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Henk Bloemhoff 

Grammatika veur elkeniene (3) 

Waor weren we ok al weer bleven mit 
oonze grammatika veur alleman? 1k hadde 
et de veurige keer, en dan in 't laest, 
veural over zinnegies as (1) tot en mit (8). 

(1) 1k heb(be) naor een voetbalwed.stried 
keken 

(2)1k zee da 'k naor een voetbalwedstried 
keken hebbe 

(3)1k zol naor een voetbalwedstried keken 
hebben 

(4) 1k zee, cia 'k naor een voetbalwedstried 
kieken kund had(de) 

(5) Inspekteur Braansma miende dat hi 
naor een voetbalwedstried kieken kund 
hebben zol 

(6) Hij zol zien kiend daor misschien 
beter blieven laoten kund hebben 

(7) Jan wil de baord d'r of scheren laoten 
(8) 1k heb 'm zingen heurd 
(9) 1k heb 'm fietsen zien 

Op disse zinnegies wodde vri'j uutgebreid 
reageerd deur de meensken uut Spange 
die as infermaant mitwarken an et projekt 
Stellingwarfs Woordeboek. Ze hebben d'r 
dan ok een aovend an spendeerd! Et dorp 
Spange Iigt, zoas bekend, in de westelike 
punt van West-Stellingwarf. Dat is in dit 
verbaand wel even van belang om te 
numen, omreden ze in et westen en zuden 
van West-Stellingwarf toch nog wel es de 
'rooie oddering' zien laoten in zinnegies as 
Jan wil de baord d'r of laoten scheren. Dc 
grune oddering daor naost is, zoas in de 
veurige oflevering al angeven is, Jan wil de 
baord d'r of scheren laoten. Die oddering 
wodt in de schrieftael deurgaons bruukt, 
zeker as et om groepies warkwoorden mit 
laoten gaot. 
De eerste vier zinnegies hierboven zeggen 
de Spanghoeksters krek lick, mar et 
vuufde zinnegien vervangen ze deur et 
volgende: 

(10) Inspekteur Brandsma meende dat hi'j 
naor een voetbalwedstried kieken kund 
hadde. 

Ze schrieven bi'j dit zinnegien dat ze 
'hebben zol' d'r niet in kwiet kunnen, zoas 
ik die woorden wel in mien eigen zin (5) 
daon hebbe. Daor hebben we dan mitien 
een algemien perbleem te pakken. Inder-
daod maeken sprekers heur groepen 
warkwoorden in zinnen vaeke niet zo 
lange. Niet langer as neudig is, zuwwe mar 
zeggen. Dat isja ok 'ekonomischer' as 
zovule woorden te bruken. Bi'j et uutzu-
ken van onderdielen van de grammatika 
moej' daor feitelik wel wat rekening mit 
holen. Want ie kun wel perheren lange 
riegels warkwoorden in een zin onder te 
brengen, mar al naor gelang zullen de 
sprekers van et Stellingwarfs of aandere 
(streek)taelen zeggen: 'Ja, mar zo uutge-
breid zeggen wi'j et nooit, wi'j drokken et 
kotter uut'. Zo is de Spanghoeksters dus 
kieken kund hebben zol dudelik tevule. En 
dan zeggen ze daor ok nog meende en zou 
in plaets van miende en zol. Dat is trou-
wens een hiel aandere kwestie en die laot 
ik now mar even liggen, mar et is in dit 
verbaand wel van belang omdat et angeft 
dat dit Westhoekers, dat veerder mit 
naeme ok in Sliekenborg, De Langelille en 
Scharpenzeel zit, in klaank nogal aanders 
is as et aandere Steliingwarfs. 
En wat geven ze uut Spange weg now as 
reaktie op zinnegien (6) hierboven? Dat is 
et zinnegien hieronder in (11): 

(11) Hij had zien kiend daor misschien 
beter blieven laoten kunnen 

Inderdaod, ok now geven de infermaanten 
een zin die kotter is. Mar we zien nog wel 
de grune oddering, dus blieven laoten 
kunnen, en niet de rooie, mit kunnen 
laoten blieven. D'r vaalt flog wat belang- 



ricks op: d'r wodt opgeven blieven laoten 
kunnen en niet blieven laoten kund. Et 
voile warkwoord kunnen wodt in disse zin 
zegd en niet kund! Over die kwestie wi'k 
et zodaores even hebben. Dc meensken 
uut Spange reageren ok nog even weer op 
Jan die de baord d'r al mar of scheren 
laoten wil, en ze schrieven: 'Wi'j bruken 
hier vaker de andere mogelijkheid', dus 

(12) Jan wil de baord d'r of laoten scheren 

Zinnegien (8) kan in Spange op twie 
menieren, vgl. (13) en (14), en naost (9) 
bestaot ok de aandere meugelikhied. 

(13)1k hebbe n zingen hoord 
(14)1k hebbe 'm hoord zingen 

Beide zinnen kun neffens de infermaanten 
in Spange, mar (14) bet een lichte veur-
keur. Dat is nogal belangriek om te weten, 
want de veurige keer schreef ik al dat naor 
mien indrok 'rooie zinnen' as (14) in alle 
dorpen van Oost-Steilingwarf wel kunnen. 
Mar ik wol graeg weten of in de westelike 
en zudelike dorpen toegelieke mit een 
grune oddering van zinnegies as in (1) tot 
en mit (8) ok een rooie van et soorte in 
(14) veurkwam. Zomar ni'jsgierighied? 
Now nee, want et is veur een beschrieving 
in een grammatika netuurlik van belang 
om te weten hoe et kan dat in etzelde 
taelsysteem mit de grune oddering in 
pattie gevallen toch ok de rooie veurkomt. 
Eerst moej' dan weten om wat veur geval-
len et gaot, en vervolgens moej' een goeie 
verklaoring zuken. In dat verbaand is et 
veur Spange ok zonder veerder uutgebreid 
onderzuuk al wel wat te begriepen dat de 
sprekers in dit dorp eerder naor (14) 
neigen as naor (13), omreden daor ok (12) 
wat makkeliker bruukt wodt as (7). Wat ik 
aenlik van de Spa nghoeksters verwaachtte, 
was dat ze naost (14) ok de meugelikhied 
in (15) geven zollen: 

(15)1k hebbe 'm horen zingen 

En daor kommen we op een kwestie die ik 
krek al ankondigde, mar die ik eerder nog 

niet op 'e bodden brocht hadde. 1k doe op 
et verschiensel dat et Stellingwarfs aenlik 
altied et voltooid dielwoord bruukt in 
zinnegies as (4) hier boven (dus kund), 
wiels et Nederlaans dat vaeks niet dot. 
Wi'j hebben dus zinnegies mit een diel-
woord d'r in as (16) en niet zinnen mit een 
gewoon warkwoord in et plak daor van as 
in (17). 

(16) 1k hebbe 'm heurd zingen (of zingen 
heurd) 

(17) *1k  hebbe 'm heuren zingen 

Omreden de zinnegies van de Spanghoek-
sters mit de oddering soms toch wat naor 
et Nederlaans toe gaon (laoten scheren!), 
zoj' verwaachten dat (15) daor p!aetselik 
meer veur de haand lag as (14), en we 
zaggen daor straks ommes ok a! had (...) 
blieven laoten kunnen in plaets van kund 
Mar die Ned erlaanse gewoonte van et 
voile warkwoord in plaets van et dielwoord 
is daor toch gien staolen wet, aanders 
kwammen (13) en (14) d'r niet zo uut. Dc 
gewoonte dat et dielwoord in et verbaand 
van drie of meer warkwoorden 'niet ver-
vongen wodt' deur et voile warkwoord, is 
dus ok in et uterste westen van West-
Stellingwarf nog vo!op anwezig. Dat et in 
(13) en (14) niet om wat toevalligs gaot, 
biiekt ok uut de zinnegies (18) - (19) uut 
Spange: 

(18) ... omda 'k 'rn zingen hoord hebbe 
(19) ... ornda 'k 'm hoord heb zingen 

Veur de volledighied moe'k nog zeggen 
dat de meensken in Spange ok de eerdere 
zinnegies van de heer Dc Weerd (van 
vroeger uut Munnikeburen) in heur 
ommegaon laoten hebben: 

(20) Wat docht ie dat ik gisteraovend over 
de zoolder heb heuren trzppelen? 

(2 1) Wie docht ie dat ik naost heur bedde 
heb zien staon? 

Zo kan et ok in de tael van Spange hiel 
goed wat de voigodder angaot, is heur 
konklusie. Al mit al bin d'r in de Westhoe- 



ke van West-Stellingwarf nogal wat meu-
gellkheden, moe'n we konkluderen. Dat 
komt niet hielemaole onverwaachs, omre-
den ok in klaankopzicht nogal verschil in 
taelgebruuk is die kaanten uut. En hoe zit 
et mit zudelike plakken as Steggerde en 
Blesdieke? 1k heb daor nog glen overzicht 
over, mar uut et woordeboekmateriaol en 
uut naovraog bliekt de hieltied dat in Steg-
gerde zinnen as onder (22) hiel gewoon 
binnen, dus neffens de rooie oddering: 

(22) Wat het hi)' hum d'r mit laoten beet-
nemen 

En hoe zit et in een yule oosteliker plak as 
Oostei-woolde? Zoas 1k al eerder schreef, 
bi'j sommige warkwoorden bin rooie 
zinnen as (14) en (19) daor hiel gewoon, 
mar veerder veur de rest is et daor gruun, 
gruun en nog es gruun. De heer Pieter 
Heida leut mi'j in een riegel veurbeeldzin-
nen zien dat de zinnen onder (1) - (9) in 
dat plak krek zo gaon. Et warkwoord 
laoten gaot daor dus, aanders as in Steg-
gerde, niet veurop. Et wodt dus bi'jglieks 
scheren laoten. 
Trouwens, hoe kommen we aenlik an die 
naeme grune en rooie oddering? Die 
benaemings gaon weeromme op et wark 
van de dialektonderzuker A. Pauwels, die 
in heur studie De plaats van het hulpwerk-
woor4 verleden deelwoord en infinitief in de 
Nederlandse bijzin (Leuven, 1953) op 
laandkaorten mit de kleur gruun de odde-
ring van et soorte scheren laoten angeft, en 
mit rood et soorte laoten scheren. 1k hope 
dat et jim intied niet gruun en geel veur de 
ogen wodden is, deur al die drokte over de 
grune en rooie odderings. Dat het in ieder 
geval niet mien bedoeling west. Toch zal et 
glen kwaod kunnen uut de veurige ofleve-
ring nog es even et volgende an te haelen: 
'Veur et schreven Stellingwarfs het de 
grune oddering de veurkeur, en die is ok 
veur kursisten en zo nogal makkelik an te 
leren'. 
Wie trouwens nog anvullings het, benae-
mens uut West-Stellingwarf bezuden de 
Lende en uut de Westhoeke, wi'k graeg 
nugen die te geven. 

