries in anmarking Le.  tegen mil, 
kommn konnen beginnende schrievers n sund die tied 
et Ste1iingv'arfs tot de eerste meert van dit vuulde ik mi'j 
jaor wark insturen. De intergemientelike niet meer goed 
warkgroep die de procedure van disse schriefvri'j 
anvieteringspries en die van de H.J. Berg- van dichtersdrang. veld-pries bewaekt en begeleid is slim 
tevreden mit et tal inzenders. Van mar 
liefst negen personen kwamrnen ien of 
meerdere inzendings binnen. Eerdere hi'j hadde zels 
winners van de Oolde Pook-pries weren- al tiene schreven 
Karst Berkenbosch (1989), Boele Land en vuulde him 
(1991) en Benny Holtrop (1993). (SB!) zo te heuren 

een mega-dichter 
in 't kwadraot 
naost David, 
die d'r 150 schreef 
en now hier en daor 
nog in ere binnen; 
dat hoolt een belofte in 
en geft an dichten 
nog meer zin. 

III 

omreden ik dichter 
wezen wil, 
kommenderwegens 
op naor mien 
heiig doel 
-te min veur 
voethalder en 
te goed veur 
krimineel- 
opper ik mien 
gedaachten op 
zodat d'r now 



een•cyclus in VII 
mien dichterslaand 
op leugennaeme laot ik et mar 
staot. op zeuven holen 

-een rond en vol getal- 
IV veur mien eerste cyclus; 

de mega-dichter 
hoeveule bulten vun et mal 
dreugd grOS om zo berekend 
moej' in et laand te wezen. 
staon hebben 
aj' je hujboer viii 
numen meugen, 
of hoeveule oe Pier, oe Pier, 
knienen scheuten wat stinkt et hier; 
om Jaeger mar wie et et eerste vernemt, 
aachterje naeme het et zels in et hemd! 
te zetten? 

V 

een visker 
bi'j' al 
aj' an de kaant 
van de vaort 
zitten gaon 
mit een hengel 
in de ha and, 
zonder ooit 
een sprottien 
te vangen. 

VI 

een vliegenier 
onderwegens naor 
de wolken 
of nog wieder 
kuj'je dromen 
op je metras 
as veilige 
thuushaeven. 



Geke Zanen-Dokter 

'Et lezen het mi'j, goddaank, haost niks 
leerd' 

Dit zee Kees Fens, biezunder hooglerer in 
de literaire kritiek in Nijmegen, een peer 
maonden leden in len van zien columns in 
de Volkskraante, waorbi'j hi'j verwist naor 
een zin uut Mene Tekel van Nescio ('Et 
leven het mi'j, Goddaank, haost niks 
leerd'). 

Hi'j legt daorin uut hoe muuiik, hoe 
onmeugelik et ems is poëzie te verklaoren. 
Hi'j geft an daor al een half leven mit 
doende te wezen en dat zoas al zegd, et 
lezen him tot op 'e dag van vandaege haost 
niks leerd het. Over et lezen dan. Veerder 
praktisch alles, veural veurzichtighied. En 
die wodt de hieltied groter. 

Et liekt wonderlik daj' je je halve leven 
argens mit doende holen waj' niet percies 
onder woorden brengen kunnen. Mar zol 
et niet es zo wezen kunnen dat krek die 
onmeugelikhied de betovering in staand 
lat. 
Poëzie is te goed veur woorden. Mar ie 
perberen ze toch te vienen. Meer as 
perberen is bi'j et schrieven of praoten 
over gedichten niet meugelik. Daj' van 
perberen meer leren as van slaegen, dat 
aflienig al, maekt onderwies in et lezen 
van poëzie een verantwoorde zaeke. Ok 
veur degene die les geft, neffens Fens. 

An disse laeste woorden kiaampte ik me 
de laeste weken vaaste, doe ik mit de 
leerlingen uut de klassen 4 en 5 van et 
V.W.O. een peer gedichten uut een (op et 
eerste gezicht) 'makkelike' dichthundel en 
uut een vri'j 'onto egaankelike' dichtbundel 
perbeerde te analyseren. De diskussie die 
drekt losbastte gong d'r over of gedichten 
pas goed binnen as ze ontoegaankelik 
binnen en minder goed as ze vri'j begrie-
pelik binnen. 

Ur was een groep die toegaankelikhied 
van gedichten een eerste vereiste vun; dat 
hoolt niet in dat die poezie makkelik te 
begriepen wezen moet: hoe meer laogen 
een gedicht het, des te beter, mar de 
hovenste laoge moet wel wat tewege 
brengen bi'] de lezer; moet ok heur in 
eerste instaansie ontroeren kunnen, die 
niet 'dieper' lezen kunnen. Hier tegenover 
ston de groep die de 'rebusmethode' van 
gedichten et liefste het: as de dichter wat 
schrift, bedoelt hi'j wat aanders. Hoe 
ontoegaankeliker een gedicht, des te meer 
de lezer 'te doen' het, hoe 'bevredigender' 
de leeservering. 

Ok al weej' dan ongeveer hoe neffens jow 
een gedicht d'r uutzien moeten zol; an te 
geven wat now een goed gedicht is, bliekt 
muuilik, is misschien wel onmeuge!ik, 
zoa'k hierboven angeve. 
De analyse van de ofzunderlike gedichten 
was dan ok een hiele frosselderi'je, een 
waore stried bi'jtieden. 
le kun gebruuk maeken van een tal objek-
tieve beoordielingsregels: ie kun wat 
zeggen over sfeer, thematiek, hoe de ik-
feguur is, vorm, inhoold, de subjektieve 
wardering hiervan kan verschillend uut-
pakken. 

Aihoewel ik et uuteindelike oordiel van de 
leerlingen nog heuren moet, heb ik al wel 
begrepen dat zi'j de frosselderi'je en et 
perberen as slim weerdevol ondergaon 
hebben. 

Doe 1k tiedens et hierboven nuumde 
projekt mit et lezen van de drie Stelling-
warver dichtbundels, die de laeste tied 
uutkommen binnen, begon, bedocht ik me 
hoe spietig et was dat mien leerlingen et 
Stellingwarfs niet machtig binnen. Een 



analyse van disse drie gedichtebundels zol 
een mooi projekt wezen. As ik Nederlaans 
gaf op een schoele in de Stellingwarven, 
dan wus ik et wel! 

