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Oene Bult 

Hiemkunde = verplicht Fries en vri'j- 
willig Stellingwarfs 
Zels was ik ok iene, die docht, dat et 
verplichte Fries in de Stellingwarven 
vervongen was deur et yak Hiemkunde, 
mit Stellingwarfs en zonder verplicht Fries 
op de basisschoelen. Vroeger hebbe ik d'r 
nog 'full-speed' an mitdaon om niet te 
goelen over et verplichte Fries op schoelen 
(was een plakplaete van maekt) en doe 
hebben we de schoelebus van de AfUk an 
et ketten legd. 
Mar now, nao een peer gesprekken mit 
drs. Joop Oosterveld (wethoolder van 
West), chef Jan de Vries van de ofdieling 
onderwies op et gemientehuus in Wolvege 
en meester Anne Mulder van 'De Striepe' 
in Hooltpae, weet ik wel beter. As ik et 
goed begrepen hebbe, is en blift et Fries as 
erkende twiede riekstael verplicht in de 
basisschoelen van Fryslân en mag in et yak 
Hiemkunde vri'jwfflig Stellingwarfs geven 
wodden. En hoewel d'r aljaoren spraoke 
is van 'vederlicht' verplicht Fries in de 
Steffingwarven, kan et loodzwaor wodden 
as de Inspektie die kaante uut wil. 
Drs. Joop Oosterveld zee et zo: 'Hiemkun-
de is d'r om kiender in de kunde te bren-
gen mit heur leefomgeving. En dat kan ok 
een klein stokkien Fries wezen en een 
klein stokkien Stellingwarfs, mar ok mit 
klokkestoelen.' (Joop zee dat in et Hol-
laans, want hi'j praot eerder Fries as Stel-
lingwarfs, ondaanks - of daankzi'j? - 25 
jaor Stellingwarver politikus.) Dudelik is 
neffens mi'j wel, dat hi'j et Fries en Stel-
lingwarfs geliek stelt en niet de tael et 
belangriekste vint in Hiemkunde. En: 
'Inderdaad heeft het verplichte Fries er 
voor gezorgd, dat er Stellingwerfs op de 
scholen kwam in Heemkunde, maar in 
Oldelamer zal meer aandacht worden 
besteed aan bet Fries en in De Blesse 
meer aan het Stellingwerfs.' Ok daenkt de 
wethoolder van onderwies, dat et niet 
belemmerend warkt veur kiender as ze mit 

meer taelen in anraeking kommen. 
Ok Jan de Vries, chef ofdieling onderwies, 
is hiel positief over et onderwies in Stel-
lingwarf-Westaende en in et biezunder de 
Hiemkunde, waor hi'j een protte veur dot, 
in de Warkgroep Hiemkunde van beide 
gemienten West- en Oostaende en et 
G.C.O. Ok disse man - ofkomstig van de 
kionie - praot Nederlaans, mar is een foel 
mannegien veur et Stellingwarfs. An een 
kursus Stellingwarfs hebben een 55 onder-
wiesgevenden dielneumen. Dat het posi-
tieve gevolgen. En De Vries zicht de sti-
mulaansen vanuut Liwwadden wel goed 
zitten. (Omreden ik yule minder vertrou-
wen in bestuurders van de perveensie 
hebbe as pattie aanderen, daenk ik, dat 
die! III van de erkenning van et Nedersak-
sisch - waordeur et geliek komt te staon 
mit et Fries - hiel lange tied niet ofkom-
men zal, want die geliekstelling gaot vusen 
te yule geld kosten en een protte gedonder 
geven, veural ok in et onderwies. Mar dit 
is persoonlik.) 
En een gesprek mit meester Anne Mulder, 
direkteur van de OBS 'De Striepe' in 
Hooltpae is al even positief. De kiender 
van groep 7 en 8 zingen en lezen et Stel-
lingwarfs as tierelieren. Mit de kollega's 
praot Mulder Stellingwarfs. De oolden bin 
tevreden en de Inspektie ok. En geld is d'r 
voldoende om et yak Hiemkunde goed 
zien gerak te geven, zo hebben eerder de 
heren De Vries en Oosterveld ok al weten 
laoten. 
Wel zollen neffens Mulder de kiender zels 
meer mitbepaolen kunnen as ze wel 
Stellingwarfs en Fries op de schoele 
hebben willen. En dan daenkt de direk-
teur, dat de kiender in de toekomst veur et 
Nederlaans en Ingels kiezen zullen. Et zal, 
donkt mi'j, in de toekomst best es uutzocht 
wodden, wat de kiender en heur oolden et 
beste toeliekt veur de toekomst. Misschien 



MeesterAnne Mulder mit zesse van zien Zeerlingen. 

ok wel Stellingwarfs en Ingels, aj' d'r an 
daenken, dat de hogere schoelen aanst 
misschien wel hielendal op et Ingels 
overgaon. Mar zoveer is et veurlopig nog 
niet. 
Meester Mulder is ok best te spreken over 
et materiaol wat hi'j veur de lessen toe-
schikt krigt en hoolt d'r zels nogal van om 
mit de kiender woorden te vergelieken, as 
karke, tsjerke, kerk; schoele, skoalle, 
school. Neffens him is d'r op elke schoele 
wel een juffer of meester die goed mit et 
Stellingwarfs overweg kan. 
Niet alliend veur de schoelekiender, mar 
ok veur de oolden is et meugelik wel goed 
om es de boeken en blaeden op te schrie-
yen, die veur et yak Hiemkunde maekt 
binnen en ommeraek bruukt wodden: 
Stellingwarver Poëzie, mit wat infermaosie 
over de dichters H.J. Bergveld, Henk 
Bloemhoff, Lodewiek Hooghiemstra, 
Harmen Houtman, Jouk en Johan Veen-
stra. De saemenstelster, Sietske Bloem-
hoff, het al toezegd, dat d'r neudig een 

twiede bundel kommen moet mit wark van 
aandere Stellingwarver dichters. 
Keuning Hum is uut zien hum, een musical 
veur de bovenbouw van et basisonderwies. 
Uut de buse, een kraantien veur de kiender 
van groep 5 en 6. 
Piepmoes in de winter, een veurleesverhael 
deur Sietske Bloemhoff. 
Satellyt Nijs (Stellingwarver editie), in et 
Nederlaans, Stellingwarfs en Fries. 
't Herenhoentien (veur de eerste vier 
groepen). 
Bent u al Heemkundig? Infermaosieboek 
veur belangstellenden omtrent et yak 
Hiemkunde (schreven in et Hol!aans). 
Klokkestoelen van Stellingwaif, in woord en 
beeld (van Sietske Bloemhoff) wodt ok op 
schoelen graeg bruukt. 
Oolden, die wel graeg van disse publikao-
sies kennis nemen willen, kun in de boek-
winkel terechte, bi'j de schoele, bi'j de 
Schrieversronte en bi'j de ofdieling onder-
wies op et gemientehuus in Wolvege en 
Oosterwoolde. 



Mar wat graeg zol ik hier veerder op de 
inhoold van disse geschriften ingaon, mar 
dan moet ik een keuze doen en doe de 
aanderen dan tekot. Meugelik komt dat 
laeter we!, want elk - waor ik mit praot 
hebbe - is lieke bliede mit dit lesmateriaol. 
Nog even weeromme naor mien onder-
zuuk hoe et staot mit et tal Stellingwarfs 
praotende gezinnen in de Steilingwarven. 
De eerste waorneming is: van de 21 gezin-
nen mit schoelegaonde kienders is 8 
Stellingwarfs, 4 Fries, 1 Drents, 8 Neder-
laans. 1k daenke, dat laeter blieken zal, dat 
et tal Stellingwarvers aorig omhogens gaot 
en veurlopig schat wodden kan op onge-
veer de helte van de bevolking (50%). Mar 
dat moet ik mit defers nog bewiezen. 

(Wodt vervolgd.) 



Krummelties 

DIREKTEUR 

Nao een reorgenisaosie/herstrukturering 
binnen de Stichting Stellingwarver Schrie-
versronte in Berkoop het et bestuur van 
de stichting Pieter Jonker benuumd tot 
direkteur van oons streektaelinstituut. 
Oonze hattelike fielsetaosies! (jv) 

FRYSKE WINTERFERHALEN 

In oktober verscheen bij de Friese Pers 
Boekerij et boek 16 F,yske Winterferhalen. 
In et boek staon dus zestien winterverhae-
len, vuuftien d'r van bin Friestaelig van 
schrievers zoas Tiny Mulder, Froukje 
Annema en Durk van der Ploeg. Ten 
verhael is in et Stellingwarfs. Johan Veen-
stra schreef veur dit boek et verhael Et zal 
winter wodden. Et boek is rondomme in de 
winkels te koop en kost f 25,--. (red.) 

OFSCHEID 

Op zaoterdag 13 december, tiedens de 
jaorvergeerdering van de Stellingwarver 
Schrieversronte in Else is ofscheid neu-
men van Lodewiek Hooghiemstra. 
Hi'j het van 1 april 1980 of bij de Schrie-
versronte warkt. Op 1 jannewaori 1998 
gaot hi'j in de vut. 
Veurzitter Klaas van Weperen sprak de 
anstaonde vutter toe en overhaandigde 
him een kedo. 
We hopen dat Lodewiek Hooghiemstra 
nog lange van de vut genieten mag! (jv) 

MEERTAELIG 

Harmen Houtman timmert de laeste tied 
flunk meertaelig an de weg. 
Veur de cd Mi Amor van et Wolvegester 
stemmingsorkest De Muiters schreef hi'j 
drie nommers. Twieje in et Stellingwarfs: 
Niks biezunders en As die stemme ropt en 
iene in et Nederlaans: Mijn oude beer. 
Een schoffien leden kwam de cd 1k wol dy 

tiid werom van de CBS De Trieme in St. 
Jehannesge uut. Hier schreef Harmen twie 
Friestaeige nommers veur. 
Et is de bedoeling dat d'r in jannewaori 
een verzaemel-cd uutkomt mit lieties d'r 
op uut verschillende ni'jjaorsrevue's van 
De Jouwer. Een stok of tien Friestaelige 
lieties op disse cd bin ok van Harmen! (jv) 

FRIESE VERHAELEBUNDEL 

Van Benny Holtrop verscheen een week-
mennig leden bij de Koperative Utjowerij 
in Bolsward de verhaelebundel De smaak 
fan narkoaze. In disse bundel Friestaelige 
verhaelen staot ok, en now in et Fries, et 
verhael De Opdracht. Dc Stellingwarver 
versie van dit verhael wodde indertied 
bekroond mit De Oolde Pook-pries. Et 
boek is rondomme te kriegen in de boek-
winkel en kost f 27,50. (jv) 

EEN AORTG MIS VERSTAAND 

In de veurige Ovend deden we een oproep 
as d'r ok lezers weren die een oold riem-
stok kenden over een brulloft bij Gert 
Harmsen. Vrouw Coehoorn uut Et Vene 
kende alliend et eerste koeplet en wol et 
graeg kompleet hebben. 
We kregen al rap een reaktie van Dirk 
Brouwer uut Ossenziel. Hi'j kende et hide 
stok, hij hadde et zels op pepier en het et 
veur oons overschreven. Et riemstok hliekt 
schreven te wezen deur B. van Meurs. We 
drokken et of in de oorspronkelike tael en 
dat het een Drents/Overiesselse inslag. 
Hieronder dan de volledige tekst, manlu-
den, doe jim veurdiel d'r mit! (red.) 

Een aorig misverstaand 

Het is een vorrelsjoar flog pas, 
Da 't brulloft van Geert Harmens was. 
En nou al hat ie raozend spiet, 
Want - om wat reden wet ie niet - 
Zien vrouw wordt kwôjer alle daogen 
En dot hum niks as sarren plaogen! 



En of ie gek zich prakkizeert, 
En wat ie ôk mit heurperbeert, 
En of ie 'hé'zegt of 'wablief, 
Zie is een kruus, dat lillik wief 
Hum docht ie, k zal et toch mar waogen 
En goa Pastoor zien raod es vraogen. 