En hoe reageren de Stellingwarfstaelige 
lezers op zinnegies as die in (23) - (30)? 

(23) ... dat hi)' et now niet vottrekken 
hoefde 

(24) ... dat hi)' et now niet vot hoefde te 
trekken 

(25) ... omdat wi)' henne west hadden te 
kieken 

(26) ... omdat wi)' henne te kieken west 
hadden 

(27) Doe hi)' op zien bienen te trillen 
ston... 

(28) Doe hi)' op zien bienen Stan te 'tril-
len... 

(29) We hebben daor koenen in It laand 
had lopen 

(30) We hebben daor koenen in 't laand 
lopen had 

Reakties op de veurbeeldzinnen die ik 
geven hebbe en veerdere reakties op de 
vraogen van de veurige keer hoop 1k in de 
volgende oflevering te verwarken. 1k bin 
van plan dan ok dit onderwarp of te sluten 
en een eer pat van de grammatika an te 
snieden. Die bestaot ja uut yule meer, en 
d'r moet in disse stokkies wat veur elken-
iene. te vienen blieven! 



Johan Veenstra 

In Memoriam Klaas van der Weg 

Klaas van der Weg aachter zien huus in 
Nitriene. 

In disse Ovend, op 'e bladziede hiernaost, 
staot et alderlaeste Daegelikse dinkien van 
Klaas van der Weg. Krap twintigjaor 
laank het Van der Weg schreven veur dit 
tiedschrift, now is de dood tussenbeide 
kommen. Op 11 september raekte hi'j 
rempend weg. Hi'j wodde 79 jaor. 1k 
schrok d'r van, doe et bericht in de kraan-
te ston, was de kremaosie al west. Et 
koppeltien Stellingwarver schrievers is 
weer kleinder wodden... 
In 1976 begon Klaas van der Weg, die doe 
an de Pieter Stoevezaandweg in Ni'jtriene 
woonde, mit zien verhaelties in De OvencL 
Et aldereerste hiette Keek, et ston in De 
Ovend van juni 1976. Een stokkien van 

mar negen riegels. Zien volgende stokkies 
bin altied langer west, mar Van der Weg 
bleef een schriever van de kotte baene. 
Zien eerste negen verhaelties, in 1976 en 
1977, hadden allemaole verschillende 
titels. In de feberwaori-Ovend van 1978 
bruukte Van der Weg veur de eerste keer 
de titel Daegelikse dinkies veur een vertel-
legien. En zo is et, vanof die tied, de 
jaoren deur altied bleven. 
Van der Weg schreef over de gebeurlike 
dingen van alledag, de kleine dinkies uut 
et daegelikse leven. Niet wereldschok-
kend, mar oe zo herkenber, waor aj' as 
lezer vaeke even omme gniezen konnen, 
zoas bi'j et alderlaeste Daegelikse dinkien 
over een rotte, die zien buurvrouw an de 
Omgang in Wolvege belaogde. 
In de meitied van 1994 verruilde Klaas van 
der Weg et boerespul in Nijtriene veur 
een huus in de Wolvegester 'ni'jbouw'. Zol 
dat niet een allemachtigen grote over-
gaank west hebben? Et waeter- en net-
laand van de Westhoeke inruilen veur een 
'nijbouwbuurt' in Wolvege. Aachter zien 
boerderi'je urn kon hi'j zo dat prachtige 
gebied om de Scheene henne inlopen... 
We kun him niet meer vraogen of et him 
zwaor valen is om uut Ni'jtriene weg te 
gaon. 
Klaas van der Weg is d'r niet meer, mar 
zien verhaelties blieven d'r. In 1992 wod-
den vuuftig van zien Daegelikse din/des 
bundeld in een boekien, dat vanzels dezel-
de titel mitkreeg. Henk Bloemhoff beud 
him et eerste exemplaor op 20 november 
an in et Poolderhuus in Munnikeburen. 
En awwe zo now en dan es in dat boekien 
ommeblaederen en -lezen, dan blift hi'j 
oons gniezen laoten. 
Klaas van der Weg zal in oonze gedaach-
ten blieven as een doodgewone, aorige 
man uut de Westhoek, die gezeffige ver-
haelties schrieven kon. Wat spietig dat dat 
now veurbi'j is. 



Klaas van der Weg 

Daegelikse dinkies 

Grote konsternaosie in de Omgang. Jene 
van de vrouwelike bewoners ontdekte in 
de keuken een rotte. Now is dat een 
gebeurtenis die niet alle daegen veurkomt. 
Et is hier niet zo, dat ze zeggen van et 
ongedierte vligt daor over de vloeren, flee, 
de vrouwluden bin hier zo schone as wat. 
Wie de schoonste is zo'k niet zeggen 
kunnen, mar de buurvrouw raekte d'r 
beheurlik van overstuur. 
Ze haelde d'r een aandere buurvrouw bi'j, 
mar een verstarking was dat niet, want ze 
weren allebeide doodsbenauwd veur 
rotten. Ze haelden d'r nog een buurvrouw 
en heur man bi'j, die niet zo benauwd 
weren, de man had een klein schoppien 
bi'j him, mar de rotte was nargens te 
vienen. 
D'r was onderhaand zoveul yolk in de 
keuken, dat d'r kon gien rotte meer bi'j. 
lene van de vrouwluden was de benauwd-
ste, mar ze wol niet dat de rotte doodsleu-
gen wodde. Buten de keuken, in de bi'j-
keuken vunnen ze de rotte, die zat in een 
hoekien te trillen. Doe de benauwenis de 
rotte te slim wodde, begon hi'j henne-en-
weer te vliegen. Et was waarm weer, dat 
de vrouwluden hadden gien kousen an. En 
laot et now altied zo wezen, de rotte 
scheut op 'e benauwdste vrouwluden an en 
streek mit zien zaachte vaacht bi'j de 
vrouwluden heur blote bienen langes. D'r 
ontston zoe'n kebaol, gillen en raozen, dat 
de Indianen zollen d'r jeloers op west 
hebben, as ze et heurd hadden. 
Deur et vreselike lewaai dat ze maekten, 
kwammen d'r nog meer meensken op of 
De rotte zag zien kaans en naaide d'r uut, 
de vri'jhied integen. Ja, ik zegge de vrij-
hied, mar d'r bin ok een hoop katten in de 
Omgang, dat de vri'jhied kon wel es 
hetrekkelik wezen. 
Bi'j naovraog bleek et een makke rotte te 
wezen, die ontvlocht was. Mar de hiele 
rottegeschiedenis, daor zol nog daegen- 

laank over praot wodden in de Omgang. 
Zokke gebeurtenissen geven wat kleur an 
et daegelikse leven. Et mos wat vaeker 
gebeuren! 



Jantina Vledder-Nijboer 

Post uut Kolomna 

Evenpies een schoffien tied om wat op te 
schrieven. Et moet ok al weer, volgende 
weke gaon Albertine en ik naor Neder-
laand en dan wil ik dat dit verhael of is. 
We passen op et mement op Maaike, de 
dochter van Jan zien breur. Ze is een half 
jaor oold en et is veur oons wat muuilik 
veur te stellen dat d'r bi'j oons al gauw een 
kleintien is van nog een kleiner fermaot. 
We kun d'r zo mooi weer wat an wennen! 
Maaike heur oolden bin twie daegen in 
Sunt Petersburg, ze wollen daor ok graeg 
even kieken nao alle verhaelen die ze d'r 
over heurd hadden. Wi'j bin laest juli naor 
Sunt Petersburg (Leningrad) west. 1k al 
mit een beheurlike boek, mar ik hadde wat 
van: as we now niet gaon dan kommen we 
d'r nooit, laest december zit oonze tied d'r 
hier al weer op. Butendat is et in juli de 
tied van de 'bjelliej notsjie', jow zitten zo 
noordelik dat et naachs niet donker wodt 
en dat is netuurlik ok wel es de muuite 
weerd om mit te macken. Van teveuren 
alles goed orgeniseerd, ik zal even vertel-
len hoe goed wij hier tegenwoordig zitten, 
want aj' et goed bekieken dan zoj' je d'r 
veur schaemen hoevule meensken wij an 
et wark hadden om oons een peer mooie 
daegen te bezorgen. 
Aldereerst Zjane die een peer daegen in 
oons huus op Albertine past het. Dan 
hadden we regeld dat d'r een sjefeur mit 
een auto naor St. Petersburg ree, zodat 
wij daor vervoer hadden. Van Kolomna 
naor St. Petersburg is ongeveer 14 uren 
rieden. Dat wol ik niet en ik hadde al van 
een peer kaanten heurd daj' d'r prima mit 
de naachttrein kommen kunnen en dat 
leek mi'j aorig beter toe. Zjinja en Natas-
ha (zien vrouw) mit oons mit in de trein, 
want die vunnen dat wij inmiddels zovule 
veur heur daon hadden, dat zij oons now 
rondleiden wollen. (Wi'j hebben heur in 
mdc twienenhalve weke uutneudigd in 
Nederlaand en ze hebben een prachtige 

tied had.) Dat is now a! 4 man passeniel 
en dan komt d'r nog iene, wij hadden nog 
een sjefeur neudig, die oons van Kolomna 
naor de trein in Moskou brocht. 
St. Petersburg is een mooie stad. Wi'j 
vienen et beiden een mooiere stad as 
Moskou. Dc gebouwen bin mooier en krek 
wat beter onderholen, et verkeer is d'r 
aorig rustiger en de dingen om te bekie-
ken bin allemaole indrokwekkend. 1k wil 
d'r veerder niet een reisverslag van mac-
ken, mar as jim ooit Ruslaand es bekieken 
wifien, dan mag St. Petersburg niet ontbre-
ken. 
Nog wel een grappig veurval wat him daor 
veurdee was et volgende. Op een gegeven 
mement kommen wij aovens bi'j et hotel 
en zien we daor twie grote Fram-bussen 
staon. En ja heur, de volgende morgen 
allemaole Fries om oons henne. Jan en ik 
keken mekere es an en besleuten dat wij 
Russen weren vandaege. Toch was et wel 
aorig om fladden van gesprekken op te 
vangen van meensken, die niet in de gaten 
hebben, dat d'r goenend in de buurt 
binnen die mitluustren. Aovens mossen 
wij nog even in et hotel wezen om de 
koffers op te haelen. Wi'j hadden een 
kaemer die nogal veer vot lag, (dat kriej' 
in een hotel mit 700 kaemers) dus ik 
besleut beneden te blieven. D'r stonnen 
wet wat stoelen (Russische, dat betekent 
haost onmeugelik om op te zitten) en 1k 
plofte in een nog vri'je daele. 
'Sa, die sit en hoe't se d'r iitkomme moat 
sjocht se letter wol wer,' heurde ik naost 
mi'j. 
Doe kon ik me niet meer stille holen 
vanzels en zee: '1k nim oan dat ien fan jim 
sa aardich is om my efkes te helpen!' 
En ja, doe vuilen de monden netuurlik 
haost eupen van verbaozing, een reaktie 
hadden ze niet verwaacht. We raekten al 
gauw an de praot en et was veur beide 
kaanten aorig. Veur mij om te heuren wat 