Vanzelssprekend speulde bi'j et lezen van 
disse gedichten de diskussie die 'k mit 
mien leerlingen had hadde me deur et 
heufd. Alderhaande vraogen kwammen 
op: 
Hoe zat et mit de toegaankelikhied van 
disse gedichten, weren ze opbouwd uut 
laogen, mos ik hier ok de objektieve 
kriteriums toepassen en hoe zat et mit de 
subjektieve wardering: 'deden' de gedich-
ten me wat, speulde bi'j die wardering et 
gebruuk van et Stellingwarfs een rolle of et 
feit dat pattie beelden herkenning opreu-
pen. 
En waoromme kon ik me bi'j et lezen van 
et woord 'mem' of 'moeke' allienig een 
moeder in Frieslaand of in de Stellingwar-
yen veur de geest haelen en gien Afrikaan-
se. Gebrek an streektael-leeservering? 
Een tal vraogen vul gien bescheid op te 
geven in een kot tieds- en plakbestek en ik 
besleut me bi'j et bespreken van de drie 
bundels te beparken tot et weergeven van 
de sfeer en de thematiek van de gedichten 
en et bepaolen van de zeggingskracht van 
de ik-feguur. De uuteindelike wardering 
laot ik graeg an de verschilende lezers 
zels over. 

De eerste bundel Interieurarchitekt, ante-
kens van een andaon gemoed, van Willem 
Jan Teijema beloofde wat de ondertitel 
anbelangt et ien en aander. 
Nao et lezen van de titel verwaacht ie toch 
min of meer een ik die andaon is; et 
overbrengen van emosies kan ommes wat 
op gang brengen bi'j de lezer; d'r is lieke-
wel gien spraoke van een bevleugen ik die 
slim reageert op bepaolde gebeurtenissen. 
De ik praot vri'j ofstaandelik over himzels, 
zien femilie of de netuur. Meer as een 
dadde pat van de bundel wodt in beslag 
neumen deur een ik die mit levenswieshe-
den op 'e lappen komt en wat gedaachten 
uutwarkt. Et gedicht Inrichting dat impli-
ciet naor de titel verwist, is hier een veur- 

beeld van: 
I 

architekten bi'j de vleet 
veur gebouwen, tunen 
ja zels veur interieurs 
mar veur mien bovenkaemer... 

'Andaon' is hi'j misschien as hi'j argens 
aanders woont en weeromme wil naor de 
streek waor hi'j wegkomt of zicht wat d'r 
gebeurd is mit 'zien vaort': 

nao schoeletied 
rap naor huus 
naor de vaort 
veren 

allienig 
op zuuk 
naorjow geheimen 
van 'Klein Grunningen' 
tot an de 'Tolhekken' 

1k kende jow 
elke ondiepte, elk nust 
elk plakkien 
de schippen... 
daor gruuide snorkeblad, de paampelduker 
moeras-vergeet-mi'j-niet 

jaoren weren wi'j saemen 
wiy bin veraanderd 
ik veer vot 
ie op 't oolde stee 
zelden nog zien wi Y mekeer 

zi Y hebben jow slim tepakken had 
ofgrieselik betonnen ranen 
rechte taluds 
waor as somstieden 
een turfroute-botien langesjakkert 
votplaanten, vot geheimen 

ha'k beter op jow passen moeten? 

Dit gedicht 'dot' me wat, veurnaemelik 
deur de beelden die opreupen wodden van 
een vaort die ok een betien mien vaort is; 
een kwessie van herkenning dus. 

Jnterieurarchitekt is een bundel mit mak- 



keilk anspreekbere 'verdichtsels' die bi'j 
bepaolde lezers, die over een tal zaeken 
krek zo daenken, een sfeer van herken-
ning oproepen zullen. 

De twiede bundel: Veurde vorm, gedichten 
& liedteksten van Harmen Houtman. 

In et veurwoord legt de dichter de titel 
uut: Et gaot hier om dichtwark 'veur de 
vorm', letterlik wit dat zeggen dat d'r in de 
bundel verschillende gedichten staon: 
gedichten mit een vaaste vorm mar ok 
vri'je vassen, visuele poezie zels: hi'j zegt 
graeg mit woorden en letters te speulen. le 
kun de titel ok op een aandere meniere 
opvatten; et is dichtwark 'veur de vorm', 
veur de schien. De dichter dudet hier in et 
gedicht Veur de vorm op: 

Veur de vorm he'kjow niet keuzen, 
mar jow inhoold kend' ik niet, 
tocli bleek wel dat oons kontakt 
plak vint op een groot gebied. 

Eerst wat in een rontien dri'jen, 
dan 	golfies 	jow 

in 	 naor 	kaant, 
tiog wat zinkens in 'e knien, 
taastendpraoten in 't vierkaant. 

en 
mit 
schrieven 
kuj' ok alle 
kaanten uut, 

Of 
in een 

yule kreatie- 
ver en op 
valend 
mut 

Toch doen we 'n protte veur de vorm, 
om te voldoen an deursnee norm, 
dat is vanzels nietfout of mis 
as 't mar niet altied rechtli'jnig is. 
Mar wat boven alles staot: 
't is de inhoold waor 't omm' gaot. 

De thematiek van disse gedichten is 
ofwisselend; d'r is spraoke van een min of 
meer andaon gemoed: de ik sprekt him in 
Mien kiend, Mien eerste vrund, In de mid-
den en Verlaoten uut over zien homofilie 
en in Mem en Witte bloemen over zaeken 
as honger en oorlog. Butendat het de 
dichter grote belangstelling veur de vroe-
gere Fraanse zangeres Edith Piaf en de 
Friese schilder Jopie Huisman; over 
Huisman staon d'r drie gedichten in de 
bundel, de Jopie Huisman-triogie. 
De gedichten bin ritmisch, hebben een 
zekere zeggingskracht en van een tal 
gedichten zoj' zeggen kunnen dat ze in 
verschillende laogen opbouwd binnen. 

