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Johan Veenstra 

Antje van D**k: 'D'r bin d'r altied beter, 
mar d'r bin d"r ok wel minder as mi'j.' 

Stellingwarf ligt nog onder de sni'j as ik een peer daegen nao Sunderklaos op een mid-
dag naor Ooldelaemer riede om veur De Ovend mit Antje van Dijk te praoten. D'r 
komt mist opzetten en op 'e autoradio hebben ze 't over duj, glaezebakken, kwalster en 
natte sni'j. 1k huvere onwillekeurig. Mar in de kaemer van Antje op 'e boereplaetse in 
Ooldelaemer is et lekker waarm, de thee is lekker hiete en de joekel van een kraekeling 
knapperig vas. En Antje kan 't wel roer holen, et raffelt heur zowat van de mond. Ze is 
altied zomar mit meensken an de praot, zegt ze. Joan, heur man, zegt wel es: 'Wat hej' 
toch altied te praoten?' 

Antje van Dijk wodde as Antje van der 
Lende vuuftig jaor leden geboren. Mit 
heur oolden en vuuf zusters (Sijtje, de 
hadriedster, is de ooldste) woonde ze in 
Sunnege. Nao de legere schoele in 
Ooldetriene gong ze naor de ulo, waor ze 
de haandelskaant keus. 
'1k bin gien wiskunde-meenske,' zegt ze. 
Nao een jaor vormingsklasse komt ze 
bi'j Frits Boersma in die zien vrouwlu-
de-kierewinkel in Wolvege as verkoop-
ster. Dat bevaalt best, want ze mag stom-
me graeg mit meensken ommegaon. Ze 
trouwt op heur ienentwintigste, jong dus, 
mit Joan van Dijk (Van Diek toch mar, 
dat Van DUk  kriej' as Stellingwarver 
haost niet uut de penne). Ze kommen op 
'e polle van zien oolden in Ooldelaemer 
en kriegen twie jongen. De oo!dste 
woont d'r now naost en zit mit heit en 
mem in een maotschop, de twiede het 
studeerd in Wageningen. D'r bin twie 
kleinkiender en Antje zit sund meert 
1998 in de gemienteraod van West-
Stellingwarf veur de VVD. Een stok-
mennig vraogen. 

In Wolvege is deur Hero Werkman een 
geweldig plan prissenteerd om et Oost 
van Wolvege veur zestig milfoen 'groots 
en meeslepend' te maeken. Hoe 'groots 
en meeslepend' is et leven in 
Ooldelaemer? 

'Veur mi'j is et hier goed genoeg. 1k ver-
lange niet meer. We bin tevreden mit wat 
we hier hebben en hoe we hier leven, 
mar ankemjaor (1999) gaon we naor 
Wolvege toe, dat is de loop van et leven, 
hen, de zeune moet ok een kaans heb-
ben. En an de iene kaant he'k daor best 
zin an, mar ik hoeve niet uut 
Ooldelaemer weg om Ooldelaemer, ik 
heb et hier altied best naor de zin had. 
D'r is hier een slim aktief verienings!e-
yen en ik heb et altied hiel plezierig vun-
nen om daor an mit te doen. Mar ie 
moe'n wat. En dan kuj' hier wel naost 
zitten gaon, mar ik daenk niet dat dat 
moet, we hebben een hiele goeie ver-
staandholing, mar wi'j wo'n oolder, wi'j 
moe'n een stappien terogge doen en 
mien man is nogal gedreven, fanatiek, en 
dan zie 'k dat wel ankommen, d'r lopt 
een kreupele koe in 't laand en dan zegt 
hi'j: Verdikkeme, hi'j was gister ok al 
kreupel, now hebben ze d'r nog niks an 
daon! Dat moet niet, je. Mien schoonheit 
is ok altied vanuut Wolvege naor de 
boerderi'je gaon, zo doen wi'j et ok, en 
we kriegen een huus an de Bremstraote 
mit een mooi uutzicht over vievers en zo 
en wat enten en gaanzen om de deure, en 
ie zitten daor zo op 'e Miente buten 
Wolvege op 'e Sas an.' 

In meert mit de verkiezings, versleug ie, 
naodaj' vierjaor in de steunfraktie van 



de VVD zeten hadden, een zittende wet-
hoolder. Baukje Harder. Was dat ems 
nietpienlik? En waoromme gong ie aen-
uk in de poletiek? 

diend wodden veurdaj' ze uutgeven kun-
nen. Aj' niks hebben, kuj' ok niks uutge-
yen.' 