Man! zee Pastoor daor hei 't nou, 
1k zee joe: neem heur niet as vrouw. 
Ze deugt niet, gloof ml] beste vriend! 
Gij sloeg mien raod toen in de wiend. 
Kielç, k wil joen lot niet meer beklaogen, 
le moeten joe kruus geduldig draogen. 

'Is t aanders niet?'zee doe de boer, 
Al vaalt et nog zo zwaor, zo zoer, 
1k zal et draegen! 'k verwed mien kop! 
Hij gef Pastoor de haand d'r op. 
Gaot weg en ripeteert bij vlaogen, 
1k moet mien kruus geduldig draogen. 

En drekt doe ie zien huus in kwam, 
Daor spuugde ze weer vuur en viam. 
'Hier' zee die en ie pakt zien wief 
Mit stevige armen om et lief 
En nam zien kruus op, om t te draogen, 
Gelokkeg dat glen meens et zaogen! 

Lang dreegt ie heur it huus in t rond 
Ze raost dat 't schuum ston op heur mond.. 
Eerst doe heur kwaodheid was gedaon 
Mocht ze op heur eigen been weer staon. 
Wat keek ze onthutseld en verslaogen! 
'Geduldig', zegt ie, 'moet ikjoe draogen.' 

Nog iens maor is ze kwaod ewest, 
Dat was doe ok veur 't allerlest. 
Want net precies as 'd eerste keer, 
Nam ie zien kruus en dreug et weer. 
Sund was zie beter alle daogen, 
Hi] hoeft zien kruus niet meer te draogen. 

IJSSELAKADEMIE 

Oflopen 27 november vierde in de Stads-
gehoorzaal van Kampen de IJsselakade-
mie heur twintigjaorig bestaon. Overdag 
wodde dat daon deur een symposium te 
holen mit as titel Het St.-Agnesconvent te 
Kampen en de Moderne Devotie. Et sympo-
sium wodde opzet tegere mit et Titus 

Brand.sma Instituut dat verbunnen is an de 
Kattelieke Universiteit van Nijmegen. 
Tiedens et symposium wodden inleidings 
huilen over o.e. et archeologische onder-
zuuk van et Sint Agnesconvent en over et 
getijdenboek Sint-Agnes. 
Daornaost wodde et deur de IJsselakade-
mie uutgeven boek De susteren van Sanct-
Agnetenhuus prissenteerd. Mit et verschie-
nen van dat boek maekte de IJsselakade-
mie de riegel van honderd(!) uutgiften vol. 
Nao disse prissentaosie ontvong de veur-
zitter van de akadernie, de beer drs. H.W. 
Schippers, de zulveren penning Anjer-
fonds 1997 uut hanen van de Kommesao-
res van de Keuninginne in Overiessel. 
Op de aovend van et jubileumfeest kon 
een voile zael genieten van prachtige 
optredçns van mit naeme Camarata 
Trajectina, een groep die meziek uut de 
Middelieuwen brengt, de tenielveriening 
Oleu van Dalfsen en Gerard Buisman. 
Butendat was d'r een diaprissentaosie van 
alle uutgiften, een boeiende toespraoke 
van de Overiesselse kultuurdippeteerde 
drs. J.G. Kristen en de uutrikkinge van et 
101-e boek van de akademie Meinsn van 
schriefster Riek van der Wuip. 
Bi'j de ofsluting zette de veurzitter die in 
et daegeliks leven borgemeister van Stien-
wiek is alle negen mitwarkers, waoronder 
twie Steilingwarvers, in et zunnegien veur 
alle inzet deur dejaoren henne. Van dit 
plak of fielseteren wi'j de Iisselakademie 
ok nog es van hatte mit heur twintigjaorig 
bestaon en mit de veurtreffelik verzorgde 
jubileumdag! (sab) 

BOLLE 

De bekendste boile uut oonze omkrieten, 
Steilingwerver Johan Veenstra, nuumd 
naor de al lieke bekende schriever, is 
verkocht veur de export. 
Hi'j bet zien plakkien in Hooltpae bi'j de 
maotschop Gorte/Ziel verruild veur een 
1(1-station in et emiraot Katar an de 
Perzische Golf. 
De schriever blift hier wel! (jv) 



Piet Oosting 

Post uut de Charente 

Piet Oosting gaot mit ingang van disse 
Ovend elke keer een verhael schrieven 
vanuut zien woonpiak St. Quentin de 
Chalais in de Charente in 
Frankriek, 1100 kilemeter van de Stel-
lingwarven of 
Oosting wodde in 1939 in TuundOrp in 
Wolvege geboren. Over zien kiendertied 
schreef hij et lange verhael Breurtien 
wat indertied in De Ovend staon het. 
Doe hi'j zestien was gong hi'j naor de 
onderofficiersschoele in Weert. Hi'j 
woonde op verschfflende plakken in 
Nederlaand: Mestricht, Hadderwiek, 
Assen en ok in Suriname. 
Nao et leger warkte hi'j bi'j de Rieks-
postspeerbaank, et Tillefoondistrikt, de 
Giro en doe weer in et leger bi'j de Mi-
litaire Appetheek in Et Vene. 
Doe hi'j opholen kon mit warken gong 
hi'j veurigjaor vanuut Wolvege naor 
Frankriek toe. Daor woont hi'j now 100 
kilemeter et laand in vanof Bordeaux. 
Een protte lezers hebben indertied ge-
neuten van Post uut Kolomna, de ver-
haelen uut Ruslaand van Jantina Vied-
der-Nijboer. We bin d'r wisse van dat 
een protte meensken ok genieten 
zullen van Post uut de Charente van Piet 
Oosting! (red.) 

Frankriek? Ja, Frankriek! 

'Alles is d'r uut,' zegt Klaas, 'ik heur wel 
van jow as we 't brengen kommen moe-
ten.' 
En Klaas en zien maoten rieden vot mit de 
verhuuswaegen die tjokvol stampt is mit 
oonze spuilegies. Wi'j moe'n nog ien ding 
doen, of aenliks nog zeuven dingen. De 
zeuven poezen moe'n in de daor appat 
veur anschafte boxen, en dan in de auto. 
De meersten laoten heur bange mar 
gewfflig inpakken en inlaeden. Mar Murk 

zicht dat niet zitten. 1k zette him in de box 
en sluut 't reustertien. Murk zet him flunk 
of tegen de aachterkaante, raomt naor 
veuren en sloopt mit een ifinke kopstoot 
et hiele reustertien. 
Toevailig dot de vrouw krek de deure 
eupen, en veur we 't weten zit Murk bi'j 
buurvrouw in de tuun, zichtber tevreden 
mit et risseltaot van zien uuthraoke en hi'j 
hoolt oons scharp in de gaten mit zoe'n 
blik van: 'Zie mar es daj' me daor weer in 
kriegen.' 
Now ja, d'r moet toch eerst een ni'je box 
kommen. We besluten om mar een twie-
persoonshox veur him te haelen, dan krigt 
't aarme biest et hopelik niet zo benauwd. 
De vrouw gaot 't dOrp in en ik perbere al 
soebattende Murk weer in huus te krie-
gen. Dat lokt pas as ik in de vuilnisbak een 
leeg voerblikkien viene en daorop tikken 
gao. Murk heurt et scm 'eten' en trapt d'r 
in. As ik haostig de deure aachter him 
dichteklappe, markt hi'j zien vergissing, 
mar dan is hi'j te laete. Eindelik hebben 
we ze allemaole aachter in de auto stae-
peld. Om vier ure middags begin nen we an 
de lange reize en et Fraanse aeventuur. 
Onderwegens holen de poezen heur tegen 
alle verwaachtings in aorig rustig. Bange 
zitten ze in heur kleine bakkies de aekeli-
ge ervering te verwarken, mar behalven zo 
now en dan een klaegelik gejammer gaot 
et een stok beter as we docht hadden. Mit 
oonze vremde laeding passeren we zonder 
perbiemen de greenzen, tuffen deur 
naachtelik Panes, en kommen morgens 
om vuuf ure an bij de 'gite', et vekaansie-
husien waor we bivakkeren zullen tot oons 
huus leeg komt. Een weke of zesse dus. 
Dat komt omdat de meensken waor we 't 
huus van kocht hebben nog mit een peer 
opgruuiende blaegen zitten die ze graeg 
tot et aende van 't schoelejaor op heur 
oolde schoele blieven laoten willen. Zoks 
kan ik wel billiken. Mar nao twie weken in 



de 'gite' kom ik d'r toevallig aachter dat et 
schoelejaor ophoolt op 27 juni, en niet op 
6 juli, zoas ze oons wiesmaekt hebben. 
Daor wor 1k giftig van, zokke dingen. 
Want et is bi'j lange nao niet de ienige 
loere die ze oons hier perberen te dri'jen. 
Of et now de makelaar is, of de baank, of 
de netaoris, of de verkoper, allemaole 
kommen ze op 'e lappen mit geinties die 
ze oons veurof niet verteld hebben. En et 
kost allemaole geld. 
Dus maek ik die weke een rontien oorlog. 
1k vege de makelaar de panne uut dat hi'j 
glen goeie veurlochting geven het en dat 
hi'j niet onperti'jdig is, ik geef de baank te 
verstaon da'k sebiet naor de konkereensie 
gao as ze overal kosten veur rekenen 
blieven, en 1k vertelle de verkoper dat hi'j 
op 7 juli vot wezen moet omdat dan de 
verhuuswaegen uut Nederlaand veur de 
deure staot, en wi'j de boel d'r in sjouwen 
om 't even as et huus leeg is of niet. En 1k 
zit een hide naacht te stennen op een 
Fraanse brief veur de netaoris, want 1k bin 
't lange niet iens mit de meniere waorop 
hi'j in twie weken tied drie keer mit een 
aandere berekening van de kosten op 'e 
proppen kwam, en elke keer wodde 't 
vanzels duurder. 
En geleuf et of niet, mar behalven de ne-
taoris gaon ze allemaole zonder mekeren 
overstag. 
Monsieur moet him veural niet kwaod 
maeken. Ze zullen et allemaole regelen 
zoas monsieur et zegd het. Et was alle-
maole een misverstaand, dat kan veur-
kommen, is 't niet zo? Een misverstaand, 
dat wodt oplost, gien inkelde reden om 
jow kwaod te maeken. Een malentendu, 
ha, die monsieur, komt vanzels omdat 
monsieur as étranger de tael en de ge-
woonten nog niet zo goed kent, mar et 
komt best goed heur, pas de problème. 
Nee, 't is wel goed, monsieur is niet kwaod 
meer, heur, mar ok niet gek, en daor bin 
ze now wel aachter. 
Afijn, nao nog een weke of wat argernis-
sen is et eindelik zoveer. We hadden mit 
Klaas ofspreuken dat hi'j d'r om een ure 
of zesse middags wezen zol, mar as we om 
drie ure kieken gaon hoeveer de Fraansen 

binnen, staon d'r twie verhuusauto's, iene 
Fraanse veur de deure en iene Nederlaan-
se op 't pad. 
'We bin wat vroeger votgaon,' legt Klaas 
uut. 
De Fraansen bin drok doende. Tot ze de 
piano tegenkommen. 
'C'est lourd hem.' 
Ja, zwaor is hi'j wel. Angezien ze mit 'n 
twienend binnen, bliekt de piano een niet 
te nemen hindernis te wezen. Nao een 
kertiertien vergeerderen kommen ze tot 
de overtuging dat d'r twie man bi'j kom-
men moeten. Waor die dan wegkommen 
moeten, vraog 1k. Now, uut Angoulème 
vanzels. Mar dat is ruum vuuftig kilemeter 
en over de weg een stief ure rieden. 
'Waacht mar evenpies,' zeg 1k, en ik roepe 
Klaas d'r bi'j. 
Klaas bekikt mit kennersblik de piano, 
haelt een plaanke mit wielegies uut zien 
auto, geft in onvervalst Fries de Fraanse 
verhuzers wat anwiezings en vuuf menuten 
laeter staot de piano in de verhuusauto. 
Klaas maekt van de gelegenhied gebruuk 
om een rontien deur 't huus te maeken en 
biedet dan an om veerder mit te helpen, 
dan is 't in een stief kertiertien gebeurd, 
mient hi'j. Dat vienen de Fraanse verhu-
zers heur ere te nao. Een dikke twie uren 
laeter hebben zi'j de boel d'r ok uut. Ze 
bin nog niet vot of we beginnen et spul in 
huus te sjouwen. Om zes ure beginnen we 
en om negen ure staot alles te plak, veer-
der is et allienig nog een kwessie van 
deuzen uutpakken. 
Intussen bet Bep, de vrouw van mien 
maot, die overkommen binnen om oons te 
helpen, een grote panne sop maekt en 
broties smeerd. We eten lekker mit me-
keer en gaon dan gauw op bedde, want 
Klaas wit morgens om vuuf ure al weer op 
pad. 
As ik morgens beneden komme is Klaas al 
zoe'n betien halverwege Panes, de vrouw 
is d'r wel uut west om ze op 'e reize te 
helpen, mar dat he'k hielemao!e niet 
mitmaekt. Et wodt weer een drokke dag. 
Alles moet uutpakt en opburgen wodden 
en middags hebben we een ofspraoke mit 
oonze vrund de netaoris in Aubeterre. Om 