Stille staon 
dat wil gieniene, 
zels et beste leven niet, 
stille staon 
is aachteruut gaon, 
et weeromme &i yen van de tied 

lang 
en 
lek-
ker 
dun-
lie, 

Wat we kriegen 
is de stilte 
en de drokte now en dan, 
wat we kriegen 
is et onbekende, 
wonderlike levenspian. 

in een grout  
t 	e 	 ... en we lopen 

andetuuntoe 11  
a 	 die veur ieder sleuten blif4 

	

ak reiv ioorn 	 tot oons wezen 
stark en staotig 
over 't hoge hekke drift... 



T 

I 

Dc dadde bundel: Sletel Parredies, gedich-
ten, van Johan Veenstra. 

Hier is pas echt spraoke van een 'andaon 
gemoed'. 

De sfeer in de bundel wodt bepaold deur 
een ik-feguur die de hieltied deur 'ver-
langt'; naor zien geboortegrond, naor de 
liefde, naor een bepaolde geliefde; hi'j lidt 
ok: an de ienzemhied, an et verlös van de 
geliefde, an et verstrieken van de tied. 
Hi'j vuult him een zwarver, votjacht uut et 
parredies; hi'j perbeert toch te overleven; 
vuult him een reiziger; de butenwereld 
daenkt dat ze him kent, mar hi'j blift een 
vremde; et slot van et gedicht Reiziger lOdt 
dan ok zo: 

Mar jim verzinnen jim, 
een vremde gaot veurbif, 
die de dug ofwaacht 
om wieder te reizen. 

1k bin een reiziger, 
die hangen bleven is 

op een toevallig station. 

Hi'j is wel es gelokkig, mar dat is tiedelik 
en dat gevuul wodt in de bundel onder 
woorden brocht deur een rooie belon: 
gelok is vlochtig en dit wodt dudelik maekt 
deur et beeld van de rooie belon; de belon 
die de 1k, doe hi'j nog kiend was, kwiet-
raekte. Mar ondaanks al et verlangst en et 
leed blift d'r toch wat van hope zweven; 
hi'j geft et niet op, de reiziger perbeert 
thuus te kommen. 

In disse bundel bin een protte gedichten 
uut meerdere laogen opbouwd en d'r is 
spraoke van een grote zeggingskracht van 
de ik-feguur; in een tal gedichten wet de 
dichter de daegeikse erverings naor een 
hoger plan te tillen, tot een nivo waor et 
verhael van bi'jveurbeeld een vroegere 
geliefde et verhael van dè vroegere gelief-
de wodt. 

Om mit mien leerlingen te spreken: mit 
disse bundel kan de lezer et meerste wark 
verzetten, kan hi'j meer 'doen' as affienig 



mar lezen wat d'r staot en dat geft een 
protte leesplezier en voldoening! 

Willem Jan Teijema, Interieurarchitekt, antekens 
van een andaon gernoed, Stichting Stellingwar-
ver Schrieversronte, 1994, f 9,90. 

Harmen Houtman 

Veld van goold 
Ze vleugen 
deur de velden van goold 
en vullen 
tussen de aoren, 
waor hi 
heur de eerste tuut gaf. 

Ze keek de blauwe Iocht in, 
waor de zunne 
him een lochtkraans gaf 
om zien mooie 
blonde krullen. 

Deur de stingels 
van de omknakte rogge, 
was heur rok 
omhogens scheuven, 
zodat hi'j heur kni'jen zag. 

Ze had de knopies 
van zien boezeroen losmaekt 
en heur zaachte vingers 
hadden zien bost 
veur 't eerste anraekt... 

de beelden 
scheuten helder 
deur zien heufd, 
zittende naost heur, 
de koolde, blieke haand 
in zienes, 
heur wit-grieze haor 
op et rooie satien 

Morgen zollen 
die goolden velden 
heur de laeste groet 
brengen en hi'j 
zol kieken naor dat plak, 
waor ni'je aoren 
hieltied weer et locht 
opzuken. 

Zaod wodt zaod, 
velden blieven wi'jen... 

Harmen Houtman, Veur de vomi, gedichten & 
liedteksten, Stichting Stellingwarver Schrievers-
ronte, 1994, f 12,50. 

Johan Veenstra, Sletel Parredies, gedichten, 
Stichting Stellingwarver Schrieversronte, 1994, 
f 12,50. 



Jantina Vledder-Nijboer 

Post uut Kolomna 

Aende april en aovens 7 ure nog 21 grao-
den in et schaad. Wi'j weten niet wat oons 
overkomt! Pappe en mamme bin hier 
twienenhalve weke en zi'j hebben in die 
tied de overgang van winter naor veurjaor 
mitmaekt. De aovend veurdat ze kwam-
men was d'r hier nog een sni'jstorm en wi'j 
weren al bange dat d'r perbiemen mit de 
laandingsbaene in Moskou wezen zollen. 
Doe wi'j indertied in november van Am-
sterdam naor Moskou vliegen wollen 
helaanden we via Helsinki weer in Am-
sterdam en zatten we aovens weer in 
Oosterwoolde. De reden was, dat d'r sni'j 
op 'e laandingsbaene in Moskou lag. 
Aeroflot laande wel, de veiighiedsveur-
schriften van de K.L.M. zollen zoveer 
overschreden wodden moeten, dat de 
pioot d'r niet over docht om de mesiene 
an de grond te zetten! Gelokkig hebben 
pappe en mamme gien ongemakken had. 
Et was de eerste keer veur heur in een 
vliegrnesiene en dan heurt alles een betien 
goed te gaon. As ik de verhaelen zo heure 
bin ze behaandeld as waore V.I.P.-gaas-
ten. Bi'j een raempien zitten, pappe wat 
extra ruumte veur de bienen, een glassien 
drinken meer as de aanderen en ze heb-
ben zels een kiekien in de cockpit neu-
men. 
Heur eerste indrokken van Kolomna 
weren niet zo geweldig. De sni'j vot en wat 
daor onderweg komt is niet een echt fraai 
gezicht. Modder, waeter, troep, nog gien 
gruun an de bomen en overal gatten in et 
asfalt. De eerste dag wol mamme op 
schoenen een aende lopen, op tien meter 
van oons huus was ze al bliede mit mien 
Ieerzen! Albertine heur kieren kon ik 
nao alle keren buten lopen of speulen 
volledig in de wasmesiene gooien. 
Een peer daegen Iaeter zag et d'r al hiel 
aanders uut. Een peer daegen zunne 
ruumt yule waeter op, lat de bomen uut-
botten en ok de meensken kommen 