Natasha, Zjinja, Jantina mitAlbertine, 
Zjane en Jan. 

veur reize zi'j maekten, veur heur interes-
saant om wat an de weet te kommen over 
een Fries gezin in Ruslaand.. 
Dan now weeromme naor meie. Wi'j 
hadden Zjinja, zien vrouw Natasha en 
Zjane mit de Kast een reize naor Neder-
laand anbeuden. Zjinja is veurig jaor tien 
daegen in Nederlaand west, mit een 
kursus veur de direkteuren van de sovcho-
zen die mitdoen in et projekt. Veur Zjane 
en Natasha was et de eerste keer dat zi'j 
weg weren uut Ruslaand. 
Now ze hebben heur hier de ogen uutke-
ken. As wi'j in Nederlaand binnen, wonen 
we bi'j mien breur Eelco. Die het zoe'n 
groot huus dat wi'j, plus oonze gaasten, d'r 
nog bi'j in konnen. Alliend dat al leverde 
de neudige gespreksstof op. De eerste 
aovend gongen we nog even een stokkien 
lopen en echt alles mos bekeken en be-
wonderd wodden. Volgende morgens mos 
Jan nog een keer et rontien mit ze doen, 

want ze wollen alles opnemen mit de 
videokamera. Onderwarp van bewonde-
ring was zoe'n betien alles waj' je mar 
bedaenken kunnen. Elk bloempien, elke 
struke, elke boom (veural ok de verschei-
denhied van soorten), de huzen, de luxe 
auto's die zomar naost huus staon, (wo'n 
die niet steulen of vernield?) de bestrao-
ting (zels aj' van de grote weg of binnen, 
bin de wegen nog goed!) en gao zo mar 
deur. 
As alles vremd en ni'j is hoej' niet zokke 
muuiike dingen te bedaenken om te doen. 
Een keer uut eten, gewoon winkelen, 
(eerst mar es in Oosterwoolde, daornao in 
Drachten) een keer mit de boot van Jan 
zien oolden en een keer eten bi'j pappe en 
mamme bin al hiel interessaante uutstap-
pies. Laeter in de weke een keer naor de 
dieretuun in Emmen en de tied vligt 
omme. Veural nog opvalend in Russische 
ogen is de service diej' overal kriegen. 1k 
hadde docht dat et veur heur muuilik 
wezen zol om wat te kopen in de Neder-
laanse winkels. Et tegendiel was waor, 
binnen de kotste keren konnen ze heurzels 
best redden en weren ze d'r aachter, dat 
winkelen hier makkeliker is as in Kolom-
na! 
Jan en Zjinja bin ok nog op autospeur-
tocht west. Auto's is van beisie mannen 
een hobby en wi'j hebben in september 
iene neudig, dus dat wodde proefritties 
maeken in de meerst interessaante auto's 
die ze mar bedaenken konnen. In Rus-
laand hej' zoks niet, jow meugen daankber 
wezen aj' een auto kopen kunnen, wat 
veur iene dan ok. Zjinja vertelt nog in 
geuren en kleuren daj' in Nederlaand 
zomar, zonder betaelen, zonder dokumen-
ten een auto even mitnemen kunnen! 
Veur de twiede weke hadden we een 
husien veur heur huurd in Noord-Hol-
laand. Zo hadden we elk ok nog wat tied 
veur oons zels. Van daoruut bin. ze in 
Amsterdam west, Madame Tussaud was 
indrokwekkend en veerder netuurlik de 
Noordzee! Et eupenbaor vervoer is ok een 
heerlikhied in Nederlaand. Ok bin ze 
nogal es uutneudigd deur aandere Neder-
laanders. Zjinja het d'r hier netuurlik 



nogal wat kennen leerd en nogal es wat 
orgeniseerd om et hier plezierig veur de 
meensken te macken. Now konnen die 
meensken es wat weeromme doen. Et 
komt d'r op daele dat ze zoe'n drokke 
vekaansie had hebben, dat ze mu thuus-
kommen binnen. Now moe'n jim trouwens 
niet daenken dat ze et hier now niet meer 
naor heur zin hebben. Ok veur Russen 
gelt: oost west, thuus best! 

Willem  Jan Teijema 

et allienigfeest 

te drok 
meensken en meensken 
die as wat van mi'j 
willen 
waoras ik aenlik 
niks van wil 
now en aansen 
vot-en-daolik 
vandaege of gister 
alles toegelieke 

et is 
tied veur 
affienigfeest 

tied 
veur ienzemhied en lieden 
louterend gebrek 
an meensken 
stimulerende middels 
hoeken en ofzundering 
tot de kriebel 
d'r op volgt 
gekte him andient 

et is 
tied veur 
allienig feest 

van saemen wezen 
mit allieni.g 
Jow 



Kees Nijboer 

Oonze reize naor Kolomna 

Et was krek as ha'k d'r op rekend dat d'r 
nog es een versiaggien kommen mos van 
oons bezuuk an Kolomna, want ik hadde 
zo now en dan wat opschreven en dat is 
mi'j now wel makkelik. 
1k vuul et wel zo an dat Jantina mi'j d'r 
inluusd het en dan dot de redaktie d'r nog 
een scheppien bovenop en dan kuj' d'r 
gewoon niet meer onderuut. 
Netuurlik vaalt d'r genoeg over oonze 
reize te vertellen, mar daoromme he'k et 
nog niet op pepier. 1k heb de kiapper van 
de kursus eerst opzocht want dikke fouten 
wi'j' ems ok niet maeken. 
De veurbereidings hawwe niet iens zovule 
wark van, de visums en de kaorties veur de 
vliegmesiene hadde Euroconsult veur 
zorgd en onderdak hadden we bi'j Jantina 
en Jan. De winterjasse an en de pantoffels 
in de koffer, want et zol daor nog winter 
wezen en zo gongen we naor Schiphol. Et 
was veur oons allebeide de eerste keer dat 
we vliegen zollen en ik moet zeggen, et is 
oons over alle kaanten mitvalen, nao drie 
kontroles in Moskou op et vliegveld zag-
gen we Jantina staon mit de sjefeur en dan 
daenk ie: now kommen we wel te plak. 
De reize van Moskou naor Kolomna was 
haost nag minder as et vliegen. We zatten 
drie kertier op een rondweg om Moskou 
henne, et was een vierbaensweg, hi'jtieden 
zonder strepen en ze vleugen mekeer an 
alle kaanten veurbi'j en de iene auto stonk 
nog meer as de aandere, veural de vracht-
waegens konnen d'r ok wat mit. We reden 
een aentien aachter een bus an, onder et 
stof en roestig en roken dat ik dochte: die 
is onderwegens naor de sloop, laeter dee 
blieken dat et iene van de beteren was. 
Wat ok opvul was et feit daj' op honderd 
Lada's zowat iene aandere auto zaggen. 
Op die rondweg ston zowat om de vuuf-
honderd meter een auto an de kaante of 
mit een lekke baand, of mit de moterkap-
pe in de hoogte mit pech. Bi'j gebrek an 

een vlochtstroke stonnen ze krek zo goed 
links as rechts van de weg, mar ongelok-
ken he'k d'r niet van zien. 
Doe we buten Moskou kwammen begon et 
te regenen en doe kwam alles slim triest 
en troosteloos over, doe laeter de zunne 
scheen zag ie ok es weer meensken lachen 
en doe kwam d'r ok es een fietser op 'e 
weg en die hawwe de eerste daegen hiele-
maole niet zien. 
Onderwegens in de plakken waor we deur 
kwammen een boel oolde hoolten husies 
en hoge flatgebouwen, krek as hebben ze 
een stokkien oversleugen in de bouweri'je. 
Waor as wat ni'jhouw op gang kwam, 
stonnen wel knappe vri'jstaonde wonings. 
Et gebouw waor as Jantina, Jan en Alber-
tine heur onderkommen hebben, zag d'r 
an de buterkaante ok nogal grauw uut, 
twie woon!aogen, onder de kantoorruum-
ten veur de onderneming, boven heur 
woonruumte mit wat gaasteverblieven, 
waor as wi'j iene van tot oonze beschik-
king hadden. Jantina het de beschikking 
over een grate goed inrichte woonkeuken 
en dat is al een hiele luxe daor. 
Now kan 'k van dag tot dag wel beschrie-
yen wat we allemaol daon hebben, mar et 
liekt me beter da'k hier en daor mar wat 
biezunders uut haele. 
Maendag de negende juni mos Jan een 
Nederlaanse monteur naor een onderne-
ming brengen waor as ze eerappels, wot-
tels, kool en siepels vostvri'j en zonder 
hedarven de winter perberen deur te 
kriegen. Die monteur mos daor een 
twiedehaans zoerkool!ijn installeren en 
Jan mos him mit die meensken een betien 
op gang helpen. 1k hadde intussen mooi de 
tied om wat rond te kieken. Ze hadden d'r 
boxen mit eerappels, die weren nag zo 
geve as kriet. Ze weren mit wottels an et 
sorteren veur meenselike konsumptie die 
in mien Qgen nag te slecht weren veur 
veevoer; die weren d'r te nat in kommen. 



In een aandere loods weren ze an et zoer-
kool maeken van kool die allemachtig 
stonk, dat ik zee op 'e weerommereize 
tegen Jan: '1k hoef vot gien Russische 
zoerkool.' Aachterof bekeken ha'k doe al 
een griepien orider de leden wat we mit 
hulpe van Jan zien huusaptheek en een 
dag of wat kairn an ok wel weer te boven 
kommen binnen. 
Mit Jantina heur verjaordag was d'r van 
viere tot zesse een fesien veur alle passe-
niel mit champagne, happies en brood. 
Russen holen wel van toosten, proosten en 
toespraokies, dat nao wat champagne leut 
1k mi'j ok tot een praotien verleiden. Jan 
vertaelde mien Nederlaans in et Ingels en 
iene van de tolken 'et Ingels weer in et 
Russisch, dat ik had tied genoeg om wat 
uut te daenken. 
1k hadde oonze Jelke zien reakties op Jan 
zien eerste kontakten mit Euroconsult 
over de hiele onderneming d'r in verwarkt. 
Jelke zee, doe as wi'j nogal wat bezwaoren 
zaggen: 'Daor moej'm vot niet over in 
zitten, dat wodt toch niks, Napoleon en 
Hitler bin nooit an Moskou toe kommen 
en Jan Viedder zal nog 125 km veerder, ik 
moet et nog zien.' 
Ze gongen dus wel en wi'j hebben et ok al 
opredded en we bin ok zonder ongelokken 
weer thuus kommen. 
Bertha en 1k haelden op een morgen 
Albertine van schoele, ston d'r bi'j een 
viersprong een koppeltien meensken te 
waachten, allemaole een emmertien in de 
haand, hooguut tien liter, mit ofval d'r in. 
Komt d'r een oolderwetse ofvalauto 
anrieden mit een eupen stotbak, iederiene 
gooit zien rommeltien d'r in, auto op weg 
naor et volgende stopplak. Die auto komt 
wel twie keer in de weke, mar dat betekent 
wel dat die meensken deur mekeer mar 
twintig liter ofval in de weke hebben of 
kwiet kunnen; moej' bi'j oons die grote 
kontainers zien. In de winkels is een boel 
goed niet verpakt en dat schilt al een 
hieleboel ofval en 1k daenke dat ze aan-
ders ok minder weggooien. 
Op een morgen zitten we in de keuken an 
de koffie, komt d'r deur de baarm een 
•.mannegien antoffelen, een birkenries 