de rest van de pep ierwinkel veurgoed of te 
warken. Ondaanks dat we him in oons 
beste Fraans bezweren dat hi'j die hiele 
akte niet veur hoeft te lezen, dot hi'j dat 
toch. Waorschienlik omdat hi'j de smoor 
op mi'j in het vanwege die brief, niet dat 
die wat hulpen het, want hi'j was de ienige 
die de pote stief hul, en dat kostte et 
meerste. Now is zoe'n akte in et Neder-
laans veur gewone meensken al hielendal 
onbegriepelik, laot staon in 't Fraans. In 
de wetenschop dat dit de laeste penitaen-
sie is lao'we 't liedzem over oons kommen. 
Intussen zit ik te hopen dat Sheba terogge 
is as we thuuskommen. Sheba is oonze 
witte poes mit wat vaele grieze strepen 
deur de vachte. En Sheba is him de veuri-
ge aovend smeerd en in de mais verdwe-
nen. Daor zit ik aorig meer over in as die 
dooie akte. As we terogge binnen is d'r 
nog gien Sheba, en ik beginne an de eerste 
van een hiele riegel zwarftochten deur de 
campagne op zuuk naor een verdwaelde 
poes. 
As ik in de loop van die weke morgens 
vroeg van een zuuktocht teroggekomme, 
huppelt me een joggend stellegien integen. 
Ze blieven spontaon bi'j me staon en 
stellen heur veur as de aachterburen. En 
wat monsieur zoal an 't doen is op de 
vroege morgen. As ik ze uutlegge da'k 
iene van mien poezen an 't zuken bin, 
hebben ze zichtber muuite om heur ver-
baozing te verbargen. Monsieur het om-
mes nog zes aandere poezen, en as d'r 
iene votlopt kun jow toch altied wel weer 
een aandere nemen? En as monsieur him 
now ok nog inschrieven laoten moet en zo 
op de Maine. 
Ja, dat was hi'j nog wel van doe!. Now, dat 
komt dan mooi uut, dan macken we geliek 
een ofspraoke, want toevallig is buurman 
ok burgemeester van disse commune, en 
omdat zoks hier een dieltiedbaene is, kun 
jow niet altied zomar terechte op de 
Maine. Monsieur moet deensdagmiddag 
mar evenpies langes kommen, dan kun we 
een posien gezellig praoten en wat zaeken 
regelen, as monsieur dat temeensen goed 
toeliekt. Ja, dat liekt monsieur een goeie 
zaeke. Mooi, en ze zullen onderwegens ok 

nog uutkieken naor !e chat. En dat is al 
hiel wat, want alle Fraansen hebben een 
hond, mar mit katten hebben ze in de 
regel niet zoveule op. Ze kommen ze!s 
laeter an mien vrouw vertellen dat ze gien 
chat blanc zien hebben, désolée madam-
me. 
Gelokkig vienen de vrouwen op 'e aovend 
van de vuufde dag een doodsbenauwde en 
uuthongerde Sheba in de raand van 't 
maisve!d, nog gien honderd meter van 
huus of. Daor heb ik now haost een kom-
plete vierdaegse veur lopen deur de 
campagne. Mar ze is terogge en dus bin 
we eindelik hie!emaole ge!okkig op oons 
ni'je stekkien. Lao'we hopen dat et zo 
blift! 



Martin Koster 

Hen Boyl 

In De Ovend van feberwaori plaetste de 
redaktie een oproep an de lezers van 
De Ovend om een verhaeltien in te stu-
ren van 25 zinnen. Daor kwam mar iene 
reaktie op. 
In et juninommer hewwe een herhaelde 
oproep daon, mar een sukses is et al 
mit a! niet wodden. Vier meensken heb-
ben wat instuurd. 
be redaktie hadde (yule) meer reakties 
verwaacht en was van doel de schrievers 
van de drie heste verhaelties te belonen 
mit een boekebon van f 25,--. 
Now d'r mar vier inzenders hinnen, hew-
we besleuten de schriever van et beste 
verhae!tien te helonen mit een boeke-
bon van I 50--. 
D  is dus mar iene winner en dat is de 
Drentse schriever Martin Koster uut 
Lieveren mit et verhaeltien Hen Boy!, 
wat we hieronder ofdrokken. Martin, 
van hatte fielseteerd! (red.) 

Mien moe kwam van Diever. Toen ze dik 
in de twintig was, gung zij wied vut, mien 
va achternao. De mieste zusters van heur 
gungen niet zo wied en bleven wonen in 
dorpen mit schilderachtige naemen as 
Nijensleek, Wapse en... Doldersum. As 
kiend gung ik een enkele maol uut logeren 
bij mien tantes. Die weke bij tante Gees 
en ome Pier in Doldersum stiet mij nog 
helder veur de giest. Niet dat daor zoveule 
te doen was veur mij. Mien neefies waren 
een paar jaor jonger en hadden aandere 
bezigheden. Wij gungen seins vissen in de 
Viedder Ae en ik hoopte mar dat de 
baorsies niet bieten zulden. Mien ome 
Pier kun mooie verhaelen vertellen over 
de jacht, mar daorin weur naor mien idee 
teveule scheuten. Wieder was der niet als 
teveule ofleiding. 
Op een dag kreeg ik een helder idee. 1k 
zul eindelijk ies doen wa'k al jaoren van 

plan ware. 1k zul hen Frieslaand. Op een 
laandkaorte kreeg ik de bevestiging van 
wa'k al wusse. Frieslaand lag stoef naost 
de deure. A'k stevig deurfietste kun'k der 
in een dik kwartier wezen. Mien ome had 
nog wel een old karregien veur mij staon. 
In een kwartier tied zag ik 't laandschop 
aordig veraandern. 
En toen was 't der lens. 't Bredtien 

Boy! 
gem. Weststellingwerf 

1k ware in Frieslaand! Veur 't eerst van 
mien levent. Ikke van de fietse en vraogen 
't vrOmde yolk dat daor leup of zij mij de 
weg hen Wapse vertellen kunden. 't Ant-
woord da'k krege was zo helder en klaor te 
verstaon, da'k mij zwaor bedonderd 
vuulde. 
Ha'k daor die reize hielemaole veur 
emeuken?! 



Benny Holtrop 

Et Stelfingwarfs 'om utens' 

Tsja, wat moej' d'r mit, as ze je vraogen 
om op te treden in een show mit as ere-
gaast Herman Finkers? Ja zeggen vanzels, 
en d'r veerder mar niet te yule fedusie in 
hebben. Want zo zit ik een betien in 
mekeer, as Thomas uut de biebel: eerst 
zien en dan geleuven. 

Ft gebeurde in meert van dit jaor. 1k 
hadde een uutneudiging had van de Stich-
ting Twentaal, om naor Vroomshoop te 
kommen om daor op een dialektedag een 
peer Stellingwarver stokkies veur te lezen. 
Now, dat doe ik geern: veurlezen en 
verhaelties vertellen. Dat he'k van oons 
beppe, die kon dat ok ommeraek. 
Kennelik gongen mien verhaelties d'r in as 
koeke, want an et aende van de aovend 
kwam dat idee op 'e taofel: nuumde 
Stichting wol een aovend orgeniseren in et 
Theaterhotel van Almelo op 14 november. 
Et mos een aovend wodden in de Twentse 
spraoke, mar ze wollen geern heuren 
laoten dat d'r méér Nedersaksisch in 
Nederlaand praot wodt as allienig mar et 
Twents, Stellingwarfs bi'jglieks, benae-
mens ok omdat et veural veurkomt in et 
zuden van Frieslaand, en omreden d'r nog 
hiele horren meensken binnen die daen-
ken dat d'r in Frieslaand affienig mar Fries 
praot wodt. Nedersaksisch in Frieslaand, 
dat kuj' toch niet mienen? 

De eregaast op de aovend van 14 novem-
ber zol dus Herman Finkers wezen. Now 
zit et zó mit Herman, aj' die es een keer 
heuren of zien wifien, maj' wel om mor-
gens vier ure op 'e stoepe van et theater 
staon gaon veur een kaortien, aanders kuj' 
de kaans om d'r bi'j te wezen wel op je 
bock schrieven. Herman es een keer 
mitmaeken, life, en dan 'backstage' lieke-
we! as 'onstage', zoas dat hiet in et jargon, 
daor zegt een meenske niet nee tegen. Et 
drong amper tot me deur da'k dan zels ok 

een bi'jdrege leveren mos. 

Tieden heurde ik d'r niks van, mar vande-
zoemer belde Thea Kroese van de Stich-
ting Twentaal me op: de aovend mit 
Finkers was al uutverkocht, d'r kwam nog 
een twiede aovend, mar Herman Finkers 
kon dan niet, dus mossen we mit mekeer 
zien ok die aovend tot een sukses te 
macken. Of 1k daor ok an mitwarken wol? 
Vanzels wol ik dat, mar was de gok niet te 
groot? Zat et d'r niet dikke in dat de zael 
veur 750 personen zoe'n twiede aovend, aj' 
et doen moeten zonder de trekpeerdfunk-
tie van Finkers, veur de he!te leeg blieven 
zol? 

In augustus vul de theaterkraante van 
Almelo bi'j mi'j thuus op 'e deurematte en 
verempeld, et ston d'r in, twie aovens veur 
Twentaal, 14 en 18 november, en tussen 
de mitwarkers ontdekte ik mien naeme. 1k 
zat d'r an vaaste! 
Haostig begon 1k wat geschikts te bedaen-
ken, veurlezen wol ik niet, d'r mos akteerd 
wodden was mien plan. 1k mos dus een 
'act' schrieven en instuderen. Best wel 
spannend moe'k zeggen, want tussen veur-
lezen en akteren ligt een were!d van 
voetangels en kiemmen. Stel bi'jglieks, ie 
blieven hangen in je tekst en d'r is gien 
souffleur om je veur te zeggen, en dat dan 
veur een zael vol mit meensken, ik kan wel 
in de broek schieten a'k d'r mar an daen-
ke. 
1k hebbe dus wat ofrippeteerd! Om in stiji 
te blieven dee ik dat meerstal op et husien, 
daor bluuit de keunstener et beste in me 
op en he'k gien last van remmings. le kun 
trouwens de boel ok zo weer votspulen. 

Dc aovens bin onderwiels al aachter de 
rogge. 1k vun et prachtig! Eerlik zegd zat 
1k bij tenieluutvoerings destieds op 'e 
kweekschoele al liever aachter et teniel as 



Benny Holtrop 'onstage'. 

in de zael. Dáór ziej' pas echt wat him om 
een perduktie henne ofspeult, daor ziej' de 
zenen, daor as oolde rotten in et yak nog 
krek liekegoed last van hebben as de 
ameteurs. 
1k hebbe mien best daon et Stellingwarfs 
zo goed as mar meugelik was, veur et 
voetlocht te brengen, en ik bin niet in de 
tekst hangen bleven. Goeie kritieken 
kwammen d'r over in de kraanten, zoas in 
de Tubantia. En verdomd as et niet waor 
was, 6k de twiede aovend was uutverkocht. 
En dat is toch slim aorig, want zo beriek ie 
mit mekeer 1500 meensken. 