uut heur huzen. lederiene begint op te 
rumen, (dit bestaot uut troep op bulten 
gooien en dat te verbranen) en verscheide-
nen kuieren gewoon lekker buten. 
Ok op oons terrein mos weer et neudige 
gebeuren. Veur de winter hadden we et 
aorig netties overal. Mar ja, doe gong de 
stadsverwaarming an en waor zat een lek? 
Percies onder oons ni'je asfalt, waor de 
kontainers staon. Lek rippereerd, asfalt 
kepot en niet zoe'n betien! Mar goed, et 
begon al gauw te vriezen, en mit wat 
hotsen en botsen koj' d'r mit de auto's 
redeik overhenne kommen. Now mit de 
duui wodde et ok hier een vreselike mod-
derbende en oflopen maendag bet een 
asfaltgroep de schae weer redelik hersteld. 
Naost de gewone exkursies in en om 
Kolomna en Moskou hebben we dit keer 
ok wat speciaols daon. In feberwaori 
kregen wi'j een vremd tillefoontien. Wi'j 
wodden uut Kolomna beld deur een 
Nederlaans praotende vrouw. Et bliekt dat 
d'r bier in et nonneklooster een Neder-
laanse non zit. Now, dat is biel interes-
saant netuurlik. Zi'j hadde muuiikheden 
mit et registreren van heur Nederlaanse 
auto en was notabene op et registraosie-
kantoor aachter oons tillefoonnommer 
kommen. De vrouw die daor aachter et 
buro zit hadde de weke daorveur fink 
ruzie had mit Jan en was daor zo bange 
van wodden dat ze disse vrouw eerst mar 
naor Jan toestuurde om te vraogen hoe as 
et ok mar weer allemaole mos. Waor de 
ruzie over gong is een mooi verhael, ik zal 
et tussendeur even vertellen. 
Op een gegeven mement wodde bekend 
dat de sjefeurs niet meer zonder officieel 
dokument in de auto's rieden mochten. De 
eigener mos mit naor et registraosieburo 
om toestemming te geven dat die en die 
sjefeur in die en die auto rieden moch. 
Een tolk van oons hedrief moch niet mit 
want die vertrouwden ze niet. 'Gien per- 



bleem', zee Jan, 'mien Russisch is goed 
genog om iene dudelik te maeken dat d'r 
een aander in mien auto rieden mag.' Dat 
hadde hi'j nao aanderhalfjaor Ruslaand 
beter weten kund. De vrouw begreep 
zogenaemd hielemaole niks van Jan zien 
Russisch en hi'j mos d'r mar weeromme 
kommen mit een officieel beedigde tolk 
uut Moskou. Daorop wodde Jan kwaod en 
het zowat heur buro ommegooid mit alles 
wat d'r bovenop ston. De vrouw begon om 
de pelisie te roepen en Jan is zonder 
dokument thuuskommen. Dit speulde him 
of op zaoterdagmorgen. Op maendagmor-
gen een tillefoontien naor de 'burgemees-
ter' en dat hadde as gevoig dat Jan binnen 
de vuuf menuten et goeie dokument 
hadde van een slim deemoedige vrouw. Ze 
hadde dudelik een uutbraner van bovenof 
had en ems is et ok niet verwonderlik dat 
zi'] weeks d'r op docht: 'Hier begin ik 
zomar niet weer an! 
Et hadde as gevo!g dat de non Lisa hier op 
een morgen zeten het te koffiedrinken. Ze 
was alliend en dat is hiel uutzunderlik, 
normaal spreuken meugen ze affiend mit 
twie of meer op pad. Wi'j konnen zo wel 
lekker even in et Nederlaans leuteren of 
beter zegd, zi'j kon even Nederlaans 
praoten, ik kon d'r haost gien spelde 
tussen kriegen! Ze zit hier zoe'n driekwat 
jaor in et klooster en vun et heerlik om 
Nederlaans te praoten en in een 'Neder-
laans huus' te zitten. De stroopwaofel die 
ze bi'j de koffie kreeg het ze tussen een 
boekien legd en mitneumen veur aovens. 
Et Russische k!oosterleven is interessaant 
veur heur, mar tussen de verhaelen deur 
kon ik marken dat et heur vaeke zwaor 
vaalt. Zi'j is mit een Nederlaanse auto hier 
henne reden, een gift van de Nederlaanse 
Russisch-otterdokse karke an dit klooster. 
Et het as gevoig dat ze hier een betien as 
sjefeur inzet wodt en nogal vaeke op en 
dade naor Moskou moet. Now is rieden in 
Moskou echt een ramp. D'r is in et perjekt 
gieniene Nederlaander die et in zien heufd 
haelt om zels in Moskou rieden te gaon. 
Heur wodt niet vraogd of ze et wel of niet 
wil, et wodt gewoon van heur verwaacht. 
Op et mement is de auto kepot en ik 

Op vesite bi'j Lisa. 

begreep wel dat ze d'r niet rouwig omme 
is. Een aander perbleem is et kontakt mit 
de butenwereld. Ze mag wel bellen en 
schrieven mar et Russische tillefoonnet is 
schrikbaorend slecht, bellen van hier naor 
Nederlaand moej' drie daegen van teveu-
ren anvraogen en dan is et nog mar de 
vraoge of et sukses het. En ok bi'j de pos-
teri'jen raekt krek te vaeke wat weg. In 
feberwaori het Jan zien breur Evert een 
staepel brieven op 'e post daon doe hi'] 
weer in Neder!aand was en dit keer heb-
ben pappe en mamme et veur heur mit-
neumen. 
Zo komme ik weer op et speciaole wat ik 
tegere mit pappe en mamme daon hebbe. 
Lisa hadde mi'j in feberwaori al uutneu-
digd om et klooster te bekieken, daor was 
niks van kommen omdat ik een maond 
naor Neder!aand gong (volgende keer 
meer hierover). Now belde ze a!weer en 