Bezuuk an een Prins Dokkum-kas, een 
bunder groot, disse onderneming dot mit an 
etprojekt en levertplaantemateriaol, o. e. 
koo1 siepels en redies. 

bessem in de haand, hi'j lopt op een paol 
van et elektrisch toe en hegint et betonnen 
onderaende schone te rossen, dat zat nog 
onder de drek van de weg, mar was deur 
et mooie weer wel ofdreugd. Daor aach-
teran kwam drie man, iene mit een emmer 
witkalk, twieje mit een grote kwaste en die 
sopten de paol even lekker in. 
We bin netuurlik ok een dag naor Moskou 
west, mit Jantina en sjefeur mit auto. 
Jantina hadde een plattegrond van de 
metro, Mischa, de sjefeur, het oons an de 
buterkaante van Moskou ofzet en is 
deurreden naor et centrum. Wi'j weren d'r 
mit de metro een half ure eerder as dat 
hi'j d'r was en dat veur een dubbeltien de 
man! 
We hebben de gebrukelike dingen heke-
ken zoas et Kremlin en et Rooie Plein. Et 



mausoleum waor as Lenin ligt was om ien 
of aandere reden dichte. 
Doe hebben we mit de auto een toertien 
maekt o.e. bi'j et Parlementsgebouw 
langes, van die schieteri'je was niks meer 
te zien, zokke dingen kun ze wel netties 
opknappen. Mischa bet oons uutzet bi'j 
een vri'j mederne winkelstraote, we heb-
ben wat eten in een netties restauraant 
(weer veur een peer centen) en doe had-
den we aenlik alle drieje oons nocht wel, 
dat we hebben de auto weer opzocht en 
nao aanderhalf ure rieden weren we weer 
thuus. 
Now nog wat algemiene dingen. Wi'j 
klaegen ok wel es as de pelisie an et 
konterleren is en wat bekeurings uutdielt. 
Van Moskou naor Kolomna bin et alle-
maole geliekvloerse krusings, de meersten 
mit stoplochten, waor altied pelisie hi'j 
staot en o wee aj' deur rood gaon. Op 
sneihied wodt ok meer konterleerd as bi'j 
oons. En clan hebben ze zo now en dan 
van die grappies waor aj' zo mar in vlie-
gen. 
Op een zundagmorgen reden we mit Jan 
an et stuur een rontien, we reden op een 
niet zoe'n drokke weg mit wel een paral-
leiweg d'r naost. Zonder daj' zien konnen 
dat d'r wat te doen was, staot d'r opiens in 
de baarm et verkeersbod verbeuden in te 
rieden, dat Jan gaot de paralleiweg op en 
ongeveer twie kilemeter veerder moch ie 
de grote weg weer op. Mar op de grote 
weg ston wel pelisie om dienend op te 
vangen die de grote weg holen hadden en 
dan was et kassa vanzels. 
De goedkoopste wodka komt ongeveer op 
een daelder de liter en daor wodt dus drok 
ge- mar ok een boel mishruuk van maekt. 
Op klaorlochte dag zo dronkend dat d'r 
twie meensken neudig binnen om iene in 
de bienen te holen, kennen wi'j op et plat-
telaand haost niet meer, mar dat gebeurt 
daor nog we!. 1k was op een naacht wakker 
en keek even et goed verlochte terrein 
over, !eup de bewaeker zien ronde en die 
kon et stuur ok al niet meer recht holen. 
Aj' mi'j now vraogen: Wodt et nog ooit 
wat mit de Russen, dan zeg ik de iene 
keer: '1k weet et niet,' en de aandere keer 

daenk ie: mit hulpe van dadden zoas et 
projekt waor as Jan veur warkt, et komt 
wel, mar et kan wel lange duren. 
Doe we zonder veerdere ongemakken 
weer thuus weren hebben we allebeide 
zegd: 'We bin bliede dawwe d'r henne 
west hebben, mar we bin ok bliede dawwe 
weer thuus binnen.' 
Daegs naodat we thuuskommen weren 
fietsten we mit mooi weer Appelsche even 
omme en we vunnen et daor mar mooi. 
Aachter de Kaele Dunen bin we even van 
de fiets stapt en hebben we om oons 
henne keken en doe vun ik et verschil wel 
groot. In Ruslaand liggen grote lappen 
goeie grond braok, omdat d'r gien geld is 
om ze in kultuur te holen en in oons laand 
wodt mit een protte kosten, van een mooi 
stok netuur een maonelaandschop maekt. 
Op et mement dat 1k dit schrieve bin we 
krek terogge uut Tsjechië. Ok al omdat ze 
daor ok nog niet zo lange onder et kom-
menisme weg binnen, gaoj' een boel 
dingen vergelieken en dan koj' wel tot de 
konklusie dat de Tsjechen al weer een hiel 
aende veerder binnen as de Russen. An 
algemiene veurzienings wodde een boel 
daon, de wegen laggen d'r goed bi'j, een 
boel ni'jbouw, netuurlik ok wel es een 
verweer!oosde kolchoz, mar deur mekere 
gaf et een hiel wat florisaanter beeld as 
Ruslaand. Alliend de voegels kwammen 
nog wat aachteran, want die geleufden nog 
in de voegelverschrikker, die stonnen d'r 
zat in erebeiebedden en d'r hongen ok nog 
al wat in de kossebomen. Et kan ok wezen 
dat ze daor die knalapperaoten nog niet 
uutvunnen hebben. 
Et kan zo eerst wel, donkt mi'j, as mi'j nog 
al wat in et zin komt, kan et een aandere 
keer ok nog wel. 



Bote Stellingwerf 

Een kotte preek 

Op een dag in de zoemer gongen doom-
nee en mevrouw naor de karke. Doomnee 
mos daor een preek holen, want et was 
zundagmorgen. Mevrouw gong mit, niet 
omdat ze zo geleuvig was, mar omdat ze 
vun, dat de vrouw van de doomnee et 
goeie veurbeeld geven mos. Alliend jam-
mer, dat de meerste meensken in et dorp 
daor gien hosschop an hadden. Zo tussen 
de tien en de twintig karkgangers kwam-
men deurgaons naor de preek luustren. As 
doomnee op 'e preekstoel ston, mos hi'j ok 
tegen een stokmennig lege baanken ankie-
ken. Wat dat betreft hadde de karke wet 
de helte kleiner wezen kund. 
Ten keer en laeter ok nooit weer wus 
doomnee niet wat him overkwam. Doe 
weren d'r, schrik niet, drienentwintig 
karkgangers. Mar d'r zatten zeker zes 
vremde gezichten tussen. Dat bin grif 
diketers, docht doomnee, die wet es een 
aander soort preek heuren willen. Dat zol 
dan glen zwaore wodden, want daor was 
doomnee de persoon niet veur en de 
gemiente niet van gediend. 
Mar een maond laeter weren d'r mar acht 
meensken, die de karke in stapten en dat 
vun doomnee te min om daorveur op 'e 
preekstoel te klimmen. Die het hi'j mit 
een peer vrundelike woorden weer naor 
huus stuurd. In overleg mit de karkeraod 
is doe besleuten dat doomnee alliend 
preken zol as d'r lien karkgangers of meer 
weren. 
En hoe zol et van demorgen kommen, 
hoevule gezichten zol hi'j dommiet tellen 
kunnen? Doomnee hadde daor, bi'j wieze 
van spreken gien hoge hoed van op. Want 
wat was et geval. Waor de boeren at 
daegen op hoopt hadden, was vandemor-
gen gebeurd. Op een peer schaopewolkies 
nao hadde de zunne alle wolken votjacht 
en doe et gros bi'j de kiadden pakt om d'r 
huj van te maeken. Doomnee zag dat een 
stokmennig boeren niet naor de karke, 

mar naor et hujlaand gaon weren. Zels 
een oolderling was drok an et keren en de 
huurder van een karkeplaetse gooide 
opperties uut mekeer. 
"k Weet niet, Evelien,' zee doomnee, mar 
ik vrees et slimste.' 
'Daenk ie, dat d'r minder as tiene wezen 
zullen, Gerard?' vreug mevrouw. 
'Ja, Evelien, daor bin 'k bange veur,' zee 
doomnee. 
En of doomnee ok geliek hadde! Dat 
zaggen hi'j en de vrouw mitien, doe ze et 
grintpad naor de karke op stapten. Bi'j de 
deure van de karke stonnen welgeteld, en 
now weer niet schrikken, vuuf meensken 
op doomnee te waachten: een oolderling 
en vier vrouwluden. Ze weren de karke 
niet in gaon, want dat zol niet neudig 
wezen, dat wussen ze. 
'We hebben disse keer et tal weer niet 
haeld, doomnee,' zee de oolderling, Sjoerd 
heb ik mar vaast weer naor huus stuurd.' 
Sjoerd was de orgeispeuler, een boerezeu-
ne, die dat at jaoren dee. 
"t Is jammer, Hofstee, zee doomnee, 'mar 
toch ok begriepelik.' 
'Vint doomnee et niet slim, dat ze an 't 
hujjen binnen?' vreug iene van de vrouw-
luden. 
'Dit beschouw ik niet as een zunde,' zee 
doomnee mit 'n lachien, 'soms is hujjen op 
zundag krek zo neudzaekelik as et melken 
van de koenen.' 
"k Bin bliede, dat doomnee d'r zo over 
daenkt,' zee de oolderling, 'toevaffig hebbe 
ik gien huj liggen, aanders hadde ik et nog 
niet weten.' 
Doomnee en mevrouw bleven nog een 
posien bi'j de karkgangers staon te prao-
ten en doe gongen ze weer naor de paste-
ri'je. Doe ze bi'j et huus van et schoele-
heufd kwammen, zaggen ze dat meester 
Stroop an et schoffelen was in iene van de 
bloembedden. 
'Dat was een kotte preek, doomnee,' zee 



meester. 
'Dat was et zeker,' zee doomnee, 'jow 
zullen morgen in de kiasse wel meer tied 
neudig hebben.' 
'Dat daenk 1k ok,' zee meester. 
Dat was alles, wat ze tegen mekeer zeden, 
want doomnee en mevrouw bleven bi'j 
meester niet staon te praoten. Doomnee 
en meester laggen mekeer niet zo. Mees-
ter was nogaijeloers, omdat de meensken 
in et dorp hoger tegen doomnee opkeken 
as tegen him. Doomnee hadde de hoge-
schoele ofmaekt en dat was nog hiel wat 
aanders as de kweek. En dat ze tegen zien 
vrouw 'juffrouw' zeden en tegen die van de 
doomnee 'mevrouw', dat zat meester ok 
niet lekker. Doomnee hadde dat wel deur 
en daoromme bin hi'j en meester ok nooit 
kammeraoden west. 
Doe doomnee en zien vrouw thuus kwam-
men het doomnee zien preek weer in et 
laegien van zien huro legd. Hi'j hoefde 
veur kommende zundag gien ni'je te 
macken. Daor hadde de zunne ok veur 
zorgd. Mevrouw was intied naor de keu-
ken lopen om koffie te zetten. Nog glen 
kertier laeter zatten ze aachter een bak-
kien troost mit 'n schwarzwalder. 
En doe ze dat op hadden, gong mevrouw 
aachter et orgel zitten en doe hebben ze 
de psalms zongen, die ze aenlik in de 
karke zingen moeten hadden. Ze zongen 
zo mooi, dat een boer, die naost de paste-
ri'je an et hujjen was, zien peerd even 
inhul om d'r naor te luustren... 