Hoe Herman was? Een vent zonder kap-
sones, die glen tel in zien eigen kliedkae-
mer zat, mar grappies maekte mit oons, en 
die me een por in de zied gaf doe ik op 
mos: sukses! 
Herman zien mem kwam d'r ok nog even 
bi'j. 1k kon heur melden da'k toch écht uut 
Frieslaand kwam daor as behalven et Fries 
dus ok... Wüs ze dat niet? Now, zo zit et 
dus we'll 

Een protte meensken wussen trouwens 
niet dat de Eufraat en de Tigris verhuusd 
binnen naor Frieslaand en ommedeupt 
binnen tot Kuunder en Lende. Ur der 
Chaldeeën hiette et in de biebel, mar 
vandaege-de-dag hiet et de Stellingwarven 
en d'r woont een yolk dat een eigen tael 
praot. 
Zo kreeg ik tussen mien optredens deur 
staorigan et gevuulte da'k een goodwill-
missie an et vervullen was. Mar mit een 
dikke odderpottefulie bin ik niet weerom-
mekommen. 
Hoewel, d'r vaalt op dat terrein in de 
toekomst grif wat te doen. 1k daenke now 
an de boeketaofel op beide aovens, daor 
as allienig mar lektuur en cd's van Twent-
se schrievers en Twentse musici te koop 
was. 
Dat zal, as zoe'n gelegenhied him nog es 
veurdot, aanders moeten. Wie d'r ok mar 
hennegaot om veur zoe'n mennigte yolk 
op te treden, d'r moet een deuze mit 
boeken, gedichtebundels, cd's en eventueel 
aander dokumentaosiemateriaol mit. Et 
Stellingwarfs moet meer 'om utens'. 



Gerhard Buiting 

Rede van Pieter Stoefzaand 
Bi'j zien plechtig inhaelen bi'j de Friese PaoI op 23 augustus 1997 en 350 jaor nao zien antreden as 
gocvcrncur-gcncraol van Ni'j Nederlaand. 

People van Stellingwarf!! 

Wat lopen jim toch allemaol te hope hier 
bi'j disse Friese Paol, yolk. Is d'r wat te 
redden of zo? Een man die 350 jaor nao 
zien votgaon nog es weerommekomt om 
wat in zien geboortestreek rond te koeke-
loeren? Is daor wat mis mit? Moe'n jim 
me daoromme zo maltaepelig staon an te 
kieken hiere? Zo biezunder bin 'k toch 
niet? 1k stao werempel op haost alle 
pakkies filtersigeretten in de wereld. Jim 
hebben hier toch wel meer eigenaorige 
koekebakkers had in disse gemiente? Wat 
dochten jim van Onno Zwier van Haren, 
Johannes Wardenier, Hero Werkman? 
Staon jim daor ok zo naor te gaepen, as 
jim now naor mi'j doen? 
Mar toch, Stellingwarvers, wat bin 'k 
bliede da'k weer Stellingwarver grond 
onder de voeten yule. Now ja, onder de 
voete dan, hen! Want mien iene pote is an 
de ere kaante van de oceaan bleven en 
rust now in vremde eerde. Mar dat weten 
jim vanzels allemaole allange deur al die 
lessen hiemkunde op 'e schoelen en 
kursussen Stellingwarfs. 
En daoromme numen ze mi'j now Pieter 
Poot. Mar dat d'r nog nooit een Pieter 
Poot-Museum in Wolvege is, now daoro-
ver za'k ze et leksem geven, die bestuur-
ders hiere, zo gauw a'k op et gemiente-
huus in Wolvege komme. A'k temeensen 
niet bi'j de ingang mit mien pote tussen de 
schoefdeuren hangen blieve. Mar da'k 
overal mar veur bruukt wor, dat bin 'k zat. 
Pakkies sigeretten, reisburo's, ien-april-
grappemaekers, wegresteraants en gao zo 
mar deur. 1k bin de vrouw van de borge-
meister niet, zeg. 1k zal eerdaegs een 
zaekwaornemer anstellen. Dat het Erik 
HWsebosch ok daon. En zoe'n plaetien 
maeken, dat kan ik ok nog wel: 'Stoeve- 

zaand, Stoevezaand, Pieter Stoevezaand'. 
En plat praoten, dat kan 'k nog yule beter 
as die Hulsebosch. En ik wil ok nog wel es 
een keer tegen him rieden op et Wiede 
van de Lende. 1k wedde da'k him d'r nog 
ofriede ok, want mien motto is krek as Jan 
Roelof Kruuthof: 'Wie et iene bien brekt, 
gaot deur op et aandere.' En die Kruuthof 
die kan et weten, want die lat iederiene 
die aachter him zit toch mar mooi in et 
zaand bieten, in et stoefzaand za'k mar 
zeggen, ha ha ha. Ja, ik kan d'r mooi 
bi'jkommen, ikke Pieter Stoefzaand. 1k bin 
me d'r iene! 
Now, wat die Hulsehosch kan, dat kan ik 
dus ok. En dan mack ik krek zoe'n toernee 
as hi'j bi'j diskotheken langes en zo. Want 
een oolde bok lust ok nog wel es een 
gruun blattien! En a'k dat 20 jaor daon 
hebbe, dan wo'k vanzels krek as Johan 
Veenstra in een eupen landauer deur 
Wolvege rondreden. En ik zitte dan in de 
rotanstoel van Phil Bloom mit een flessien 
Rivella in de haand. 
En now we et toch over plat praoten 
hebben, yolk. Jim grootste kultuurschat, et 
Stellingwarfs. Now, dat is d'r in die 350 
jaor ok niet op veuruut gaon. Doe 'k 
votgong praotte en schreef elke boer hier 
Stellingwarfs. En now? 1k hebbe heurd dat 
et alliend nog mar op 'e gemientehuzen 
praot wodt. En schreven wodt et a!liend 
om even gauw een peer honderd gulden in 
de buse te stikken veur een pries of een 
stok in de kraante. Want wat is me now 
nog die hiele Oolde Pook-pries! Grote 
stokken in de kraante over een peer 
gedichies over vuuf schilderi'jen die gien 
meenske zien het. En hebben jim al iene 
van die gedichten lezen? 1k stelle veur dat 
de winneres mitien deurbroest naor de 
Nobeipries veur literatuur. Wat wollen ze 
me now toch. Ze kun die pries toch krek 



zo goed an Anne de Vries van de Ni7e 
Ooststellingwarver geven. Ze mossen nota 
bene die hiele jury, borgemeisters, ambte-
ners en warkgroepen mit diezelde oolde 
pook om de oren slaon. Ja, zo kan ik, 
Pieter Stoefzaand, de boel ok wel an de 
gang holen. En om eerlik te wezen, zo doe 
ik et ok aljaoren. 
Stellingwarvers, ik zegge et jim nog iene 
keer: Zet jim beste bientien veur, mar 
blief asjeblief mit beide bienen op 'e grond 
staon, krek as ikke. 
En wat is mien Stellingwarver laand 
veraanderd in 350 jaor, zeg! 1k kenne 
alliend de karke van Peperge weeromme 
en de brogge over de Lende! Doe 'k 
votgong, lag et d'r allemaole te soep en te 
biet henne hiere en deden jim niks aan-
ders as turfgreven, plaggestikken en 
zendemi'jen. En now! Eupen Stallen in 
Berkoop, Lendetrekken in Wolvege en op 
zien Japans eten in Oosterwoolde. Ja yolk 
van Stellingwarf! Jim bin bepaold niet bi'j 
de pakken daele zitten bleven. Wat een 
veuruutgang in 350 jaor! 
En ik zal jim now, hier bij disse Friese 
Paol eerlik vertellen waoromme ik d'r 
tussenuut knepen bin 350 jaor leden. 1k 
was et goed zat hiere doedertieds. 1k zag 
d'r gien bien meer in zuwwe mar zeggen! 
Mien heit die wol da'k doomnee wodde, 
mar ik zee: 'Dag vader en dag moeder, 
dag zuster Ursula, ik zie het hier niet 
zitten, ik ga naar Amerika!' Mar wat een 
gelammeteer over mien geboorteplak, zeg! 
Asof et wat uutmaekt aj' now in Scharpen-
zeel, Peperge of Blesdieke geboren wod-
den. De Ni'jlaemster Skotsploeg blift toch 
gewoon vertellen dat et Scharpenzeel was 
ok al hebben de geleerden ailange uut-
sneupt da'k in Peperge geboren bin. Volk 
van Stellingwarf! Hierbi'j verklaor ik: Van 
now of an mag elk Stellingwarver dorp 
heur et gehoorteplak van mi'j, Pieter 
Stoefzaand numen. Mien baankrekennom-
mer van de Veurschotbaank in Berkoop 
za'k doukies nao ofloop geven, krek as 
mien foto mit haandtekening. 
En dat die beide Stellingwarver gemienten 
now nog nooit iene hinnen, da's toch ok 
niet te begriepen. Doe 'k votgong weren 

jim al twie gemienten Oost en West en 
nao 350 jaor is d'r nog gien spat veraan-
derd. Ja ik snap et vanzels wel. 
Die ambteners die willen geern zitten 
blieven waor ze zitten en verreuren heur 
niet. Die daenken: Oost, west, mar thuus 
best. En dus blift alles bi'j et oolde en wet 
die aekelige griffioen in dat waopen nog 
de hieltied niet wat kaant hij uutkieken 
zal. Stellingwarvers, hool jim pote stief, 
krek zoas ik doe en laot de Kuunder de 
ienige en onveraanderlike greens blieven 
mit Frieslaand en ok over 350 jaor. 
En waoromme moe'k now toch in die 
aekelige Ster-reldame over de radio 
heuren daj' in Oost-Stellingwarf zo goed 
wonen en warken kunnen. Dat wussen wi'j 
Stellingwarvers toch allange! Dat zollen 
we toch veur oons holen, dat zollen we 
toch niet veerder vertellen? Waoromme 
moet al dat yolk in et westen, in Rijnmond 
en zo dat zo neudig weten. Stellegien 
sufkoppen daor in dat gemientehuus van 
Oosterwoolde! Kun jim niks aanders 
bedaenken? Gao toch weer boekweite 
zi'jen en dösken en bak d'r pankoeken van 
en de toeristen kommen in grote kioften 
naorjim toe. Oost-Stellingwarf: et meerst 
onbekende stokkien Nederlaand, en laot 
dat asjeblief zo blieven. 
En wat lees ik dan in de kraante veurige 
weke. Oons eigen Spange, vlakbi'j Schar-
penzeel waor ik, Pieter Stoefzaand, al 
jaoren over dat mooie vlakke Stellingwar-
ver laand stao uut te kieken. Spange, et 
Verona van West-Stellingwarf. Now ligt et 
weer in West-Frieslaand neffens et Nos-
Journaal. En neffens de kraante kiek ie 
daor uut over et mooie Friese laand. En 
mar echte Friese produkten as sUkerbôle 
en scikerkoeke in et schoft an de man 
brengen. Stellingwarvers, schaem jim. 
Waor blieven oonze eigen Stellingwarver 
gerechten as de boekweitenpankoeke, de 
Rivella en de stoomde bokkens? Mar 
people van Stellingwarf, genoeg praot. 1k 
hool d'r mit op. 1k wil de toren van de 
Pepergester karke zien en de Lendebrog-
ge. 
Volk van Stellingwarf. 1k wil jim as laeste 
dit nog mitgeven: Hool de kop d'r veur, 



Willem Jan Teijema 

kwaoie dampen? 
... 	...... 	. 

mit mekaander op vekaansie 
in een hiel echt butenlaand 
alles is aanders want 
niks is zoas thuus 

awwe op vekaansie weren 
zaggen wi'j bargen, kestelen, meren, 
bossen, steden en zo veerder 
en meer van zokszowat 

op vekaansie leupen wij 
daor allemaol over, langes 
en deurhenne want thuus 
daor haj' zoks niet 

och, in zoe'n vekaansie 
was haost alles om 't even 
even mooi, fleurig, zunnig en 
veural aanders as bi'j oons 

op vekaansie reuk et eers 
de hos, et waeter, de kestelen 
mar ok zoe'n stattien 
had een eigen zoemers lochien 

vekaansie in zoe'n stattien 
museum in, rap d'r uut 
iesies eten, straotlocht snoeven 
en et vuulde goed 

dat vekaansiegevuul he'k nog 
a'k stadse autodampen roek 
snoef en glunder want 
thuus hewwe zokke lochies niet 

krek zoas ik, Pieter Stoefzaand, altieten 
daon hebbe. En neem d'r nog mar iene op 
mien weerommekommen. Want op ien 
bien kuj' niet lopen. En daor wete 1k, 
Pieter Stoefzaand, alles van. 