doe ze heurde dat pappe en mamme d'r 
weren, mossen we toch zeker langes kom-
men! Dus wi'j op een morgen diepe in de 
kaaste om heufddoeken te vienen en d'r 
henne. Lisa zat midden in een dienst, mar 
ze hadde al zegd dat wi'j altied om heur 
vraogen mossen en dat ze dan altied tied 
veur oons had. En dat was ok zo. Ze 
praotte weer veur et vaderlaand weg. Ze 
zatten midden in de drokke daegen veur 
Paosen, een hiel belangriek feest in de 
otterdokse karke. Et was weer muuilik om 
heur te onderbreken mar et is oons toch 
lokt om zo now en dan een vraoge te 
stellen. Wat mi'j al een posien bezig hul 
was de vraoge hoe iene d'r toe komt om in 
Kolomna in et klooster te gaon. Lisa 
vertelde dat zi'j uut een gezin komt zonder 
geleuf. Zi'j was as maegien al zukende mar 
kon niet echt wat vienen wat bi'j heur 
paste. Mit een omke en tante gong ze wel 
es naor de karke mar dat was et toch ok 
niet. Nao een studie Russische tael kwam 
zi'j in Moskou an et wark op een Russisch-
Nederlaans reisburo. In Moskou kwam zi'j 
veur et eerst in anraeking mit de otterdok-
se karke en wel mit et paosfeest. Dat wodt 
hier de hiele weke veurbereid mit extra 
diensten en de zaoterdagnaacht is d'r een 
dienst tot 3 ure naachs. Lisa gong hier 
mit een kollega henne en hadde geliek wat 
van: 'Hier yule ik mi'j thuus.' Weeromme 
in Nederlaand begon de speurtocht naor 
een otterdokse karke en die vun ze argens 
in Noord-Braobaant. Deur de jaoren 
henne is heur gevuul veur de karke de 
hieltied starker wodden en een peer jaor 
leden is ze toetreden tot de karke en het 
daornao keuzen veur een kloosterleven in 
Kolomna. 
Wi'j wodden uutneudigd om tiedens de 
zaoterdagnaacht mit de paosdienst as 
eregaasten anwezig te wezen in de karke. 
Lisa mos dat dan wel van teveuren weten, 
dan zol ze stoelen veur oons risserveren. 
Ze verwaachtten de hiele karke propvol 
en op et plein tussen de karken in zollen 
Iuudsprekers plaetst wodden, zodat de 
meensken de dienst ok buten volgen 
konnen. Now hadden wi'j inmiddels begre-
pen en zien dat iederiene staot in de 

karke, dus ik zag oons al zitten, zonder 
geleuf en zonder ok mar ienig benul van 
wat d'r gebeurde en dan wel op de mooiste 
plakkies. We hebben dit dus mar wat 
ofwimpeld en hebben zegd dat wi'j dan 
!iever wat op eigen gelegenhied et feest 
wat bekieken wollen. 
Hier laot ik et mar bi'j disse keer. An mien 
vader de ere om de rest te vertellen, nao 
zoe'n biezunder bezuuk an j  dochter 
meuj' toch op zien minst nog een verhael 
in De Ovend verwaachten! 

(De redaktie waac/zt dit verhael van Nijboer mit 
spanning of.) 



Sietske Bloemhoff 

De Saksische boerderi'je van Dol in Ni'j- 
berkoop 

J/rouw Abeltje Houwer-. Dol die oons over 
heur oolde huu-s infermeerde. 

Veur zoveer bekend hebben d'r in Ni'jber-
koop tot veur kot in ieder geval vier Saksi-
sche boerderi'jen staon. Van die viere 
staot d'r nog mar iene en dat is die van de 
femiie Van Rennes an de Boverweg. 
Heur boerderi'je is wel verbouwd, mar de 
algemiene kenmarken anaonde de vorm 
van de Saksische hoerderi'je an de buter-
kaante bin d'r nog goed in weeromme te 
vienen. Ten van die kenmarken is dat de 

woon- en bedriefsruumte onder ien lang 
dak bouwd binnen. Een twiede is dat de 
schostien midden veur in de veurgevel 
bouwd is, mit an weerskaanten een raem. 
Ongetwiefeld de hekendste Saksische 
hoerderi'je (mit een 'Friese dwasstal') van 
Ni'jberkoop was de plaets van Lamert Bos, 
die op et plak ston daor now de Oostereg-
ge mit de ni'jhouw van Ni'jberkoop te 
vienen is. (Zie veur een uutvoerige he-
schrieving van die plaets Dc Ovend jg. 12, 
nr. 4, blz. 118 t/m 127.) 
De dadde was Bosch hoeveplaets. Disse 
Saks wodde vermoedelik om 1909 henne 
grondig verbouwd en kreeg daor een hiel 
eer anzicht deur. De boerderi'je hraande 
in 1930 of, mar wodde weer ophouwd op 
dezelde wieze as de veurige, alliend wat 
minder luxe. Van de Saksische vorm is een 
foto te vienen in et hoekwarkien Boeren-
plaatsen in de Stellingwerven van Kai 
Bouma, dat in 1987 uutgeven wodde deur 
de stichting Monument van de Maand (nr. 
27 in de riegel, hlz. 46). In et boekien van 
Bouma staot liekewel dat et om de boer-
deri'je van Lamert Bos gaot, mar et is 
haost wel zeker de Boschhoeveplaets. 
Van de vierde Saksische hoerderi'je van 
Ni'jberkoop was an now toe aenlik et 
minste bekend. 1k doe hier op de plaets 
van de femiie Do!. Die plaets ston an et 
oolde Karkepad dat van de Abbendiek 
richting et karkhof leup. An dat pad, dat 
diels nog bestaot, stonnen in de eerste 
helte van disse ieuw zes huzen. Viere d'r 
van weren an de noordkaante en twieje an 
de zunnekaante te vienen. De boerderi'je 
van Egbert Dol en zien vrouw Jantien 
Terpstra ston an de zunnekaante. Van 
oorsprong kwammen de oolden van 
Egbert van De Haule, mar ze gongen 
laeter an de Prikkedam wonen, onder 
Twietel, een buurtschop tussen Makkinge 



en Ni'jberkoop (zie foto). In dat huus 
woonde laeter Jan Do!, de ooldere bruur 
van Egbert. Egbert en Jan hadden ok nog 
een zuster, Grietje, die mit Jan Russchen 
trouwde en weer op 'e oolde plaets op 'e 
Haule wonen gong. Jantien, die Iaeter mit 
Egbert trouwde, woonde in een huus an 
dezelde weg, wat dichter bi'j de krusing 
mit de Grentweg. 
Rond 1919 kochten Egbert en Jantien de 
Saksiche boerderi'je an et Karkepad van 
et echtpeer Houtman, dat gien opvolgers 
hadde. Egbert en Jantien kregen daor twie 
dochters, Abeltje en Jikke. Abeltje wet nog 
wel et ien en aander over et oolde huus te 
vertellen en het d'r ok nog een foto van 
(zie blz. 27). 
'In et veurhuus haj' véür de grote kaemer. 
Die kaemer was slim groot, ie konnen d'r 
wel mit peerd en waegen zwaaien,' vertelt 

De boereplaets an de Prikkedam. De foto is 
van 1970. Viak nao et maeken d'r van 
wodde de boerderie ofbreuken. 