'Och, ik vien besturen wel plezierig, ik 
wil me graeg argens veur inzetten: de 
saemenleving, de meensken. 1k kan d'r 
trouwens min over as meensken slecht 
mit mekeer ommegaon. Ze moe'n me ok 
niet perberen een hakke te zetten, ik 
waacht mien tied of, mar ik pak ze weer! 
In zoe'n steunfraktie raek ie ok wat meer 
bi'j de boel betrokken, hen, en eupen-
baor bestuur trekt me wel en ja, as ik d'r 
niet zit, zit een aander daor mit te prao-
ten. En och, ik wil mezels niet op een 
voetstok zetten, ik hebbe niet zoe'n hoge 
donk van mezels, mar ik hebbe wel inzet 
en betrokkenhied en ik stikke d'r tied in. 
Je moe'n jezels niet oversehatten, mar ie 
hoeven jezels ok niet te onderschatten. 
Och, d'r bin d'r altied wel beter, mar d'r 
bin d'r ok wel minder as mi'j, mar daor 
mag een aander aanders over daenken, 
heur. 
En dat mit Baukje, ja, veur mi'j was et 
wel plezierig, mar veur heur vun ik et 
pienlik. 1k hadde wel mit heur te doen. 
Et dee me wel wat. Ur wodde vanzels 
een protte over praot, dat hej' zo mit 
zokke dingen. Baukje zit now in de 
steunfraktie.' 

Waoromme de VVD? Is diejow wel 
sociaol genoeg? 

'Et liberalisme sprak me wel an, de 
staandpunten van de VVD, daj' zels ok 
verantwoordelikhied hebben in de maot-
schoppi'je en... Haans Wiegel was een 
jonge vent, doe ik veur de eerste keer 
stemmen moch. 1k hebbe ok nooit argens 
aanders op stemd. En de VVD is me 
zeker wel sociaol genoeg, ze gaon d'r 
misschien niet veur deur, dat wodt te-
meensen vaeke deur aanderen zegd, mar 
ze hebben zeker wel een sociaol gezich-
te. Meensken die et slecht hebben, 
moe'n hulpe hebben, dat is hiel belang-
riek, mar de centen moe'n eerst wel ver- 

Bi j  poletiek daenken meensken nogal es 
an ellebogewark enje profileren ten 
koste van een aander. Mark ie daor ok 
wat van? 

'Nee, dat mark ik bi'j oons in de raod 
niet. 1k bin vanzels nog niet zo erveren, 
mar besturen heur ie mit mekaander te 
doen, diskussies heuren eupen en eerlik 
te wezen, al meugen ze best fel wezen, 
ie moe'n mit argementen kommen. Et 
gaot bi'j oons redelik sportief toe. En 
wat prikkelen en zo, dat vien ik hiel 
aorig.' 

Isfraktiediscipline niet hatstikke verve-
lend? 

'1k liede d'r niet onder, mar a'k argens 
hiel principieel tegen wezen zol, dan kun 
ze hoge en lege springen, mar dan stem 
ik tegen, en ze meugen me d'r mal 
omme ankieken, en me d'r uutzetten, 
mar daor he'k dan gien muuite mit, dan 
gao 'k graeg, ik bin een Van der Lende! 
Mar ik hope vanzels wel dat zoks nooit 
gebeurt.' 

Kun de Stellingwarven now niet es iene 
gemiente wodden? 

'Oost- en West- Stellingwarf doen al 
bepaolde dingen tegere, mar ik daenke 
dat oonze gemienten veerder groot 
genoeg binnen en niet an een herindie-
ling toe binnen. 1k daenke dat de opper-
vlakte dan te groot wodden zol veur iene 
gemiente. 1k zie et op dit mement niet 
zitten. Mar ja, de toekomst... West-
Stellingwarf moet vanzels niet bi'j Et 
Vene en Oost-Stellingwarf niet bi'j 
Drachten kommen, de Tjonger blift d'r 
wel altied tussen zitten. Mar saemengaon 
speult, neffens mi'j, op gien inkeld 
front.' 

Wat is beter: een keuzen of een benuum- 



Antje van D/k op et hiem bij heur huus in Ooldelaemer 

de burgemeester? 

'Now, een keuzen burgemeester zie 'k 
aenlik niet zitten, heur. Kwaliteit heurt 
veurop te staon, emoties moe'n aenlik 
niet mitspeulen. le kun wel iene slim 
aorig vienen en op him of heur stemmen, 
mar dat wil niet zeggen, dat hi'j of zi'j 
geschikt is. 1k bin daoromme ok huverig 
veur een referendum. Alles kan vanzels 
ok niet altied van bovenof oplegd wod-
den, dan is et niet dichte genoeg bi'j de 
meensken, dat snap ik ok wel, mar toch, 
we moe'n kwaliteit en emoties uut 
mekeer holen.' 

Mar bi j  een benuumde burgemeester 
kriej' niet gauw iene uut de eigen streek 
Bil oons is dat now aenlik een uutzun-
dering. En zoks is toch wel verhipte 
aorig? 