Dit verhael is veurlezen veur Radio West-
Stellingwarf Centraol. 



Theo van de Bles 

hervormde botter 

was Donald Duck rooms? 
hi'j wodde toegelieke 
mit de Katholieke 
Illustratie rondbrocht 
deur de blaedeman, 
elk geleuf heur eigen karke 
en heur eigen winkelman, 
'n goeie protestaant 
at vanzels bleubaand 

op et schoeleplein van S. 
hongen al jaoren 
iezeren gedienen 
tussen de eupenbaoren 
en de fienen: 
de oecumene 
gong hier niet wieder 
as et gebouw, 
geleuvigen 
sleugen de koppen 
van de heidenen in, 
slingerden mekere 
de maiste praot 
naor et heufd, 
mooi dat d'r sport was 

as onschuldige laomer 
sprongen wi'j 
op et voetbalveld 
vredig tussen 
de schaopekeutels deur 
en vergatten van 
geriffermeerd/omgekeerd 
en/of glad verkeerd 

sport as de waore leer: 
wi'j leerden van 
oonze breurs te holen 
en nog laeter 
van heur zusters ok! 



oor op et spoor 

niet op 'e tiempaol 
of woj' de voete kwiet 
gien kiender bi'j de duskkaaste 
niet zo dichte bi'j de zende, mien jonge 
uut et hujvak, jim 
niet bi'j de jarreputte speulen 
de hilde of, now 
niet boven de regenbak hangen 
gien stienkoold waeter drinken 
aachter et peerd hej' niks te zuken 
visken best... 
mar niet in de petgatten 
ok niet over de spoorbrogge lopen 
en al hielemaole niet 
mit et oor op et spoor 

overleven in dejaoren '50 
was nog slim 
hadde warken 

bi'j onweer nooit veur et raem 



over de Iongen 

mit daank an de 
tebaksboeren 
van Virginia 
praotten wi'j 
snotneuzen, 
tussen et hoesten deur, 
al 'n aorig 
montienvol Ingels: 
Roxy 
Hunter 
Lexington 
Full Speed 
Chief Whip [sjiewiep], 
mit mekere 
hulpen wi'j 
OOnZe oolden 
deur heur 
rokeri'j e 
henne, 
stevig deurpaffende 
wodden twie albums 
Full Speed 
autoplaeties 
inplakt, 
ik hlaeder 
d'r nog wel es in 
en roek de 
jonge jaoren, 
pruuf scharpe 
stiekeme smaek 
en daenke 
vol spiet: 

aarme longen! 

Disse drie gedich ten van Theo van de Bles heuren in een cyclus van twaelf, die hij instuurde veur Dc 
Qolde Pook-pries. 



W.H. de Vries 

historikus '40245 

De oorlog in de Stellingwarven - 10 - 
In de veurige Ovend hebben we ofpraot, 
dat wi'j nog even op 'e melkstaeking in 
meie 1943 weerommekommen zollen en 
dat wi'j dan naor Stellingwarf-Oostaende 
gaon zollen. Dit bliekt ok wel neudig te 
wezen, want ok daor is nogal et ien en 
aander gebeurd tiedens de staeking, die 
een hiele hoop yolk op 'e bien brocht het 
destieds. 
De Duutsers weren doodsbenauwd veur 
die te hope lopende meensken en weren 
bange dat et uut de haand lopen zol. Ze 
kondigden et staandrecht of en et wodde 
deur heur verbeuden daj' mit meer as vuuf 
personen bi'j mekaander wezen mochten 
op 'e eupenbaore dick. 
Ok in Stellingwarf-Oosta end e wodde zo 
goed as gien melk meer leverd an de 
febriek in Oosterwoolde en de meensken 
van de pelisie kregen de onpiezierige 
opdracht de melkrieders bi'j heur nt naor 
de boeren te begeleiden, mar de waegens 
bleven leeg en een auto mit toch nog een 
fluttien melk uut Appelsche wodde deur 
een stellegienjongknaopen veur de fe-
brick in 't waeter douwd. 
Dc jongen van de Arbeidsdienst op 'e 
Fochtel, die huusden in 't kamp, dat laeter, 
nao de oonlog, de naeme 'Oranje' kriegen 
zol, hadden et d'r goed mit, tiedens die 
meie-staeking. Overdag mossen ze heide-
spitten en laand anmaeken aachter et 
kamp uut, en de boeren die dichte bi'j 
heur warkplak woonden, kwammen op een 
mooie meniere van de melk of, die ze toch 
niet kwiet konnen. Mit bussen toegelieke 
op 'e nekke wodde de melk ophaeld en 
naor et warkplak brocht, en aovens was de 
busse leeg. Jammer veur de jongen duurde 
de melkdrinkeri'je niet lange, want et was 
roerig in et Oostaende. 
Op een gegeven mement stonnen op drie 
plakken de bossen van Appelsche in de 
braand en de mannen mossen d'r henne 

om te blussen, tegere mit de arbeidsman-
nen uut et kamp in Appelsche. Twiehon-
derdvuuftig bunder bos is doe opbraand. 
In Donkerbroek lag op een gegeven 
mement zomar een tramwaegen uut de 
reels, en op 'e Haule stonnen toch nog een 
peer bussen an de dick en die verdwenen 
zomar. 
In de naacht van drie op vier meie wodde 
d'r een groot gat vrot onder de trambaene 
tussen Oosterwoolde en Makkinge en in 
Appelsche wodde de brogge eupendni'jd. 
Dit laeste zol verschnikkelike gevolgen 
hebben. 
Bi'j de eupen brogge ston een ploegien 
meensken te praoten, de meersten hadden 
niks mit die eupen brogge te macken. 
Inienend was daor een Duutse overvals-
waegen, die anrieden kwam en de Duut-
sers zaggen de eupen brogge en de grote 
groep meensken die daor ston te praoten. 
Dit was in heur ogen sabotage, want et 
weren d'r yule meer as vufe. Dc meensken 
hebben nog perheerd om vot te kommen, 
mar et was te laete. D'r wodde drekt 
scheuten deur de Duutsers en et zinloze 
geknal had tot gevoig, dat drie jongkerels 
niet meer te redden weren en niet meer 
tot disse wereld heheurden. Et weren 
Melle Bruinsma, nog mar 19 jaor, Jitze 
Kiewiet, 21 jaor, en Anne de Boer, 35 jaor. 
Dc zovuulste moord van de 'herren' op 
onschuldige meensken. Is 't een wonder 
dat de haat tegen de Duutsers en heur 
Nederlaanse haandlangers de hieltied 
groter wodde? 
Zo dochten vier jongkenels in Oosterwool-
de d'r ok over en dan gaon d'r dingen ge-
beuren, die niet meer te overzien binnen 
en veur disse jongen verschrikkelike 
gevolgen hebben zollen. 
Ze trokken mit 'n vierend naor Prandinge 
en drie man gongen op de uutkiek staon 
en de vierde dee zien wark hi'] de hoer- 



Links Hatte Prins en rechts Hendrik Stoker. 
Disse beide jongen kwammen niet weerom-
me. 

deri'je van de NSB-er Klaas van Apel-
doorn. Et gevoig was, dat de boerderi'je 
hielemaole othraande. Wie van de viere 
de lucefes bruukt het zuwwe mar in 't 
midden laoten, en was et daor mar bi'j 
bleven, dan was d'r niks te redden west. 
Volgens de geruchten, die we overal in 
Oosterwoolde tegenkwammen, het iene 
van de viere en wel Lute Nijholt onder 
invloed van een pilsien te yule praot en dit 
wodde heurd deur iene van et verkeerde 
stempel. Et gevoig was, dat hi'j mit twie 
van zien kammeraoden oppakt wodde en 
via et beruchte Scholtenshuus in Grunnin-
gen en Vught in Duutslaand terechte 
kwam. Et weren behalven Lute de heide 
Oosterwooldigers Hendrik Stoker en Bart 
Sikkema. De vierde van et ploegien was 
ondertussen tegere mit zien twielingbreur 

Marten (via de arbeidsinzet) naor Duuts-
laand stuurd en beiden wodden an 't wark 
zet bi'j boer Johannes Besse onder de 
rook van Kassel. 
We hebben et in dit geval over Hatte 
Prins, die in september bi'j zien boer in 
Duutslaand deur de pelisie oppakt wodde 
en hiermit was dus et hiele dappere ploe-
gien in verkeerde hanen valen waor allie-
fig Lute van weerommekommen zol. Van 
de aandere drieje is vanuut Duutslaand 
nooit weer wat verneumen deur de femilie 
van de jongen en ze mossen dus annemen 
dat ze niet meer leefden. 
Dit dot ok blieken, naodat wi'j inzaege had 
hebben in de liesten die veurhanen binnen 
in et veurlochtingscentrum van et veur-
maolige kamp Westerbork. Hier konnen 
we in lezen, dat Bart Sikkema, geboren 20-
5-192 1 in Oosterwoolde, wegraekt was op 
12-2-1945 in Kdo. Nordhausen. Krek zo 
gong et mit Hendrik Stoker, geboren 6-11-
1921 in Oosterwoolde, wegraekt 23-4-1945 
in Buchenwald. Van Hatte Prins, geboren 
11-10-1924 in Grunningen weten we 
affienig, dat hi'j wegraekt is op 17-2-1945, 
mar niet percies waor. Zo we al wussen 
kwam dus allienig Lute Nijholt weeromme 
mit waorschienlik een hatte vol berouw 
over tevule praoten. 
Ondertussen was et ok op 'e Fochtel aorig 
roerig. Schuin veur de hoerderi'je van de 
femiie Bult, naost et kamp, ston een ploeg 
van zeker vuuftien man te praoten en 
volgens de geruchten weren de gemoede-
ren hiete, daor op et Noordaende. D'r 
wodt zels beweerd dat d'r stemmen opgon-
gen om et kamp mar in de braand te 
stikken, mar dat is niet wisse. D'r het in 
ieder geval wel wat loos west, want op een 
gegeven mement kwam d'r iene van et 
hoge kader uut et arbeidskamp bi'j et 
ploegien en waorschouwde, dat ze votgaon 
mossen, want d'r zol een petroelie-auto 
kommen. Dit moet een zekere Victor le 
Poutre west hebben en we kun oons now 
ofvraogen, hoe hi'j dat wus. Hadde hi'j 
misschien zels beld? In ieder geval is hi'j 
nao de oorlog veroordield vanwege kolle-
beraosie mit de vi'jaand. 
Drekt nao de waorschouwing kwam uut de 



De ingang van et arbeidsdienstkamp (et laetere Kamp Oranje). Links et waachtlekaal. 

richting van De Knolle (Noord-Fochtel) 
een Duutse auto mit Duutsers, die drekt 
begonnen te schieten en de hiele ploeg 
vleug uut mekaander, et sparrebossien in 
en in de richting van et Diep. D'r bin 
meensken dwas deur et Diep gaon, en dat 
gong heur op 'e snaoren of, of ze weren 
verdronken. 
Vr. Timmer was deur de sloot gaon en 
hadde natte voeten en deur die natte 
voeten leup ze bi'j de Duutse kontrole 
tegen de laampe en ze mos mit. Een 
aandere Fochtelder leup vaaste in een 
kiepeloop en wodde ok pakt en mos ok 
mit. 
Twie keer hadden de helden raek scheu-
ten, want Roelf van der Velde hadde een 
schot in de aarm en Kuiper iene deur de 
heupe. Een peerd van Jan Betten legde et 
lotien en dat het nog een hiel spul west, 
want et foons wol eerst niet betaelen. 
Neffens zeggen wodden uuteindelik drie 
mannen en iene vrouw mitneumen, mar 
die weren gelokkig gauw weer thuus. 
Een inwoner van De Fochtel wol de Duut-
sers niet in huus hebben, mar kreeg een 
trap tegen zien aachterwark, en Bult 
raekte zien fiets kwiet an de Duutsers. 
Vanuut zien huus kon hi'j zien dat de 

sleepkevers de fiets an de auto hongen en 
mitnammen. 
Wij hebben mit et bi'j mekaander brengen 
van disse gegevens een hiele hoop steun 
had van de femiies Prins, Bult en Stoker 
uut Oosterwoolde en Jan Oosterkamp van 
De Fochtel. Bedaankt meensken! 