Krummelties 
HUUS EN HIEM 

De lokale radiozender RWC van West-
Stellingwarf is uut aende zet mit een ni'je 
anpak van Huus en Hiem, een Stelling-
warfstaelig pergramme, dat een half ure 
duurt, en uutzunnen wodt op 'e zundag-
morgen van 11 ure-half 12. 
Zwaantje Kuiters-Keizer prissenteert et 
gedicht van de weke, Henk Bloemhoff 
komt mit een taelrebriek, d'r is meziek, d'r 
bin interviews en d'r bin vuuf columnisten 
antrokken, die omstebeurten heur column 
veurlezen: Pieter Jonker, Karst en Saakje 
Berkenbosch, Harmen Houtman en Johan 
Veenstra. En veerder is d'r nag yule meer. 
Luustren dus naor et wekelikse Stelling-
warver pergramme op RWC! 
Etzelde pergramme zal nao verloop van 
tied ok uutzunnen wodden deur Odrie, de 
lokale zender van Oost-Stellingwarf. Et 
ligt in de hedoeling dat Odrie dit jaor nag 
mit de uutzendings begint. (jv) 

OOLDE POOK-PRIES 

Op maendag 11 september kreeg Jan 
Oosterhof (32) uut Steggerde de Oolde 
Pook-pries uut hanen van burgemeester 
Lesterhuus van Oost-Stellingwarf in et 
gemientehuus van West-Stellingwarf. 
Burgemeester Remco Heite van Westaen-
de hadde de leiding van de bi'jienkomst. 
Aorig was dat alle eerdere winners van 
disse literaire anvieteringspries anwezig 
weren: Karst Berkenbosch, Boele Land en 
Benny Holtrop. 
Et juryrappot wodde veurlezen deur de 
veurzitter Geke Zanen-Dokter. De jury 
beston veerder uut Grietje Bosma en 
Peter Riksma. 
Jan Oosterhof kreeg de pries veur zien 
kiendermusical Keuning Hum is uut zien 
hum. Kiender van de Dorpsschoele uut 
Wolvege speulden een fragment uut de 
musical en zongen een peer lieties. Et is 
de hedoeling dat de musical over de Stel-
lingwarver hasisschoelen verspreid wodt. 

BOEKEBAL 

Op zaoterdag 30 september was et twiede 
Steflingwarver Boekebal bi'j Daans Do-
mein Drenth in Wolvege en et wodde in 
ien woord een daeverend feest! 
De bekende Friese kaberetier Rients 
Gratama eupende et bal, dat sponsord 
wodde deur de Rabobaanken van Wolvege 
e.o. en Bull-Noordwoolde en op touw zet 
was deur de Schrieversronte en boekhaan-
del Zwikstra. Frits van der Vinne en 
Pieter Jonker prissenteerden de aovend. 
Et daansorkest Fashion zorgde veur de 
meziek, Jan Oosterhof zong lieties en 
daansschoele Drenth gaf schitterende 
demonstraosies mit The Lion King as een 
pracht van een uutschieter. 
D'r wodden twie ni'je boeken prissen-
teerd. Benny Holtrop kreeg van Zwaantje 
Kuiters-Keizer et eerste exemplaor van 
zien dichtbundel Van twie kaanten en 
Johan Veenstra, die krek die weke of-
scheid neumen hadde van Omroep Fries-
laand, gaf an drie fans zien boek en 
baantien Stellingwarver Stiekelstokkies 3, de 
mooiste verhaelen van de laeste twie jaor 
veur Omroep Frieslaand. Die drie fans 
weren: Meta Koster uut Teist, Saakje 
Borger van De Harkema en Sjoerd de 
Boer uut Wolvege. Butendat wodde de 
Stellingwarver Spreukekelinder 1996 pris-
senteerd. 
En d'r wodde vanzels massaal daanst deur 
de meer as 200 feestgangers, w.o. et 
voltallige kollege van B. en W. van Oost-
Stellingwarf, burgemeester Remco Heite 
en de vrouw van Westaende en de dippe-
teerde van kultuur Bertus Mulder. 
Om 2 ure naachs was et feest veurbi'j, 
alleman kreeg as kedo nag een prachtige 
hooltgravure van Peter Lazarov. 
Ten fantastisch feest,' zee iederiene, 'ems 
nag mooier as veurigjaor.' 
Over twie jaor, as de Schrieversronte 25 
jaor bestaot, is d'r weer een boekebal. 
Op 'e bladziede hiernaost drie sfeerbeel-
den van et dinderende feest. (jv) 



Boven: een daansdemonstraosie en Klaas van Weperen die de ni'je kelinder an Galina Lazarov, de vrouw 
van keunstener PeterLazarov, geft. Onder v.1.n.r. Rients Gratama, Douwe Kootstra en Johan Veenstra. 



Henk de Vries 

Een vremde Sunderklaosaovend 

As et zo naor Sunderklaos lopt en Ic 
nemen de muuite om es een flinke kuier 
te macken, of hier en daor es even an te 
gaon, dan beleef ie altied dingen die de 
muuite weerd binnen. De mooie plakkies 
in de Stellingwarven kun bi'j de haast zo 
vredig an doen. Et zet de meensken soms 
an et daenken an lang vervleugen tieden. 
Zo leup 1k veur een schoffien terogge op 
een diezige aovend een oolde jachtopzich-
ter tegen de huud. We mompelden beide 
wat. En doe zee hi'j tegen mi'j: 'Loop ie 
soms te dromen?' 
Now, 1k dochte as jow die kaant op willen 
kom dan mar op mit jow netuurverhaelen. 
Dat 1k vreug de man om es even bi'j te 
praoten an de stamtaofel van et gezellige 
dorpskefé op 'e hock. 
'Ja,' zee hi'j, naodat oonze weerbestendige 
veidman d'r es even goed veur zitten gaon 
was en een teugien uut zien eerste glassien 
nam, 'vleden jaor heb ik op Sunderklaos-
aovend wat beleefd, wat 1k niet gauw 
vergete. De streupers willen in disse tied 
van et jaor nog wel es roer wodden. Mar ie 
snappen wel, op Sunderklaosaovend zit 1k 
ok liever thuus bi'j mien vrouw. Om et 
Sunderklaosfeest mit de kiender en klein-
kiender te vieren. Dat ik leup haost op een 
draffien over et oolde Battenpad naor 
huus. Ic weten wel mit hier en daor van 
die smerige diepe waegensporen. Et was 
onder de bedrieven al aorig schiemerig 
wodden. Mar om mien plicht goed te 
doen, moet ik de wildstaand in de gaten 
holen. Dus dee ik nog len slaggien deur de 
jonge denne-anplaant van Staotsbosbe-
heer, greenzende an de polle van boer 
Oostersloot. De hatten meugen hier graeg 
de naacht deurbrengen, dus ik dee hid 
veurzichtig. Inienen: twie schimmen. Dat 
bin streupers gong et deur mi'j henne. Dat 
1k deuk in mekere. Mar de schrik sleug 
mi'j hielemaole om et hatte doe die twie 
feguren in mien richting sleupen. Ze 

weren ok nog waopend, want de geweerlo-
pe wees in mien richting. 1k hadde intied 
mien dubbelloops van de schoolder glie-
den laoten. Ic konnen mar nooit weten 
wat dat yolk van doe! was. En et leek wel 
dat die iene streuper in ieder geval niet 
van Stellingwarver komof was. Hi'j leek zo 
in twieduuster wel op een inboorling uut 
een tropisch !aand. Daor was gien twiefel 
meugelik, streupers weren et. Op et me-
ment dat ik zeggen zol, dat ze heur in 
naeme van de wet overgeven mossen, 
zwaaide de buterdeure bi'j boer Ooster-
sloot waegenwied eupen. Een briede 
baene van et elektrische locht vul naor 
buten en vrouw Oostersloot, de boerinne, 
zee: Kom d'r mar in Sunderklaos en 
Zwatte Piet. Dc geweerlope was de staf 
van de oolde goedheiligman! En dat die 
iene streuper een zwat gezicht hadde, was 
now ok verklaord. Dc kiender van Ooster-
sloot zongen Sunderklaos en Zwatte Piet 
bliede welkom toe. Beschaemd heb 1k et 
gat in de aarm neumen,' bekende oonze 
netuurman, 'gauw naor huus om Sunder-
klaos te vieren.' 
1k bestelde intied oons twiede glassien. 
Zoe'n deurgewinterde jachtopzichter kan 
op ien bien ommes niet !open. Mar et is 
dan krek of de klokke hadder begint te 
lopen. Gezellighied kent ok in een Stel-
lingwarfs dOrpskefé gien tied. 



Oene Bult 

Wethoolder Steenmelier-9 'En het is ook 
nog liberaal' 
Eerder hebbe ik de veurman van de VVD in Stellingwarf-Oostaende beloofd om es bi'j 
him langes te kommen om persoonlik te praoten over zien wark en mit naeme over 
Stellingwarver kultuur. En niet aUiend mar deur de tifiefoon van zien liberaole inzichten 
kennis te nemen, wat doe vanwege de beknopte tied en plakruumte in dit blad viak veur 
de laeste gemienteraodsverkiezing wel deur de 'verepraoter' zo mos. 
Et was dus et inlossen van een belofte, dat we niet zolange leden krap aanderhalf ure 
over zien persoon, zien wark en zien visie op de Steffingwarven praotten, deur bemidde-
ling van zien sikkretaresse Jannie Jonker, die zien warklist beheert. Een kiek op de 
Stellingwarven dus van een liberaol, die poletiek niet aanders as VVD-er wezen kan. 