Abeltje. 'Tussen de veurraemen haj' een 
schouw mit mooie tegels en an de ere 
kaante van de kaemer zatten twie bedste-
den. De kaemer had een hoolten vloer. An 
de zwaore zoolderba!kens hongen spek-
haoken. In de kaarnhoeke (aachter de 
deure die op 'e foto te zien is) laggen 
grote, rooie tegels, liekas in de kelder, die 
onder de beide bedsteden zat. Die kelder 
koj' van de kaarnhoeke uut berieken. De 
zoolder boven de kaemer was in de jaoren 
dat wi'j d'r woonden niet meer vertrouwd. 
Hoe oold de boerderi'je doe al was, weet 
ik niet percies, mar vast wel een peer 
ieuwen. Naost de veurkaemer zat een 
kleinere kaemer mit een appatte schos-
tien, die hiel dudelik te zien is op 'e foto. 
In dat kaemertien sleupen mien zuster en 
ikke. Op de veurgevel ziej' ok de geute 
goed, die et waeter van de hogere geute an 
de rechterkaante ofvoerde naor de legere 
an de linkerkaante. 
Aachter de kaarnhoeke haj' de stalruumte. 
De koenen stonnen mit et gat naor de 
butermure, mit een gaankien veur en 
aachter heur langes. An de buterkaante 
kuj' op 'e foto et van hoolt anbouwde 
husien zien. An de oostkaante haj' de 
hujvakken. Warschienlik was aachterdwas 
nog een stalruumte veur et jongvee, mar 
dat weet ik niet krek meer. Mi'j donkt dat 
daor ok de grote baanderdeuren zatten en 
an de oostkaante de kleine baanders.' 
Omdebi'j 1930 wodde de hoerderi'je 
ofbreuken. 'Et was niet !anger vertrouwd 
om d'r nog te wonen,' zegt Abeltje, 'want 
as et goed hadde wi'jde bongelde de 
laampe in de kaemer henneweer!' 
De femiie Dol bouwde, véür bi'j de Bo-
verweg en op 'e zelde hoogte, een ni'je 
plaetse. Die staot d'r now nog allied, mar 
hi'j wodt niet meer as boerderi'je bruukt. 
Bi'j de bouw d'r van wodden de dikke, 
oolde balken van de Saks, die nog goed 
weren, weer opni'j hruukt. 



Dirk Kersr Koopmans 

Op de fietse 

Doe 'k nao mien Zuud-Amerikaanse 
belevenissen goed en wel an de Scheene 
zat, wodde dat wereltien zo veur en nao ok 
et uutgangspunt veur ni'je verkennings 
rondomme. 
Al zo'k dat niet van plan west hebben mos 
et daor toch wel van kommen doe de buse 
leeg was. Et botien bleef dan op de walle 
en mit wat tekenwark of wat schrieveri'je 
over de Scheene fietste ik naor Liwwad-
den. Meerstal op de markdag en a'k niet 
te vroeg was eerst naor de perveensiaole 
biebeitheek. Daor die mooie stienen 
trappe op naor de kaemer van doctor 
Wumkes waor hi'j zat tussen een onover-
zichtelike hoop papperassen. Doe hi'j 
mien eerste reisverslag lezen had schreef 
hi'j daor een stok over in Sjlucht en Rjucht 
wat hi'j laeter opnam in zien Paden fan 
Fiyslân en stelde hi'j veur mien tekenings 
van de veenderi'je tentoon te stellen in de 
perveensiaole biebeitheek. 
De publiciteit kwam prachtig op gang, niet 
allienig in de Hepkema en de Liwwadder 
Kraante, ok deur wat J.P. Wiersma schreef 
in de Rotterdammer en in et Haandelsblad 
kwam d'r hiel wat yolk op of. 
Van et Fries Museum kwam dr. Wassen-
berg een keer de trappe op, mit J. Bieru-
ma Oosting. De dag daorop was hi'j d'r 
weer mit de bosschop dat et Friesch Ge-
nootschop 'de Veenderi'je' overnemen 
wol. Doe he'k mit dr. Wumkes overlegd 
wat de pries wezen zol. Wassenberg 
weeromme naor de heren van et Genoot-
schop en daornao weer de trappe op en 
wel mit de bosschop dat et niet deurgong. 
An et aende van de tentoonstelling keek 
Wumkes nog es rond om een kedogien uut 
te zuken wat hi'j geven wol an mr. P.C.J.A. 
Bodes: 'Zokken moe'n we wat te vrund 
holen.' Hi'j zee et in 't Fries vanzels. 1k 
vreug vuventwintig gulden. '1k geefje 
vuuftien,' zee hi'j doe en ik was d'r ok nog 
bliede mit. Kon 'k temeensen ok naor de 