Sietske Bloemhoff 

Et Kroontien 

PIEPMOES EN ET LENDENUST 

Ditjaor beston verpleeghuus Nieuw Lindenoord in Wolvege 35 jaor. Et verpleeghuus 
orgeniseerde om die reden vuvendattig weken alderhaande aorige aktiviteiten. Et doel was 
mitien ok om de meensken van butenof daor hi)' te betrekken. Op die wieze zol et 'ei-
laandgevuulte' dat et verpleeghuus onder'int wat verdwienen moeten. Kiender hebben d'r 
vaeks al hielendal gien idee van hoe as et leven in zoe 'n tehuus is. Om die reden wol de 
festiviteitenkemmissie ok wat veur de schoelejeugd orgeniseren. Via de ofdieling onder-
wies van de gemiente West-Stellingwarfkwam de kemmissie in anraeking mit et yak 
Hiemkunde en een gezaemelik overleg kwam op gang. Veur alle groepen van et basison-
de,wies wodde wat bedocht en uutwarkt. Zo schreef Wil Vening een speciaol verhael veur 
de kiender van groep 5 en 6 Een hiel mooi verhael dat jim volgend jaor een keer in Et 
Kroontien lezen kunnen! Veur de beide ooldste groepen wodde een infermetieve les 
maekt van beroepen die mit een verpleeghuus te maeken hebben en oolde(re) beroepen 
uut de Stellingwarven. Veur de eerste vier groepen komt Piepmoes in anraeking mit een 
verpleeghuus veur oolde en zieke voegels. Hoe? Now, dat kun jim lezen in et onderstaon-
de (veurlees)verhael. 

Et lopt al tegen de aovend as Piepmoes 
besluut nog een aentien de bos in te 
kuieren. Et het al een peer daegen aorig 
haastig west, mar et weer is now knap veur 
de tied van et jaor. De zunne kiepert nog 
een betien deur de bomen en dat liekt 
vanzels prachtig mit al die kleurde blae-
den! 
'1k kan wel es even kieken as de gelegouw 
A thuus is,' daenkt de moes. 'Hi'j zal zien 
nussien al wel goed inpakt hebben tegen 
de winter.' Jim weten et misschien nog wel 
dat et gele vruntien van Piepmoes winters 
altied in de bos van Piepmoes blift. Alle 
ere gelegouwen gaon al vroeg in de haast 
naor aandere lanen daor et lekker waarm 
is. Mar Piepmoes zien vruntien niet. 
Daorom moet hi'j zien nussien lekker 
waarm macken. Mar as et al te slim koold 
wodt, gaot hi'j uut-van-huus bi'j Piepmoes 
in et kesteel. 
As hi'j halverwege is, komt Piepmoes een 
ere vrund van him tegen. Et is et roodbos-
sien. Mar et aarme voegeltien is hielendal 
in paniek. 'Oei, Piepmoes,' sjilpt hi'j, 'wat 
bin ik bliede da'kjow zie. 1k bin de hiele 
dag op vesite west bij mien nefien et 

blauwbossien dat an de ere kaant van et 
dorp woont. Doe 'k thuus kwam docht ik, 
ik kan nog wel even naor de gelegouw, die 
woont ja viak bi'j mi'j in dezelde boom. En 
now was ik krek bi'j zien nust...' 
'Now, da's now ok toevallig,' vint Piep-
moes, 'ik bin krek onderwegens naor him 
toe, ik docht...' 'Hool j  now es stifle,' 
piept et roodbossien, 'luuster now even 
naor mi'j. 1k mack me toch zo ongerust.' 
'Wat is d'r dan toch?' vragt Piepmoes die 
now in de gaten krigt dat d'r écht wat an 
de haand is. 'Now,' zegt et roodbossien, 
hielendal aachter de poest, 'ik kwam daor 
zojussies, mar de gelegouw is nargens te 
vienen. En et nussien is eupen, ie kun zo 
naor binnen. Hi'j was vast drok an et wark 
om et veur de winter op te knappen, mar 
hij is d'r zeker zo inienend mit ophullen. 
En now bin ik zo bange, dat Klaos de 
Kaeter en Miep aachter him anzeten 
hebben, en him misschien wel pakt hebben 
en ope...' 
'Now moej' vanzels mitien niet et slimste 
daenken,' mient Piepmoes, 'mar om eerlik 
te wezen bin 'k d'r ok niet hielendal gerust 
op. We hebben de katten al een hide poze 



niet zien, dat et zol me niet verbaozen as 
ze weer es op et oorlogspad binnen. Kom 
op, lao'we mar es gauw kieken, of we heur 
sporen kunnen.' 
De beide vrunden lopen zo hadde meuge-
ilk naor et nust van de gelegouw. En et is 
krek zoas et roodbossien zee. Et nust half 
klaor veur de winter, de deure eupen en 
nargens een gelegouw. Mar hoe ze ok 
zuken, ze zien him niet, mar ze vienen ok 
glen kattesporen. En as de katten de 
voegel pakt hadden, zollen d'r vast wel 
argens een peer gele veren ommedwarre-
len. Gelokkig is dat niet zo, mar et is een 
vremde boel, of niet soms? 
Piepmoes en et roodbossien besluten nao 
nog goed even rondkeken te hebben om 
mar es naor de doeve te gaon. Misschien 
dat die wat wet. En an die kaant van de 
bos bin ze j  nog gien van beidend west. 
Mar as ze bi'j et nust van de doeve kom-
men, is daor ok gieniene te zien. De doeve 
is ok vot. 'Wat toch nuver,' mompelt 
Piepmoes in himzels, 'd'r is vandaege toch 
A niks biezunders an de haand. Dieredag 
hebben we al had en et Sunte Mattenfeest 
en Sunderklaos.' Hoe as de beide kamme-
raoden ok naodaenken, ze hebben d'r gien 
idee van waor heur beide ere vrunden 
wezen kunnen. 
'Weej' wat,' zegt Piepmoes inienend, 'We 
gaon naor Diedel en Daweltien. Dat bin 
honnen. En honnen hebben hiele goeie 
neuzen, en d'r bin honnen die speuren 
daor vermiste dieren of meensken mit op. 
Now bin Diedel en Daweltien misschien 
wel gien echte speurhonnen, mar ze 
hebben wél goeie neuzen. Ze roeken de 
katten altied al op grote ofstaand, of niet 
dan.' 
Now, dat is waor. As de ere dieren nog 
nargens gien euvelmoed in hebben, staon 
Diedel en Daweltien al mit de neuze 
omhogens te snoeven. Piepmoes en et 
roodbossien lopen gauw veerder. Ze 
hebben et tempo d'r aorig in, want ze 
maeken heur zo staorigan knap ongerust, 
dat kan 'k jim wel vertellen. Now en dan 
staon ze even stille en luusteren scharp as 
ze ok wat heuren. Mar hoe goed ze ok 
luusteren, ze heuren niks, hielendal niks. 

As ze bi'j de Lende binnen hebben ze nóg 
glen gelegouw of doeve zien of heurd. Hoe 
is et meugelik! Waor zitten die voegels 
toch! 'We moe'n mar de ginne kaante op,' 
wiest Piepmoes et roodbossien an, 'Diedel 
en Daweltien wonen daor j  argens, mar 
dan moe'n we eerst wel over de Lende. 
Hoe doen we dat, zonder de bienen flat te 
kriegen?' 'Now,' antwoordt et roodbossien, 
'ik bin dan wel niet zo groot, mar best wel 
stark. Klim ie now mar hiel veurzichtig bi'j 
mi'j op de rogge, dan kan ik misschien 
krek mit oons beidend naor de ere kaant 
van de Lende vliegen.' Piepmoes is wel 
een betien huverig as hi'j op et smalle 
roggien van et kleine voegeltien stapt, mar 
ja, as hi'j al in de Lende vaalt, zal hi'j d'r 
ok wel weer uutkommen. Hi'j het des-
noods best een nat pak veur zien beide 
voegelvrunden over. 
Krek as et roodbossien de vleugels uut-
slaon zal om mit et moesien op 'e rogge 
over de Lende henne te vliegen, zien ze 
inienend wat in de veerte. Over et laand 
langs de Lende komt wat angoezen. Et bin 
Diedel en Daweltien. 'Woef, woef,' blaffen 
ze. 'Woef, woef, waacht even, niet over de 
Lende gaon, wi'j bin zo bi'j jim.' Hiemende 
en poestende kommen de beide honnen 
d'r anbiezen. Van de weeromstuit dot et 
roodbossien de beide vleugels weer naor 
beneden en springt Piepmoes op de grond. 
Wat willen die honnen now toch, ze snap-
pen d'r niks meer van! 
'Gao mar es even in et gras zitten,' zegt 
Daweltien, 'wi'j hebben jim hiel wat te 
vertellen.' 'Ja, dat zal best,' nikt Piepmoes, 
'mar wi'j hebben jim hiel wat te vraogen. 
HebbenjIm de gelegouw en de doeve ok 
zien? Wi'j kun heur nargens vienen, dat 
we bin knap ongerust, dat kan 'k jim wel 
vertellen!' 'Now, rustig mar,' zegt Dawel-
tien die zels ok altied nogal an de rustige 
kaante is, 'et vaalt allegere wel wat mit. En 
et het allegere mit mekeer te maeken, 
luuster mar es naor Diedel.' Diedel 
schraept es even de keel en begint te 
vertellen. 
'Now, et zit ziezo,' vertelt de hond. 'Doe 
wi'j van-de-middag deur de bos van Piep-
moes leupen, heurden we inienend een 



kebaol van jeweiste. Doodni'jsgierig as wi'j 
binnen gongen we d'r op of Klaos en 
Miep zullen wel weer vervelend wezen, 
dochten we. En dat kwam wel uut ok. 
Tjongejonge, wat hebben we ze weer 
lekker te vieter had, niet Daweltien,' 
gniest et hontien. 'Vertel now veerder,' 
piept et roodbossien, 'en wat het dit now 
aenlik mit de gelegouw en de doeve te 
maeken, die katten bin ja altied lieke 
vervelend.' 'Now, die katten hebben d'r 
alles mit te maeken,' zegt Daweltien. 'Doe 
now niet zo omslachtig, Diedel,' zegt hi'j 
dan. 'Eers kuj' ok altied zo hadde, ie zien 
toch wel dat Piepmoes en et roodbossien 
hatstikke ongerust binnen.' 
'Och ja, stom van mi'j,' zegt Diedel, 'ik zal 
gauw veerder gaon. Doe wi'j bi'j et lewaai 
kwammen, zaggen we al gauw wat d'r an 
de haand was. Klaos en Miep stonnen mit 
dikke statten en de klauwen klaor om een 
aarme oolde voegel henne. Et was een 
protter, en hi'j was hatstikke benauwd, 
za'k jim wel vertellen. Viak boven de 
katten schetterde de jonge protter omme, 
jim kennen him wel. Allemachtig, wat was 
dat besien bange. Hi'j is aanders altied een 
betien eigenwies, mar daor koj' now niks 
van vernemen. Hi'j perbeerde de katten of 
te leiden deur de hieltied viak over heur 
henne te vliegen. As de katten dan even 
naor de jonge protter keken, hipte de 
oolde gauw weer een aentien veerder. Mar 
die was onderhaand knap muui, dat koj' zo 
wel zien, niet Daweltien?' Daweltien nikt 
van ja. Hi'j wient him flog op, as hi'j d'r 
weer an daenkt. 
'Inienend kreeg et prottertien hulpe,' gaot 
Diedel weer veerder. 'Want daor kwam-
men de doeve en de gelegouw an, en die 
perbeerden de katten in de kop te pikken. 
Dat vunnen Klaos en Miep niet aorig van-
zels, dat die wodden de hieltied gremieti-
ger. Mar dat wodden wi'j ok! Dat Dawel-
tien en ikke keken mekeer es an en daor 
gongen we. Aachter de katten an. We 
hebben ze tot an de boerderi'je naozeten. 
Jammer genoeg konnen we ze krek niet 
kriegen, mar de volgende keer...!' Diedel 
smoort haost in zien woorden, zó lelk is 
hi'j. 