Drs. F(rans) G.J. Steenmeijer is 56 jaor, in 
's Gravenhage (niet Den Haag) geboren, 
trouwd mit Tineke Wielenga (en niet 
Wielinga), twie studerende kiender in 
Leiden en Liwwadden, woonachtig in et 
heufdplak Oosterwoolde, now al weer 25 
jaor. 
Nao de legere schoele in Diever en Heer-
de, dee hi'j HBS-B in Zwolle en studeerde 
netuurkunde in Utrecht. Gaf daor van '66-
'70 les an de Thorbecke-schoele, van '70-
'81 an wat now et Stellingwerf College in 
Oosterwoolde is, - waor hi'j now nog vier 
uren in de weke les geft - wodde doe dip-
peteerde in de Friese Staoten (Twiebaks-
mark in Liwwadden) en is sund '92 
wethoolder van financiën, passeniel, orge-
nesaosie, milieu, uutvoerende kaante van 
eupenbaore warken, laandbouw en ernan-
cipaosie. 
Kuj' al dat wark wel an? 
't Is een behoorlijke baan, maar de drie 
wethouders, 1 CDA, 1 PvdA, I VVD, (en 
burgemeester) kunnen het wel aan, een 
vierde wethouder hoeft niet. Maar wat 
heel helangrijk is, is de ontspannen sfeer 
waarin we ons werk kunnen doen. 1k ga 
b.v. fluitend naar de college-vergadering 
op dinsdag en ook fluitend daar weer van-
daan.' 
Mar in elk geval gien wonder, dat de 
wethoolder gien tied veur hobby's het, of 
et moet'wat scharrelen in de tuun wezen. 
Waorornme de VVD? 

'Het zou er als een 'one-liner' uit moeten 
kornen, maar het is de partij waarin ik me 
het beste thuis voel en vanwege de verant-
woordelijkheid en verdraagzaamheid, die 
de partij hoog in het vaandel heeft. Dat is 
er goed aan. Verkeerd is, dat b.v. in kon-
ffikten die er flu gelukkig zo niet zijn - 
mensen worden beschadigd, zoals dat in 
alle partijen wel het geval is.' 
Netuurlik wil ik weten, hoe de heer Steen-
meijer zien toekomst zicht. 
'Voor mij staat wel vast, dat ik niet langer 
dan tot m'n 65ste doorga, dan heb ik 
genoeg aan de samenleving bijgedragen en 
ga met Tineke naar Frankrijk om van de 
zon te genieten.' 
Aspiraosies om Boilcestein nog es op te 
volgen het hi'j niet. Ok niet om ooit es 
veur een aandere perti'j op te kommen. 
'Als ik geen VVD zou kunnen kiezen, dan 
ging ik naar het stemburo en leverde mijn 
biljet blanko in.' 
Nao heur beider studie in Utrecht in 1970, 
konnen Frans en Tineke te kust en te keur 
een baene vienen. Frans wilde naor Dren-
the, Tineke - die ok doktoraol Fries hadde 
- wol in Frieslaand an et wark. Et wodde 
dus Oosterwoolde, een plak waor in de 
fern ilie gieniene eerder van heurd hadde, 
't veerst van alle iezeren sporen in Neder-
Iaand. 
'Maar flu komt de Randstad naar ons toe, 
over de Afsluitdijk, over de A 50 (deur de 
poolder) en de A 28 (Zwolle-Meppel-As- 



sen). En de Zuiderzeespoorlijn moet dus 
via Drachten naar Groningen worden 
aangelegd.' 
In de Stellingwarven herkent de wethool-
der Diever in Drenthe en et hattelike van 
de meensken sprekt him an. En mit et 'ja-
zeggen' en 'nee-mienen' redt hi'j him wel. 
De overgaank van dippeteerde naor 
wethoolder vaalt him best mit. 
'Ten eerste zat daar vijfjaar tussen, ver-
volgens is een groot deel van het politieke 
handwerk hetzelfde, al is het provinciaal 
afstandelijker, abstrakter en hier direkter 
en konkreter. Toch word je in beide 
gevallen beoordeeld op de standpunten 
van de partij.' 
Bekend is, dat de gemienteraod van Oost-
Stellingwarf ok in de zoemermaonden 
vergeerdert en daor is in de perveensie 
nogal kritiek op. Toch bin de aanderen 
fout. 
'Ook in de zomermaanden dienen er 
besluiten te worden genomen betreffende 
zaken, die geen uitstel verdragen, al 
kunnen kommissievergaderingen wel een 
pauze inlassen.' 
Over de onderwarpen betreffende de 
Steffingwarver tael en kultuur kun we kot 
wezen. Die het de wethoolder niet in zien 
pottefulie. (We weten, dat we daorveur bi'j 
wethoolder Carel Zull wezen moeten, mar 
et kontakt mit him blift now bi'j et geven 
van een haand in de naost liggende kae-
mer.) Mar persoonlik en as VVD-er het 
Steenmeijer toch ok zien miening? Wel-
flow hier dan. 
'Het is redelijk goed wat er aan ku!tuur 
wordt geboden, voor een groot deel op 
dagelijks, praktisch niveau, zoals muziek, 
zang, toneel, enz. Met 'topics' als Open 
Stal en wat Kultuur Belang doet. Niet we-
reldschokkend, maar wel belangrijk. 
Binnen bet redelijke subsidiëren we we!, 
als er kwaliteit wordt geboden die steun 
behoeft, of dat er zich veel mensen bij 
betrokken voelen. Maar 't aardige is, dat 
men vaak groeit tegen de verdrukking in, 
b.v. als er een nieuw klubgebouw moet 
komen en men tot kreatieve manifestaties 
komt, naast koek- en snertverkopen. Juist 
het onthreken van subsidie stimuleert 

Frans Steenmeijer. 

soms zeer. En zelfredzaamheid is nog 
altijd de heste redzaamheid.' 
Veur wat de tael hetreft vint Steenmeijer 
et Fries dudelik een tael, mar is geneigd et 
Stellingwarfs toch een dialekt te vienen, 
grammatikaal en idiomisch niet zelssta-
fig. 
'Maar gelijk hebben ze om flu van de 
gelegenheid gebruik te maken in Brussel 
erkenning als minderheidstaal in Europa 
te krijgen. Heel wat meer kan 1k me 
opwinden als het Fries slecht wordt ge-
sproken. Dc 'Taalspegel' in de Leeuwarder 
Courant geeft dagelijks aan hoe vaak men 
in de fout kan gaan om 'geef Frysk' te 
spreken. Of dat in bet Stellingwerfs ook zo 
is, kan ik niet beoordelen.' (1k hebbe zegd 
van niet, omreden et dichter tegen et 
Nederlaans an ligt. O.B) 
Ok viflt de wethoolder dat de Schrievers-
ronte (die we netties behaandelen) 'goed 
werk doet, maar moet oppassen niet een 



exciusieve club te worden. Het is de vraag 
hoeveel mensen b.v. op het woordenboek 
zitten te wachten.' 
Mar desgevraogd stemt hi'j d'r mit in, dat 
dit niet veur de leesboeken gelt. Hoe hi'j 
oolden raodgeven zol, as die him vreugen, 
hoe de kiender in een meertaelige situao-
sie groot te brengen? 
'Gewoon doen. En gewoon is wat je zeif 
vjndt dat moet. Wel helderheid verschaf-
fen, oppassen voor mengvormen en er niet 
te zwaar aan tillen. En het is ook nog 
liberaal.' 
Dc kiender van Frans en Tineke verstaon 
et Fries wel, praoten et niet. Stellingwarfs 
A niet. In huze Steenmeijer wodt Neder-
laans praot, ok tussen man en vrouw. 
Reuren we an et slot nog et onderwarp 
rekreaosie en ekonomie an. Bi'j rekreao-
sie daenkt de wethoolder an de 'Langedie-
ke-connection', dat is de briede baand 
Appelsche-Langedieke-Else-Berkoop. 
'Als daar initiatieven worden genomen 
met goede hotels en goed management, 
dan staan we daar voor open. De potentie 
is er zeker, zoals b.v. Lunia in Oldeber-
koop bewijst.' 
En as wi'j de opmarking maeken, dat op 
dit ure van de dag, de weg tussen Berkoop 
over Makkinge naor Oosterwoolde toch 
wel wat een mooie, stifle, aarmoedige 
indrok maekt, lat de wethoolder weten, 
dat et toch wel mooi is aj' daor hide 
stokken alliend op de weg rieden kunnen. 
'Het is beslist geen teken van armoede, 
maar een kwestie van gering verkeer. We 
zouden in Makkinga eens de stand van de 
verkeerssituatie opnemen. Toen zei de 
hurgemeester ter plekke: nu moeten we 
eerst een uur wachten totdat er verkeer is.' 
De wethoolder hoolt ok wel van een grap-
pien d'r tussendeur. 

Oene Bult 

Is 't niet zo? 

Doe 1k aachtermekeer drie t.v.-manluden 
zien hadde mit alliend mar een snor, doe 
ik in De Ovend drie keer een zinnegien 
lezen hadde: 'Jan wil de baord d'r ofsche-
ren laoten,' doe docht ik: Ten man mit 
alliend mar een snor, is as een vrouw in 
een broekrok.' 
1k hebbe wat tegen vrouwluden in rok-
broek. Half man, half vrouw. Zo hebbe 1k 
A wat tegen manluden mit alliend mar 
een snor, zonder baord dus. Die eten ok 
van twie wallen: een betien man, een 
betien vrouw. Et is toch typisch veur een 
man, dat die een snor en een baord heb-
ben kan? Instee daor trots op te wezen, 
gaon ze elke morgen veur Philips, Braun 
of Gilette op de kni'jen om toch ok mar 
een betien vrouw te wezen. Ofgeunst? 
Kerels van Tromp en Piet Hem 'moeten 
toch mannen met baarden zijn?' 
Een man, die him van zien baord ontdot 
dot zien vrouw tekot, is 't niet zo? 



Sietske Bloemhoff 

Oelebodden 

Op disse boerderi7e an de Bekhofweg in Berkoop bin nog een peer prachtige oelebod-
den mitpeerden te zien (foto 1). 

In de serie over boerderi'jen wol ik dit 
keer andacht besteden an de oelebodden. 
In de Steltingwarven, et overige diel van 
Frieslaand, et noordwesten van Overies-
Se!, in sommige plakken in Grunningen en 
Drenthe en op 'e Veluwe ziej' nog oele-
bodden op boerderi'jen. Oelebodden bin 
driehoekige hoolten bodden die aj' op 'e 
veur- en vaeke ok de aachterkaante van et 
dak van de schure vienen kunnen. In et 
midden d'r van stikt meerstal een uutsne-
den of uutzaegde plaanke naor boven. Die 
plaanke wodt de makelaar nuumd en kan 
hiel verschillend bewarkt wezen. In Fries-
laand en omkrieten bin an weerskaanten 
van de makelaar meerstal twie zwanehal- 

zen te zien, die van mekeer ofbeugen 
binnen. In et driehoekige hoolten bod zit 
een rond gat, et oelegat. 