bakker gaon. 
'Maek ie je veerder mar gien zorgen,' zee 
bakker Leijstra. 'Van 't winter krieg ie 
elke weke 'n krentetarwe en dan maek ie 
veur mi'j mar es een tekening van de 
bakkeri'je.' 
Die staot daor mooi an de hakkersvaort. 
Et wodde een akwarelle en hi'j is d'r now 
nog bliede mit. Mar al die luden die over 
de tentoonstelling schreven hebben hullen 
d'r meer van over as ikke zels. 
Die veenderi'je-tekenings kwammen veul 
laeter toch goed terechte, doe ik mien 
veenderi'jeverzaemeling, mit warktugen 
en schilderi'jen en zo, overdee an et 
Eupenlocht Museum. Daor is niks van 
overbieven deur braand in de oorlogsjao-
ren. 
In die jaoren leefde ik heufdzaekelik van 
wat mien tuun opleverde. Veur de winter-
tied hadde 'k een kroje vol eetbere pom-
poenen en ok een kruke vol bonen. Niet in 
'n echte inmaekkruke, mar van huus ha'k 
een mooie gries varfde kruke mit een 
platte hojem. Veurda'k weer es naor de 
stad wol ha'k him plat vol mit een stien d'r 
op en docht ik: veur ik op de fietse stappe 
za'k him toch even binnen zetten. Mar mit 
da'k him optilde zakte de hojem d'r uut. 
Doe bin 'k toch mar naor et winkeltien van 
Kupers in Munnikeburen gaon om een 
echte bonekruke en hebbe daor de bonen 
in stopt. 
Doe ha'k alle reden om naor Liwwadden 
te jakkeren, mit een akwarelie van et 
oolde Helomaslusien an de Lende, tussen 
Wolvege en De Blesse. Doe 'k in Liwwad-
den bi'j et grote huus van de Buismans an-
kiopte en Buisman jr. mien wark zag was 
et drekt veur mekeer. 
'Die koop ik van je, wat kost hi'j?' 
1k dochte van vuventwintig gulden. 1k gong 
mit vuuftien gulden in de buse weer naor 
de Scheene. Wat he'k d'r laeter een spiet 
van had da'k die akwarelle kwiet was. 



Deur die tentoonstelling wa'k ok in de 
kunde kommen mit netaoris Nanne Otte-
ma. 1k mos mar es ankommen. Weer op 
een vri'jdag. Een stad vol boeren en 
boerinnen. Een drokke hedoening daor 
bi'j Ottema. Op zien kantoor reuk ie de 
koenen en kuil. 
'Moej' es even zien, hier heb ik tekenings 
en akwarellen van Ydema.' 
Een grote pottefullie vol, die 'k vol bewon-
dering deurkeek. Yderna was een jaorge-
foot van Ids Wiersma. 
'Moej' es raoden wat ik d'r veur beta eld 
hebbe?' 
Ydema zat in die jaoren ok slimme krap. 
Dus kreeg hi'j de hiele boel veur een 
prikkien. Een sneue boel, docht 1k. 
Mar dit geval ston niet alliend. Dc oolde 
Van der Velde nam me es mit naor zien 
woonkaemer, de trappe op boven de 
boekewinkel. 
'1k zal je wat moois zien laoten.' 
Now, daor hongen ze, vier grote prachtige 
eulievarfschilderi'jen van een Duutse 
schilder. Et was daor weer van 't zelde as 
bi'j Ottema. 1k schrok d'r niet iens meer 
van. Dat is dus lange leden en toch moet 
ik dit nog es even kwiet. 
De schrieveri'je bet in die jaoren mi'j d'r 
deurhulpen. Veur de Hepkema mit Hielke-
ma as heufdredakteur begon ik eerst mit 
mien reisverhaelen van een Fries. Laeter 
ok over de Scheene, de kiender, de meens-
ken in et net en in et vene, in De 
Wandelaar en de Toeristen Kampioen. 
Mit Schoonderbeek maekte ik mooie 
tochies in Gelderlaand en Noord-Brao-
haant. Mit Klaas van der Geest trok ik d'r 
ok wel es op uut, mar naost de Scheene 
trok et noorden mi'j toch et meerste. Wat 
he'k een boel tekend in Drente en Grun-
ningen, mar de Scheene bleef mien thuus. 
Et wodde mien Scheene en dat is altied zo 
bleven. 
Al veurdat de twiede tente et 'Veende-
rije-museum' wodde was mr. Maas, doe 
burgemeester van West-Stellingwarf, al es 
bi'j me west en hebben we mit mien botien 
es een tochien over de Scheene en deur 
Ni'jtriene maekt. Doe koj' nog langs de 
Lampenvaort onder de broggies bi'j 

Lampe deur in de Ni'jtrienster Vaort 
kommen en veerder bi'j de Veendiek en 
de meulen van De Lange en Koning 
langes weer in de Scheene. Een pracht 
rontien! 
D'r is een boel veraanderd nao die tied. 
De ontginnings kwammen. Laand anmae-
ken dat was de veuruutgaank. In Wolvege 
was d'r al spraoke van om deur de hiele 
Rottige Miente henne, tussen Ni'jtriene en 
de Lendiek, een weg an te leggen en van al 
die trekgatten en rietkraggen vruchtber 
Iaand te macken. De vuurvlinder mos him 
dan mar zien te redden. 
De grachtkavel hadden ze doe al onder 
hanen had. Daor za'k mar niet over kaan-
keren. Mar moej' daor now es kieken wat 
d'r van die mooie vaort overbieven is. 
An burgemeester Maas he'k te daanken 
dat d'r in Wolvege een tentoonstelling 
kwam van mien Scheenewark. Dat was bi'j 
gelegenhied van et vuuftigjaorig regerings-
jubileum van Keuninginne Wilhelmina. 
Wat een feest! 
Bi'j de eupening deur mr. Maas van die 
tentoonstelling in et oolde Nutsgebouw 
was de zael hatstikke vol en op 'e straote 
van etzelde. An de iene waand hongen d'r 
vier riegels boven mekeer: tekenings en 
akwarellen van de Scheene. 1k hadde alles 
zels veur mekeer brocht mar glen tied had 
om te eten of zo. Trouwens ik hadde de 
buse plat. Tederiene kon veur niks kom-
men te kieken. Dc oolden en dejongen, 
die hadden in die tied ok glen cent over. 
Veenstra Sr. hadde zegd: 'As ie dat zo 
willen zet dan temeensen een busse bi'j de 
deure. D'r bin grif nog wel goenend die d'r 
wat veur over hebben.' 
1k hebbe d'r doe mar een beschutehusse 
mit een gleuve in de midden daele zet. En 
daor he'k gien spiet van had. De eerste 
aovend, doe et stile wodde in de zael, 
stevende ik op 'e busse of en as 'n dief in 
de naacht dee ik een greep in de busse, 
haostte ik mi'j naor de gruunteman, viak 
om de hoeke, en eindelik kon 'k es zitten 
gaon om een peer benanen naor binnen te 
zoegen. 1k hadde de hiele dag nog niks 
had. Morgens ok niet en de aovend daor 
veur ok niks. Alles was op en de buse leeg. 