'Doe we weer bi'j de voegels weeromme-
kwammen, zatten ze allegere nog nao te 
poesten. De oolde protter rilde over zien 
hiele lief, zo' muui was hi'j. Doe hi'j weer 
een betien op aosem kwam, vertelde hi'j 
wat hi'j van doel was. Hi'j was op weg naor 
Lendenust, zee hi'j. Lendenust ligt argens 
in een peer hoge bomen in de buurt van 
Wolvege, en is een hiel groot nust veur 
oolde voegels. En een oolde voegel was 
hi'j onderhaand, dat hi'j hadde bi'j himzels 
docht dat et now wel tied wodde om daor 
henne te verhuzen. De jonge protter zol 
him helpen mit et verhuzen. Et gong alle-
gere lieke best, mar hil mos now en dan 
wel even op 'e grond bekommen. Dat bin-
derde ok niks vanzels, totdat Klaos en 
Miep in de buurt weren. Doe gong et mis! 
Mar gelokkig kwam alles toch goed,' 
vertelt Diedel. 'Doe we de katten ienkeer 
verjaegd hadden, gongen we veerder mit 
mekeer naor Lendenust. Tjongejonge, wat 
een mooi nust. Weten jim wel wat as et 
aenlik is?' 
Piepmoes en et roodbossien schuddekop-
pen van nee. Van Lendenust hebben ze 
nog nooit heurd. 'Wat is dat dan,' vragt et 
roodbossien ni'jsgierig. Dan vertelt de 
doeve dat Lendenust een thuus is veur 
oolde en zieke voegels. Die kun daor naor 
toe as ze niet meer in heur eigen nussien 
wonen kunnen. In Lendenust wo'n ze goed 
verzorgd en wodt d'r van alles veur heur 
orgeniseerd. Dat Piepmoes d'r nog nooit 
van heurd het, snapt hi'j wel, Piepmoes is 
ja gien voegel. 'Mar Ie zollen et aenlik wel 
weten moeten, roodbossien,' gaot hi'j 
veerder, et bestaot van 't jaor al vuvendat-
tigjaor. En aj' zéls ziek of oold wodden 
zoj' d'r ok best terechte kommen kunnen. 
Weej' wat,' bedaenkt de doeve, 'we gaon 
d'r een keer mit mekeer henne. Dat mag 
best. Dat vienen ze daor allegere hatstikke 
mooi en gezellig. 
En zo besluten de vrunden. Bi'jkotten 
gaon ze gauw een keer naor de oolde 
protter op vesite. En dan willen ze ok es 
uutzuken as d'r ok zoe'n soort huus veur 
oolde moezen is. Mar om hiel eerlik te 
wezen is Piepmoes hatstikke bliede, dat 
hij nog lang gien oolde moes is...! 



Tine Dekker 

Verhuzen 

1k zal zoe'n jaor of twa elf west hebben, dat 
wi'j verhuusden van et iene huus naor et 
aandere. Now zullen jim wel daenken dat 
dat nogal wiedes is, mar in dit geval koj' zo 
van et iene huus op et aandere kieken. 
Oonze katte, een driekleurtien, mos 
netuurlik mit. Daor hadden wi'j nogal 
aarmoede over, as hi'j now wel bi'j oons 
blieven wol, want de meensken zeden 
altied, dat een katte an et huus hangt en 
niet an de meensken. Bi'j die gelegenhied 
bleek dat dat hielemaole niet waor was. 1k 
heb him op 'e aarm mitneumen en doe et 
beddegoed bi'j et huus ston, waor wi'j 
wonen gaon zollen, bin ik eerst nog een 
posien mit him zitten aon op zoe'n 
hogien veur et huus, bi'j et beddegoed, 
lekker in et zunnegien. 
D'r mos toch eerst schonemaekt wodden 
en schoon stro in de bedsteden daon 
wodden. Dat schone stro was elk jaor weer 
feest. Veur oons as kiender temeensen. 
Veur mem was et een ellende, want wat 
gaf dat een hoop troep. Mar wi'j zatten 
dan zo lekker hoge en et bedde wiebelde 
mooi aile kaanten uut. 
Op een gegeven mement mos ik netuurlik 
ok helpen bi'j et inrumen van de spullen 
en wi'j hoopten mar dat oonze poes begre-
pen hadde, dat hi'j hier now ok heurde. En 
ja heur, hi'j bleef geduldig bi'j et bedde-
goed zitten op een oold klietien, dat wij 
daor veur him hennelegd hadden. Even 
laeter lag hi'j zels noffelik op een rulegien 
in et zunnegien te slaopen. Wi'j mossen zo 
now en dan wel even henne te kieken 
vanzels. Dat hi'j bi'j oons bleef was ems ok 
gien wonder, want hi'j wodde bi'j de 
meensken rekend en niet as een biest 
behaandeld. 
Ja, dat hogien veur et huus, wat zitten 
daor een herinnerings an vaaste, mar dat 
komt laeter. Eerst nog even wat over die 
poes. 
Doe wi'j nog in et veurige huus woonden, 

had hi'j in een veurjaor op een keer een 
hiel mooijonkien. Wi'j hadden daor een 
plak veur, dus die iene moch hi'j holen tot 
et groot genoeg was, dat et him zels red-
den kon. 
Mar, och heden, komt poes niet thuus mit 
een grote winkelhaoke in de boek! Et vel 
bongelde d'r onderan, krek bi'j de tetten. 
'Och, och,' zee mem, 'dit komt niet goed.' 
Et was een arg lief biest en ie konnen mit 
him doen waj' wollen. Dus mem an et 
verbienen. Et iene tettien, waor uut zeu-
gen wodde, bleef nog krek vri'j. 
Mar eredaegs wus mem al, dat dit zo niet 
kon. Deur et bruuien in et waarme katte-
nussien en al et bloed dat d'r nog uutkom-
men was, begon et te stinken. Poes begon 
an et verbaand te trekken, ie konnen zien 
dat hi'j ziek was en hi'j keek oons zo zielig 
an. 
Nee, wi'j dochten niet dat dit nog weer 
goed kommen zol en weren bange, dat hi'j 
et niet overleven zol. Mem haelde et ver-
baand d'r mar weer of. Doe poes zels an et 
hemmelen en mar veurzichtig slikken mit 
zien toongien. 
En dat huip yule beter as et verhaand. Van 
lieverlao is et weer an mekaander gruuid, 
hoe bestaot et! Hi'j gaf zien jonkien ok 
nog te drinken. Wat moet dat zeer daon 
hebben, want zoe'n jonkien dot niks 
aanders as henne-en-weer wrieven mit 
zien kleine klauwgies om de tetten henne. 
Mar poes redde et en et jonkien wodde 
groot. 
Jaoren laeter komme ik een keer bi'j 
oonze dokter in Santpoort en daor ligt in 
de spreekkaemer, naost zien stoel, zien 
mooiejachthond op een klietien. Et leek 
niet best mit him. 
'Is hi'j zo ziek, dokter?' vreug ik, 'zo te 
zien zit d'r gien leven meer in.' 
'Nee,' zee de dokter, 'dat valt nog wel wat 
mee.' 
En doe vertelde hi'j dat zien hond mit de 



pote in et stiekeldraod hangen bleven was. 
Hi'j hadde him verdoofd en de wonde 
goed schonemaekt en ni'jd en hi'j hoopte 
dat et zo weer goed kommen zol. Die 
hond hadde ok een winkelhaoke in et vel, 
krek as oonze poes. 
'Hij komt straks wel weer bij,' zee de 
dokter, 'maar 1k wil daar dan toch graag 
bij zijn.' 
Dat een dokter zien eigen hond huip, 
hadde 1k al wel eerder mitmaekt. Dokter 
Bouman uut Noordwoolde hadde zien 
hond, een hedder, zels eupereerd en die 
lag doe bi'j him in een maand, dat heb ik 
zels zien. Dat is doe ok weer goed kom-
men. 
Mar hoe et mit de winkelhaoke in de pote 
van de hond van oonze dokter ofleup, dat 
wus ik veurlopig dus niet. le kun toch 
muuilik an de dokter vraogen gaon hoe as 
et mit de hond is, en toch interesseerde 
mi'j dat we!. Dat hej' aj' van dieren holen. 
Afijn, nao verloop van tied kwam toch mit 
de dokter de praot een keer op die hond. 
1k was nogal een vaaste klaant van him en 
zodoende. 1k vreug dokter doe hoe et mit 
de hond oflopen was. 
Hi'j begon te lachen en doe vertelde hi'j 
dat de hond, doe hij ienkeer weer wakker 
was, alles zo gauw meugelik bi'j stokkies 
en beties weer van de pote ofhaeld hadde. 
En deur d'r de hieltied an te slikken, was 
de wonde weer prachtig genezen. D'r was 
zels gien raand van een lidteken meer te 
vulen, alles was weer lieke glad en soepel 
wodden. 
'Wonderbaarlijk,' zee de dokter, 'het is 
niet te geloven.' 
Doe vertelde ik him et verhael van oonze 
poes. Dat vun hi'j ok geweldig. 
'Ja,' zee de dokter doe, 'dan weten zij het 
toch beter dan wij, al hebben we ook nog 
zoveel geleerd!' 

Harmen Houtman 

LaaKSUM op 't 
aende van 
september 
Op een baank in de zunne, 
waor wi'j et naozoemerlaand 
mit kleine glooiende dorpies, 
evenpies aachter de diek laoten 

Mit de gleenster in de ogen 
van et waeter, dat him 
mit riegelmaot even optilt 
om de haast ankommen te zien. 

Tegen de brune, hoolten schure 
een koppeltien oolde meensken, 
die heur schoeveters loskneupen, 
daenkende an een waarme augustus. 

In de veerte witte, traoge zeilen, 
die, onrustig deur mekeer, 
een uutweg perberen te zuken 
veur de storms van et naojaor. 

Op 'e scheiding van laand en waeter 
trekt de zoemer zien jasse uut, 
wisselt et veld mit maiskolven 
him in veur de roege winterbouw. 

De hoge diek het oons even 
schieten laoten uut de omaarming, 
die hi'j eers zo krachtig 
om et daeg'liks leven hennelegt. 

Disse kleine viskershaven 
lokt oons de hieltied weer 
om zien te laoten, hoe ienvooldig 
et bestaon ems wezen kan. 

Wi'j vulen dat dit plakkien 
dat dit kertiertien schoft, 
onuutwisber in et onthoold 
van oons leven etst wodden zal. 



Harmen Houtman 

De slag bij Warns 

Een prachtige dag in september. De 27e 
van die maond. We reizen tussen twie en 
half drieje deur et mooie laandschop van 
Gaasterlaand. De stien op et Rooie KJif is 
oons doel. We bezochten dit plak al vile 
vaeker, mar disse dag zuwwe mit een hiele 
koppel wezen. De slag van 1345 zal disse 
middag veur de 52-ste keer herdocht 
wodden. 