Waoromme, waorveur 

Et oelebod zorgt d'r veur dat d'r gien 
(regen)waeter in de punte van et dak naor 
binnen kommen kan. De plaanken die op 
et dak liggen (de wiendveren) zorgen d'r ok 
veur dat de wiend niet onder de dakbe-
dekking komt. Die zol dan ommes los-
wi'jen kunnen. De oelebodden bin an die 
wiendveren vaastemaekt. De funktie van 
et oelebod is dus et tegenholen van regen 
en wiend an de uutaenden van et dak op 'e 



schure van de boerderi'je. 

De geschiedenis 

Warschienlik is et oelebod niet oolder as 
zoe'n vierhonderd jaor. Dat komt omre-
den oelebodden, veur zoveer we weten, 
affiend op (huj)schuren veurkommen. Pas 
in de zestiende ieuw wodde de hujbarg - 
die dus butendeure ston - deur een schure 
vervongen. De ooldst bekende ofbelinge 
van een boerderi'je mit oelebodden is van 
1651. Die boerderi'je ston vlakbi'j Fra-
neker. 

De naeme 

Waoromme d'r op veerweg de meerste 
oelebodden een makelaar zit mit an 
weerskaanten een zwanehals is niet dude-
uk. Daor wodt hiel verschfflend over 
docht. Et ligt veur de haand om de naeme 
in verbaand te brengen mit de oele. Et gat 
in et bod, et oelegat, wodde deur oelen 
(kark- en stienoelen) bruukt om in de 
schure te kommen. Oelen maeken heur 
nusten graeg boven in schuren. In de 
schuren zitten vaeke een protte moezen 
en oelen eten veurnaemeik moezen. De 
boeren weren daor netuurlik ok slim wies 
mit, want ze hadden zo niet zo yule van 
die moezen. Butendat, een oele die moe-
zen vangt kost niks en katten moej' voe-
ren! Wel wodde et oelebod an de veur-
kaante van de boerderi'je vaeke zo maekt 
dat daor gien oele deur kon want die leut 
daor dan vaeke te yule valen... Trouwens, 
1k kwam in et bock Het boerenhuis en zijn 
bewoners van J.H. Gallée de benaeming 
walrngaten veur oelegatten tegen. Gallée 
geft daor liekewel gien verldaoring veur. 
Et zol duden kunnen op de meugelikhied 
van et uutlochten, uutwalmen van et huj, 
bi'jglieks om hujbruui te veurkommen. 
Mar dit is vanzels alliend mar gissen! 
Ok now komt et nog veur dat oelen in 
boerderi'jen (mit een oelebod!) nusten 
macken. In de zestiger en zeuventiger 
jaoren van disse ieuw kwammen zokke 
oelen nog mar weinig veur. D'r weren mar 
weinig boerderijen mit oelebodden die 

nog eupen oelegatten hadden. Butendat 
gongen d'r in die jaoren een protte oelen 
dood deur teveul laandbouwvergif. Gelok-
kig is dat allemaol beter wodden. D'r is 
vandaege-de-dag alderdeegst een stiçhting 
die - op verzuuk - appatte nustkaasten 
veur oelen in geschikte boerderi'jen 
plaetst om meer oelen te kriegen. Dat lokt 
hiel goed, want in de meerste ni'je nust-
kaasten nusselt binnen drie jaor een 
spannegien. 
Een twiede uutleg over de oorsprong van 
de naeme is de volgende. Oelebod zol 
aenlilc wellebord betekenen. Welle dudet 
op waeter, daenk mar an et woord welle 
(bron). Volgens die uutleg zol de naeme 
dus verbaand holen mit de funktie van et 
oelebod, et tegenholen van waeter. 

De Zwaan in Berkoop. Tot 1836 veigeerder-
de hier et grietenibestuur. Naoderhaand 
was et gebouw, dat rond 1720 bouwd wod-
de, tot september 1922 een harbwge (fo-
to 2). 



Op een dekoratieve en mederne wieze bin op 
een huus in Oostenvoolde de heufden van et 
Saksische peerd toepast (foto 3). 

De makelaar 

Ok over de vaeke mooi uutsneden motie-
yen van de makelaar wodt verschillend 
docht. Die motieven, zoas een klaover-
blad, een rad, een halve maone, een kelke, 
een hatte of een 'levensboom' koj' in de 
volkskeunst overal tegen; uutsneden, 
schilderd of berduurd. Bi'j et gebruuk d'r 
van bi'j et oelebod daenkt de iene dat et 
louter om versiering gaot, de ere geft d'r 
een betekenis an. Zo wodt d'r bi'jglieks 
docht dat de vorms, al dan niet bewarkt, 
rechtstreeks ofstammen van et runeschrift. 
Dat runeschrift is een heidens schrift dat 
uut 24 tekens beston en dat nao de komst 
van et Christendom geleidelik verdween. 
Mar omdat et oelebod vermoedelik véCir 
1600 niet veurkwam, liekt die uutleg niet 
arg veur de haand te liggen. 

De zwaan 

Op 'e meerste oelebodden ziej' an weers-
kaanten van de makelaar een zwanehals. 
Mar in de Steffingwarven ziej' in plak van 
zwanehalzen ok wel es peerden. De zwaan 
is veural een Fries symbool, wiels et peerd 
een Saksisch symbool is. 
De zwaan wodde vroeger as een heiige 
voegel beschouwd. De voegel komt in veul 
volksverhaelen en sprokies in verschillen-
de dielen van de wereld veur. Doe de 
Friese keuning Herialt in een zwaore 
stried tegen Ierlaand sneuvelde, hullen 
drie heiige zwanen de waacht. Ze bleven 
bi'j et liek, totdat dat vunnen wodde deur 
de bruur van de keuning. Ok in aandere 
Friese mythen komt de zwaan veur as 
heiige voegel. Et is hiel goed meugelik dat 
de zwaan as symbool van de Friezen 
daorom ok toepast wodde bi'j et oelebod. 
D'r wodt ok wel docht dat de zwanen op et 
oelebod angavven dat de bewoner et 
zonuumde zwanerecht had. Dat recht hul 
in daj' zwanen holen mochten om de 
sloden en grachten om de boerderi'jen 
henne mooi te maeken, op te sieren. 
De zwanen die aj' ok now nog wel op 
uuthangbodden van kefé's en zo ofbeeld 
zien kriegen weer een ere uutleg. De 
zwaan die mit zien lange hals diep in et 
waeter duken kan is een echte 'nathals'. 
De zwaan kan goed tegen 'flat' en dat is 
een hiel best teken veur et kefé. Dat trekt 
daordeur vaast een hieleboel klaanten an 
(zie foto 2). 

Et peerd 

Et peerd is et symbool van de Saksische 
bevolkingsgroep. Et heufd van et peerd zol 
een biezundere kracht hebben. Zo zollen 
de Saksen, as ze een peerd offerd hadden, 
et heufd bij of an et huus bevestigd heb-
ben, am vi'janen op ofstaand te holen. Tot 
in de negentiende ieuw wodde et peerde-
heufd ok wel in et stro boven de peerde-
stal legd. Zo zollen de peerden gien 
naachtmerries kriegen. Misschien bruuk-
ten ze, om et huus en et vee te beschar-
men, om die reden et peerd ok as symbool 



op et oelebod. In et gebied Steflingwarf 
ziej' trouwens twie hiele peerden op et oe-
lebod, mar in Twente wodde oorspronke-
lik alliend et heufd bruukt. Trouwens, ie 
kun op een ni'jbouwwoning in Oosterwool-
de zokke peerdeheufden op een dekora-
tieve en mederne wieze toepast zien (zie 
foto 3). 
Et teken van de twie peerden wodt ok wel 
es zien as een herinnering an de Saksische 
anvoerders Hengist en Horsa. Volgens de 
overlevering zollen Hengist en Horsa ooit 
naor Ingelaand gaon wezen en dat laand 
veroverd hebben. Daormit zollen ze et 
Angelsaksische riek sticht hebben. De 
peerden kommen niet affiend veur op 
oelebodden (zie foto's omsiag, 1 en 4), 
mar ok in gevels en geveistienen, op 
deuren, raemen, hekken en wiendwiezers. 

Onderlinge verschillen 

De zwanen liekewel as de peerden ver-
schillen wat de vorm anbelangt. Dat gelt 
ok veur de makelaars. Et is aorig om te 
zien dat de verschillende streken in 
Frieslaand verschillende oelebodden 
hebben. Warschienhik is dat deur de 
ieuwen henne zo gruuid, d'r weren vroeger 
vaast gien 'regels' veur. Mar de meensken 
hadden in bepaolde streken een protte 
kontakt onderling en deden veul dingen op 
dezelde meniere. Dat was vermoedelik bi'j 
et maeken van een oelebod ok et geval. 
Uuteindelik bin die streekverschfflen in 
kaorte brocht en d'r wodt now adviseerd 
om daor rekening mit te holen aj' een 
oelebod hebben when. Zo zal een timmer-
man in Gaasterlaand op een boerderi'je et 

Saksische peerden op een boerderie an de westkaante van Wolvege (foto 4). 



Et oelebod van de Friese Woolden, zoaj' dat 
in oonze omgeving et meerste zien, hier op 'e 
Haule (foto 5). 

oelebod zoas dat daore altied veurkwam 
as veurbeeld nemen en die uut de Stelling-
warven et oelebod van de Friese Woolden 
(zie foto 5). Warschienlik bin de zwane-
haizen, mit de komst van de hieltied meer 
Friese boerderi'jetypen in oons gebied, 
importeerd. 
Et is vanzels hiel spietig daj' in dat over-
zicht niet et oelebod mit de Saksische 
peerden opneumen vienen, hoewel die 
toch in oonze omgeving heuren. le vienen 
nog zokke oelebodden in o.e. Hooltpae, 
Wolvege, Berkoop, Donkerbroek en De 
Hoeve (zie foto's). Butendat ziej' ok een 
peer an de Schoterlaanseweg tussen Ool-. 
dehoorn en Mildam. Aorig, aj' mienen dat 
juust in die hoeke vroeger ok wel Stelling-
warfs praot wodde! 
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Jan Bakker 