Veurda'k naor Wolvege gong bin 'k eerst 
nog mit et botien de Scheene op west om 
een prachtig boeket van net. 
Now dit flog: an et begin van de tentoon-
steffing had ik tegen de beheerder van 't 
Nut zegd: 'Alle centen die in de busse 
kommen bin veur jow dochtertien.' 
Now, daor hebben ze nog een wintermaan-
teltien van kopen kund veur et kiend. De 
rest, dat vul ok nog mit. Daorvan en mit et 
geld dat ik beurde veur wat kleine akwa-
rellegies he'k doe een reisien maekt naor 
Vlaanderen en de Ardennen. Dat kwam 
prachtig uut omdat een schildersvrund uut 
Uruguay mi'j vraogd hadde op de tentoon-
stelling van zien wark in Brussel kommen 
te kieken. 1k gong doe eerst naor Brugge 
en tekende daor et geboortehuus van 
Guido Gezelle. In de Ardennen leup 1k bi'j 
de Semois en de Ourthe langes en kwam 
1k an 't aende van oktober 1938 mit de te-
kenings die 'k onderwegens maekt hadde 
weer an de Scheene. 

Aafje Bouwer 

Is 't niet zo? 

24 Feberwaori. Et NCRV-tillevisieper-
gramme Weg van de sneiweg. lene menuut 
veur half achte was et dan eindelik zoveer. 
1k hadde de stoel recht veur et kassien zet, 
zoda'k niks missen zol. 1k hadde d'r zels 
mien training veur ofzegd! 
Now, ik moet zeggen da'k niet teleursteld 
bin. Hiele mooie beelden van een hiel 
mooie streek: Bakkevene, et Fochteler 
vene, Appelsche, Noordwoolde en de 
karke van Berkoop weren in beeld. 1k 
hebbe zels nog bekenden uut De Hoeve in 
een kano over de Lende veren zien: toch 
wel een appatte geweerwodding. 
D'r weren twie dingen die me echt opvalen 
binnen. Krek op et mement da'k dochte 
dat ze over et Stellingwarfs beginnen 
zollen, over de streek-eigen tael, zeden ze 
dat d'r in dit gebied oer-Tsjongers praot 
wodt. Wat zunde now, dat et Stellingwarfs 
niet ter spraoke kommen is. Wet nog de 
helte van Nederlaand niet dat dat een hiel 
mooi dialekt is! As ze et over oer-Tsjon-
gers hebben, daenk ie dat et misschien een 
ofgeleide is van et Fries, wiels et daor 
hielemaole niks van weg het. 
Veerder vul me op da'k glen auto rieden 
zien heb. Allemaole meensken op 'e fiets. 
Bin we hier in de Stellingwarven zo milieu-
bewust doende mit mekere, bin we zo 
zunig op oonze prachtige netuur of bin we 
zo sportief dat we alles op 'e fiets doen??? 
Of... zollen ze filmd hebben op iene van 
die allemachtige hiete daegen van oflopen 
zoemer, doe et te waarm was om in de 
auto zitten te gaon? 
1k hope dat et ien van de eerste drie 
dingen west het, mar 1k vreze dat et laeste 
et geval west het. Mar al mit al leverde et 
prachtige plaeties op en heb 1k arg geneu-
ten. 



Veurbij, veurbi'j, veurgoed veurbi'j 

Verschillende keren is de redaktie van De 
Ovend in et verleden al es vraogd om in 
ieder nommer een foto van vroeger te 
plaetsen. De redaktie kreeg ok wel es van 
zokke foto's toestuurd. Now, goed dan, 
veurlopig kun jim op elke laeste bladziede 
van De Ovend een foto van vroeger vie-
nen. 
Voorbif, voorbif, o en voorgoed voorbij 
dichtte Bloem indertied. Dat bin die foto's 
ok, ze lao ten oons een stokkien Stelling-
warf zien, dat veurgoed veurbi'j is en nooit 
weer komt. 
Et eerste plaetien wodde oons toestuurd 
deur een Ovend-lezeresse uut IJmuiden. 
Et is een foto uut Ni'jhooltpae van een 
huus an de Binnenweg. Et huus staot d'r 
now niet meer, mar jim redakteur het el 

nog hiel goed kend, want et wodde pas in 
meert 1982 ofbreuken. 
'Mar doe was 't dan ok niet yule meer,' 
zegt de laeste bewoonster vrouw Hijikema, 
'aj' een schop tegen de mure gavven, stoj' 
in de kaemer.' 
Van welkjaor disse foto is, is niet bekend, 
mar neffens de instuurster dateert et 
prentien van veur 1930. le kun dudelik 
zien dat de gevel deurtrokken is van roet. 
Veur et huus staon de hewoners Jan de 
Vries en zien vrouw Froukien. 
Op dit ogenblik staot et gerage- en sloop-
bedrief van de firma Hijikema op et plak 
van et oolde husien. (jv) 



WAT IS DR NOW STELLINGWARFSER 
AS 'N STELLINGWARVER BAANK? 

De Coöperatieve Veurschotbaank. Een typisch Stellingwarver baank. 
Mit vestigings in Berkoop en Noordwoolde. 

Een kleine baank dus, mar wel mit grote prestaosies. 
Kiek mar es naor oonze rentetarieven. 

Of naor oonze hypotheken. 
Die kun mitglaans elke vergelieking deurstaon. 

Mar met alliend op financieel gebied het de Veurschotbaank 
grote veurdielen. 

Ok op et persoonlike viak staon wi'j oons rnannegien/vrouwgien. 
Bij oons hebben klaanten een naeme en kriegeri alle andacht 

die ze verdienen. 
Mar zeg now zels, zo heurt et toch ok in de Stellingwarven? 

De Veurschotbaank. 
Een kleine baank, mit een compleet dienstepakket. 

Van Supersperen tot Hypotheek, 
van Verzekering tot Rekening Couraant. 

En butendat: Dc baank die jow tael praot... 

DE VEURSCHOTBAANK, 
DE STELLINGWARFSTE BAANK 

VAN DE STELLINGWARVEN 