We bin wat an de laete kaant. De grote 
Friese vlagge hangt, nao et geschal van 
twie hoornblaozers, al in de paol. Et 
vlaggelied is zongen. De menuut stilte veur 
de gevallenen in de stried tegen geweld en 
onderdrokking het al west. Et korps 
Advendo speult een Fries lied. Et grootste 
diel van de 300 anwezigen zingt mit. De 
wiend raekt de 10 ere Friese viaggen mar 
kwaolik an. Veurzitter Auke Kleefstra 
praot de onderdielen an mekeer. Nynke 
Eringa dreegt op hatstochtelike wieze en 
uut et heufd de Ballade van de Riddersiag 
veur. Heur blonde haor vangt de zunne, 
heur lippen vormen de woorden tot stried-
bere klaanken. Je zien et veur je. 

De 'Zuderzee' gleenstert, et laand glooit 
en de diek is scheidsrechter. Et gaot 
vandemiddag over et begrip vri'jhied en 
hoe as we die persoonlik beleven. As 
eerste geft de veurzitster van de studente-
verieninge Bernlef uut Grunningen heir 
visie. Albert Kuperus van de stichting 'Ons 
Bildt' het et over héur vri'jhiedsstried. 
Aggie van der Meer van 'Leefbaar Fries-
land' vertelt over wat et neffens heir wel 
en niet is. Ze maekt indrok op me mit 
heir dudelike veurbeelden. Et shantykoor 
van Bernief zingt onder eren een eigen 
schreven lied over wat hier zoe'n kleine 
650 jaor leden gebeurd is. De stemmen 
klinken helder en fris over dit uterste 
puntien van oonze perveensie. 

We hadden d'r al een protte over heurd de 
oflopen jaoren. Et Vlaams Blok perbeerde 
hier een jaor of wat !eden zien eigen slag 
te slaon. Doedestieds wodden de wegen 
ofs!euten om zo de 'betinkers' te selekte-
ren. We marken niks van dat nationalisme 
en elkeniene is welkom. 

Tegen de stien mit zien opschrift Leaver 
dea as slaaf leunen studenten. Op de 
stienen muurties zitten meensken van 
alderhaande leeftieden. Op de weg stop-
pen auto's en moters. Pattie veur de 
'betinking', eren kieken ni'jsgierig om heur 
henne. Gryt van Dunen van tillevisie 
Fryslân ontbrekt ok hier niet. Mit een 
kamera- en geluudsman kuiert ze kriskras 
et pebliek deur. Ze fluustert ze wat in et 
oor en geft anwiezings. Dc mannen kom-
men heur nao. Zo hier en daor klikken 
fototoestellen. De fotograaf van de Liw-
wadder maekt vanaachter een peer mais-
kolven zien foto. De dirigente van et korps 
dot heur uterste best in heur zwat-wit 
blokte jassien. Moterrieders ritsen heur 
jak los. Et lieken oolde strieders die heir 
knellende harnas losmaeken. Een ver-
staandelik handicapte jonge zogt op de 
kotte mouwe van zien t-shirt. 

In de veerte tel ik een kleine honderd 
boten op 'e zee. Warns koestert him in de 
naozoemerzunne. Golfies blikkeren, zodaj' 
aenlik niet zonder zunnebri]Ie kunnen. In 
et grös ligt een vrommes mit te zingen. 
Staveren schittert in de veerte mit zien 
masten. De dick slingert him as een gries 
lint tussen greide en bassalt deur. 
Nao et 'Friese Bloed' is de bijienkomst 
tegen vieren veurbi'j. Dc vlaggen wo'n 
daelehaeld. Kiender lopen mit de stokken 
in de haand vot, as zollen ze te fierijeppen. 
1k zie een bekende Stellingwarver en kom 
twie kollega's tegen. 
lene van heir vint et aenlik spietig dat et 



zoe'n prachtige dag is. Veur de herdaen-
king was et beter west dat et koold west 
was en de pompehlaeden strak an de 
paolen wapperd hadden. D'r had ok best 
een spattien regen valen mocht. 1k bin et 
mit him iens. Dit was ems te mooi. Et dot 
je te mm. 

1k beginne wat te miemeren. Zowwe bi'j 
de Bekhofschaans ok niet es zoe'n her-
daenking holen moeten? Mit óónze viag-
gen en mit óóns Volkslied. En, om in de 
gedaachte van die kollega te blieven, 
onder barre weersomstaandigheden. Zo 
halverwege december, op et kotst van de 
daegen. Et liefst mit een protte sni'j op de 
weg bi'j de Lende langes. Wat zol et mooi 
wezen as we mit een kleine duzend meens-
ken aachter de sni'jschoever van de ge-
miente anleupen. De mussen half over de 
ogen, de tekenings van de viaggen onzicht-
ber deur de vlokken. Mit wilde fakkels in 
de rechterhaand en een zweerd in de 
linker haanske. Mit kiotsende kiompen en 
bevreuren snorren. Mit een leger zwatte 
kri'jen aachter de stoet an vanuut Ber-
koop. Gien mikrofoon op de schaans 
vanzels, mar een pommeraant, die mit 
zien of heur stemme de butenwieken van 
Buil beraozen kan. Elkeniene zal et weten, 
die hier herdocht wodt! Et zal een kertier 
duren, deur de krachtige noordooster, 
veurdat de viagge zien hoogste punt 
bereikt het. D'r is gien viaggelied, mar een 
'kriegsdaans', waorbi'j de kwalster de 
boomtoppen invligt. Et duurt gien aander-
half ure, mar op zien kotst een ure of vufe. 
De bonken moe'n deur en deur koold 
wodden, de vingertoppies wit en ongevu-
hg, de lippen stief en had. Dat is weerdig 
herdaenken in et Steilingwarfs! 

De waarme naojaorszunne lat mien ge-
daachten smulten. Vuuf menuten laeter 
zitten we heerlik te genieten bi'j et kleine 
haventien van Laaksum. lene van de 
mooiste plakkies van Frieslaand, vien ik. 
Hier mark ie de ienvoold van de dingen. 
Een man trekt zien kieren uut en duukt et 
waeter in. De haast tikt op 'e deure, mar 
we laoten him d'r nog niet in. 1k zie et 

hokke, dat schilder Willem van Aithuis 
een peer keer in prachtige zaachte kleuren 
op et doek zet het. Een peer viskersboties 
liggen te waachten, mar hieken bier ok best 
blieven te wilien. En et is niet in te daen-
ken dat hier ooit een slag west het. 



Henk Bloemhoff 

Et Stelfingwarfs Woordeboek 

Et is at weer een peer maond leden dat 
diel III van et Stellingwa,fs Woordeboek 
verscheen, mit de letters L t/m 1?. Et is 
veur belangstellenden vanzels nog altied te 
koop, krek as diel II, dat de letters F t/m 
K het. Elk van die beide losse dielen bin 
veur f 60,-- te koop. Meensken die heur 
indertied veur de hiele serie opgeven 
hebben bi'j de intekenaktie, betaelen 
uteraord een legere pries. Bestellings kuj' 
netuurlik doen bi'j de Steffingwarver 
Schrieversronte of in de boekwinkel. 

Intied wark ik deur an diel IV, mit de 
letters S t/m Z. Daor zitten nog een tal 
woorden in daor ik nog vraogen over 
hebbe. Een riegel van die vraogen het 
Sietske Bloemhoff at antwoord op kregen 
deur bi'j infermaanten in Bull, Noordwool-
de en Ni'jberkoop nog es goed nao te 
vraogen. Toch is d'r nog genoeg materiaol 
om ok hier nog es even jim ommedaenken 
te vraogen. Dat doe ik trouwens ok vri'j 
riegelmaotig in mien taelpraotien Van 
praot korntpraot, dat is in et pergramme 
Van huus en hiem, an et aende van de zun-
dagmorgen op 'e lokale radio. 
Wie daor dus acht op geven wil en anvul-
lings wet op 'e woorden die ik vraoge, 
wodt ok van hatte uutneudigd om reakties 
op te sturen. 

Daor kommen dan de vraogen veur disse 
keer. 

Wie van de lezers kent tuja, dat zegd 
wodden zol bi'j et drieven van wild. Kiopt 
dat? Hoe k]inkt dat woord percies? Wie 
kent striedziek? Wat hoolt et in, en kuj' d'r 
een veurbeeldzin mit geven? 
Zo ok striebandig. Wat hoolt et in, en hoe 
zej' et percies in een veurbeeldzin? 
Uut Wolvege heurde ik spekriederie. Wat 
is dat, en hoe wodt dat woord in een 
veurbeeldzin bruukt? 

Bin d'r goenend onder de lezers die stzpe 
kennen in 't plak van stiepe (van de baan-
der of mendeure)? Wie van jim zegd 
spitbonke, en wat hoolt et in? Kent iene 
van de lezers doezebolderen = 'tuimelen, 
vallen'? Is et dan de o van pot, van dom of 
van oold? Graeg een veurbeeldzin. Wie 
van jim kent uut et Stellingwarfs tokse veur 
'een oold wief? 
Wat veur soort appels bin schaopekoppen? 
Kent iene smiecht = een bep. soort voe-
gel? Wat voegel is et dan? En wie kent 
tienaeme veur bi'jnaeme? 
In de letter E kwam ik et onbekende eer-
peistomer tegen. Wie heipt me uut de 
droom? 
Kent iene schepel nog as oppervlaktemaot 
uut zien dOrp weg? Hoe groot was bi'j him 
of heur dan een schepel laand? 

Een inkelde keer duken woorden op die 
niet of nog niet in een biezundere beteke-
nis in diel II of III stonnen. Die geer ik 
dan op veur et 'anhangsel' van et woorde-
boek. Wat die groep woorden angaot, et 
volgende. 
Wie van jim kent uut et Stellingwarfs 
rotterig = 'moerassig'? En hangerig, mit 
dezelde betekenis? Kent iene oingankelik 
= 'makkelik in de omgang'? Waor ligt de 
klemtoon dan in dat woord? 

Wie d'r es even over naodaenken wil en 
ien of meer antwoorden wet en opsturen 
will  wo'k in et veuren daanken. Ok is et 
een goed mement om uut naeme van de 
meensken die an de perduktie van et 
woordeboek mithelpen, alle infermaanten 
en aandere belangstellende lezers een 
goed oold en ni'j en een gelokkig 1998 toe 
te weensken! 



Veurbi'j, veurbi'j, veurgoed veurbi'j 

In de augustus-Ovend van van 't jaor 
schreef vrouw W.P. Woittiez-Zegwaard 
over heur herinnerings an Steggerde en 
Woivege, doe ze mit heur mem hiere in de 
oorlog as evacuee uut Den Helder onder-
brocht was. 
Naodawwe heur de bewuste Ovend toe-
stuurd hadden, kregen we nog een brief 
van heur, daor ze in schreef, dat ze 't 
slimme aorig vunnen hadde heur verhael 
in 't Stellingwarfs te lezen en... ze stuurde 
nog een peer oolde foto's van Steggerde 
uut de veertiger jaoren. Ten van die foto's 
plaetsen we in disse laeste Ovend van et 
jaor. 
Veurop 'e Ovend staot de roomse karke 
zoas die d'r now bi'j staot. Hierboven 
staon de roomse karke en de pasteri'je in 
de veertiger jaoren. Pastoor Lowes was in 
die tied pastoor. Et gebouw dat een betien 
aachteruut staot is et kefé van Ensing, 
daor zatten vrouw Woittiez en heur mem 

et eerste as evacuee, veurdat ze laeter 
naor de Schoeiestraote in Wolvege gon-
gen. D'r aachter staot de grote schure, 
daor zundags de peerden staid wodden, 
want doe gongen de boeren nog mit peerd 
en waegen naor de karke. En dat is alle-
maole... veurbi'j. (jv) 



D'r was es een man in Brocope 
die zee elke morgen: '1k hope, 

da'k vandaege-de-dag 
een miljoen winnen mag! 

En a'k dan naor de Veurschotbaank lope!' 

Bi'j de Koperetieve Veurschotbaank 
kun jaw speren tegen ongeriemd' 

goeie veurweerden. 

Vraog meer infermaosie 
bi'jglieks over speren bi'j: 

De Koperetieve Veurschotbaank 
Till. (0516) 45 35 00 of (0561) 43 28 25 