Dat leup nog krek goed of 

As een meens wat over hirnzels vertellen 
gaot, is hi'j al gauw geneigd om dat in zo 
geunstig meugelike zin naor veuren te 
brengen. Mar wat ik as soldaot in de 
mobilisaosiewinter negenendattig-veertig 
een keer uuthaeld hebbe, zoj' aenhik altied 
veurje holen moeten, mar toe mar, zoks 
verjaort op 'e duur ok. 
Now wollen jim ok wel haost weten wa'k 
dan toch wel uuthaeld hebbe, zeker? Now, 
ik bin een keer tiedens et waachtlopen in 
de slaop valen. Om dat op te redden 
kunnen, moet d'r vanzels wel wat appats 
an de haand west hebben. Een schip mit 
menusie, dat eerst buten de stad lag, had-
den ze in verbaand mit meugelike anslae-
gen bi'j de aachterpoorte van de kezerne 
legd. Dan hoefden de soldaoten, die daor 
eerder henne mossen, de kezerne niet 
meer uut. Et waachtholen mos now ok 
sekuurder gebeuren, want die schute mit 
zoe'n 20 tonne ontplofber spul kon now 
yule geveerliker wodden. Daor mos gere-
geld oppast wodden. En zo kreeg ik ok een 
beurt om een peer uren waacht te lopen, 
om veur de veiighied van de kezerne mit 
zoe'n duzend inwoners en de naobi'je 
omgeving zorg te dregen. 
Now ha'k wel es eerder een schoffien mit 
et geweer an de schoolder as schildwaacht 
dienst daon, mar dan bij de veurpoorte. 
Deur et in- en uutlopen van soldaoten, 
waor aj' we! niet mit praoten mochten, 
bleej' d'r toch wel aktief bi'j. Bi'j de aach-
terpoorte was 't hiel aanders, daor kwam 
nog gien hond langes, et riek haj' daor 
hielemaole veur je zels. 
Om et allemaole nog wat geleufweerdiger 
te maeken, aovens d'r veur wawwe mit wat 
maoten Liwwadden in west en dat was niet 
bevodderlik west veur een normale 
naachtrust, mar dat dot veerder niks ter-
zaeke, dienst is dienst. 
Now ha'k et eerste ure weinig last, van de 
veurkaant kwammen nog wel wat geluden 

over en van aachteren was et geroezemoes 
van de stad nog wel heurber. De tien doffe 
s!aegen van de klokke uut de toren van de 
Bonifaosius-karke vertelden mi'j da'k nog 
een ure mos. Daor wodde et veur mi'j niet 
beter van, et was krek as da'k lood in de 
schoenen kreeg. Gelegenhied om te zitten 
was d'r niet bi'j, mar doe 'k de deure van 
een husien eupen trok veraanderde de si-
tuaosie iensklaps. Al was 't mar een hu-
siesbrffle, et zat lekker, ok zonder daj' d'r 
een bosschop hadden. 
Slaopen kan 'k kwaolik daon hebben, 
docht ik, mar wel schrok ik wakker, ik 
greep et aldereerste naor mien waopen, 
mar dat was foetsie. 
Jim kun wel naogaon dat d'r doe hiele rere 
gedaachten deur mi'j henne gongen. Was 
et steulen, was d'r een grapjas west die 't 
stiekem op een aander plak daele zet 
hadde, of was de sergeaant van de waacht 
tiedens zien routinetocht een slaopende 
schildwaacht over 't mad kommen? 1k zol 
et gauw weten, in de veerte heurde ik 
voetstappen naoderbi'j kommen over de 
stienen en een peer tellen laeter ston d'r 
een ni'je en een hopelik goed uutslaopen 
schildwaacht veur mi'j, mit die bekende 
sergeaant d'r bi'j. 
Zien eerste kommando van 'zet af geweer' 
had hi'j him beter besperen kund, want ze 
konnen beide wel zien, da'k an dat ver-
zuuk wel graeg voldoen wol, a'k mar kund 
hadde. Et twiede bevel van 'prissenteer et 
geweer' mos ok as een symbolische haan-
deling ofdaon wodden, want ik ston om-
mes mit lege hanen. 1k was bliede da'k an 
et volgende verzuuk wel voldoen kon, want 
doe hi'j zee da'k de petronen overhaandi-
gen mos, hoefde ik mar naor mien tassien 
an de koppel te griepen om heur daor 
bliede mit te maeken. 
Et volgende en !aeste ritueel was 'ingerukt 
mars' mar disse keer niet naor de kaemer, 
ik mos mit naor et waachtlekaal en daor 



wodde mi'j in hiel dudelike tael et falen as 
waacht over 20 ton menusie, en dat nog 
wel in oorlogstied, onder ogen brocht. 1k 
kon muuilik aanders doen as overaija en 
amen op zeggen, ik zat goed fout, daor 
huip gien lieve vader of moeder an. 
Tiedens mien verheur ha'k mien geweer al 
in de hoek van 't lekaal staon zien, daor 
wodde ilc zichtber opgelocht van, mar doe 
zee die sergeaant, dat et neffens him wel 
es een zaeke wodden kon veur de kriegs-
raod en dat was et hoogste gerecht op 
militair gebied in 's Hertogenbosch. 
De aandere middags om vier ure mos ik 
veur de kaptein verschienen. An mien 
dienstdoende sergeaanten vernam ik de 
ere morgens wel, dat et heur goed tegen-
valen was, doe ze heurden wa'k uuthaeld 
hadde. 
Bi'j de kaptein weren ze d'r aovens ok bi'j. 
Nao een hiele serie bestraffende woorden, 
waor 'k zo staorigan ok al an begon te 
wennen, wodde ik van veerdere rechtsver-
volging vri'jspreuken omda'k nog een 
blanco strafregister hadde. Aj'm zo doen, 
docht ik, as alles je mar vergeven wodt 
kriej' vanzels nooit gien straf. Aenlik 
hadden ze disse woorden al es eerder 
tegen mi'j zegd. Al weren dat vergriepies 
van geringere aord. Misschien, docht ik, 
dat 1k len en aander nog wel es vergere in 
een stokkien waor as van zegd wodden 
kan: dat leup nog krek goed of! 



Harmen Houtman 

'Gezicht op Deventer' 

Nao de hiete dag 
slapt de oolde stad 
in de aarm 
van de lessel, 

en 1k ligge, 
in een tentien, 
mit jow aarm om me henne 
wat te miemeren over de dag. 

De lanteerns bin uut, 
alliend de wiezerplaete 
van de Sunt Lubumnus 
geft locht an et silhouet, 

in et flauwe schiensel 
van de campinglaampe, 
de kontoeren van 'Sunt Jacob', 
et kuifien van zien haor. 

Et waeter kolkt 
tussen baistiender kribben, 
ok disse naacht zal de 
stadsmure van 't Potheufd staandholen. 

as een wiendeldaore 
gaon gedaachten deur mien heufd; 
disse liefde veur jow 
is niet stokkend te kriegen. 

De stad het me 'grepen'; 
nog krek op 'e tied 
zette de veerman oons over 
naor de ere kaant, 
waor, liekas een kattedraal 
oonze tente staot 
mit 'gezicht op Deventer'. 



Dirk Kerst Koopmans 

De hommel en ikke 

leder jaor weer vuul 1k de bliedschop, die 
mi'j overvaalt, as et wonder weer gebeurt. 
As alles wat leeft weer naor et locht toe 
gruuit. 
En dan inienend bin de grune weilanen d'r 
weer, de baarms bi'j de wegen langes en 
de dieken, straolend geel van de peerde-
bloemen, en et zaachte lila van ontelbere 
pinksterbloemen mit et kruudgoed daor-
tussen, dat indertied zorgde veur et lekker 
roekende huj, dat in de winter bruukt 
wodde as voiweerdig vreten veur et vee. 
Binnen de besleutenhied van oonze tuun 
beleven we elke morgen de vodderings van 
ni'je gruui, bluui en geur. 
Midden van dat alles de machtige stamme 
van de oolde beuk mit de glaanzende 
brune koepel as heerser en bescharmer. 
Een spul van locht en schaad mit rondom-
me de kleur en daortussen een fladderend 
koolwittien en oranjetippien. 
Inienend is de hommel d'r, die as een 
donkere stip van bloeme tot bloeme 
dwarrelt, van kleur naor kleur. 
1k voig him in zien vlocht. Soms schöt hi'j 
omhogens in de blauwe locht, dan daelt 
hi'j weer naor de bloemen. Onophooldelik, 
de hommel kent kwaolik rust. Waor a'k ok 
kieke in de wal van bloemen. Naor de 
vioelties, de grote blauwen, de bosere-
beien, de vergeetmenieties. In et geel van 
de doronicums die de hiele dag mit de 
zunne mitdri'jen. De akeleien die in een 
peer daegen uutstikken boven de maegde-
palm en lievevrouwebedstro, de hieltied 
weer is de hommel d'r. Bi'jtieden even uut 
et zicht as hij te hoge vligt tegen de blau-
we locht of in de brune beuk. 
1k weet niet waor mien hommel schoelt as 
alle kleur votschoft in de naacht. Toch 
verwaacht 1k dat hi'j niet rusten zal as 
oonze teunesbloemen eupenspringen 
zullen en wi'j bi'j dit wonder wezen zullen. 
Aukje en ikke. 
Wat 1k hier schrieve is, daenk ik, dudelik 

genoeg om je d'r een veurstelling van 
maeken te kunnen. 
Mar mit et vervoig zal dat wel wat muuili-
ker wodden. Toch wi'k et schrieven zoa'k 
et beleefd hebbe. 
Eerst vun ik et nuver da'k de hommel ok 
zag a'k in et atelier was. En dat, as ik in de 
kaemer naor de plaanten op 'e veenster-
baank keek, de hommel veur 't locht kwam 
en 1k him mit et oge volgen kon, waor dan 
A in de kaemer. 
1k was niet van doel en maek d'r een 
spullegien van, mar a'k de ogen dichte 
dee, was de hommel d'r soms ok flog. 
Dat duustere plakkien in et oge dat een 
spullegien mit mi'j speulde. 
Dus toch, mien eigen hommel. 



Veurbij, veurbi'j, veurgoed veurbi'j 

Een oold raodseltien gaot zo: zwat, zwat, 
acht hoeken en gien stat. Oplossing: een 
turf. 
Op disse foto staot een kroje vol turf, mar 
veerder is disse foto ien groot raodsel. We 
weten niet waor de foto neumen is, wan-
neer de foto neumen is en wie d'r op et 
prentien staon. We weten alliend mar dat 
de foto uut et album van H.J. Popping 
komt en in et archief van de Stellingwar-
ver Schrieversronte beweerd wodt. 
Zoaj'm zien kunnen staot d'r een man op 
mit een piepe in de mond, die een kroje 
vol turf veur him staon het. De vrouw 
naost de man het de aarm om de kop van 
et schaop legd. 
Zollen ze krek een kroje turf veur eigen 
gebruuk haeld hebben? Misschien. Zol et 
op et Fochtelervene wezen waor disse foto 
maekt is? le kun in elk geval veer kieken 
en dat kuj' daor ok. Mar we weten et niet 

zeker. De foto hangt van vraogen an 
mekeer. 
Van dit prentien zollen we dus graeg wat 
meer weten willen. Jim vulen et al ankom-
men, daenk'. As d'r lezers van De Ovend 
binnen, die weten wie d'r op disse foto 
staon, en waor en wanneer de foto maekt 
is, geef et asjeblief an oons deur. Dan is 
d'r een klein puzzeltien in oons foto-
arch ief oplost. (jv) 



JV 

WAT IS D'R 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 ,rote prestaosies. 
Kick mar es naor oonze rentetarieven. 

Of naor oonze hypotheken. 
Die kun mit glaans elke vergelieking deurstaon. 

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

Ok op et persoonlike viak staon wFj oons mannegien/vrouwgien. 
Bi'j oons hebben klaanten een naeme en kriegen alle andacht 

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

Dc Veurschotbaank. 
Een kleine baank, mit ccii 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 