'Et is hatstikke aorig, et is een hiele aori-
ge man, hi'j kan goed een verhael holen, 
hi'j kan goed praoten. Ft het wel wat. Et 
wi'j-gevuul mit Remco Heite, dat is 
mooi.' 

Waoromme praot ie gien Stellingwarfs in 
de raod? 

'Och, now ja, ik hebbe indertied zegd: ik 
zitte d'r veur alle burgers van West-
Stellingwarf en iederiene moet me goed 
verstaon kunnen. Dat ik doe et mar in et 
Nederlaans. Mar bi'j meensken, die et 
wel in et Stellingwarfs doen, vien ik et 
gien inkeld perbleem, d'r bin mar een 
peer die Stellinwarfs in de raod praoten, 
en dat vien ik ems ok wel mooi. Theo 
van de Bles en Doeke Duursma doen et, 
al dot Theo et now ok wel es vat mm-
der. Mar och, ik komme d'r toch mar 
niet op weeromme. Mar missehien zo! et 



Stellingwarfs me nog wel beter ofgaon 
as et Nederlaans...' 

Hoe ziej' de Stellingwarver 
Schrieversronte? As een folkloristisch 
kiuppien? Of is et toch wel wat meer? 

'Meer vanzels. 1k vien dat ze dudelik een 
taek hebben en een opdracht. Et is een 
groep meensken, die slimme aktief is en 
daor vaalt en staot et vanzels mit. Ze 
trekken geweldig an de belle, vien ik. 
1k koop ok altied boeken in de sutelaktie, 
alliend de laeste keer kwam vrouw 
Dubling mit de kop om de deure, ik zat 
krek an de tillefoon en de brune bonen 
en 't spek stonnen op, en ik hadde krek 
jow boek ( Verrassend Stelling-warfs) 
kocht, dat ik zegge: Nee, disse keer mar 
niet. Mar doe kwam Klaas van Weperen 
even laeter en die zee: Antje, ik heb een 
hiel mooi boek veur je over Rinny 
Siemonsma. Dat vun ik trouwens as 
maegien mar een nuvere vent mit die 
hoed op, mar ja, ik hole wel van boeken 
en ik bin bliede, da'k dat doe toch nog 
kocht hebbe, want ik vien et prachtig. 1k 
bin d'r hiel wies mit.' 

Jacques de Miliano zee lestdaegs: 1k 
vien dat d'r nog dromen wezen meugen 
in de poletiek Heb ie dromen en ideao-
len? 

'1k bin niet zoe'n dromer. Wat Jacques 
de Miliano anbelangt, 1k hebbe dat arti-
kel in de kraante lezen en ik vun et hiel 
typerend hoe de meensken dan soms 
bliekber mit mekeer ommegaon. Kiek, et 
is vanzels zo, daj' niet altied je zin krie-
gen kunnen en d'r is altied wel es wat, 
mar as mi'j etzelde as him overkommen 
was, dan ha'k, op dat nivo, percies etzel-
de daon.' 

1k nume een stokmennig naemen. 
Reageer d'r es hiel kot op. 

Beatrix: Ten ambassadrice veur 
Nederlaand.' 
N/pels: 'Et was niet mien eerste keuze.' 

Hero: Ze daenkt hiel lange nao en zegt 
dan: Ten haandig politikus.' 
Sunderklaos: 'Moet tot in lengte van jao-
ren blieven.' 
Zwatte Piet: 'Moet gewoon zwat bile-
yen.' 
Et is altied nog diezig a'k weer op huus 
an riede, mar et glaezebakt gelokkig nog 
niet. Dat dot et aandere morgens a!, ik 
stri'je zoolt op et spiegelgiadde pattien 
naost huus en beginne dan et interview 
mit Antje van Dick uut te schrieven. 



Piet Qosting 

Post uut de Charente 

Poespas 

Tot mien stomme verbaozing zie ik 
miens twie rasechte siamese poesies bi'j 
Joel in de tuun lopen. Now weren we d'r 
al aachter dat poezen, op zien zaachtst 
zegd, niet zien grootste hobby is, dus 
kun we oons haost niet veurstellen dat 
hi'j een protte geld uutgeven het om een 
peer siamezen an te schaffen. Zoks prik-
kelt de ni'jsgierighied en dus moe'n we 
daor meer van weten. 
'Laotenjow die zomar buten rondlo-
pen?' vraog ik him, as hi'j mit zien ni'je 
anweensten in de tuun staot. 
'Ja, waoromme niet?' vragt hi'j op zien 
beurt verwonderd. 
'Now,' zeg ik, 'zokke poezen, dat is 
nogal riskaant om die zo loslopen te lao-
ten.' 
'Oh,' zegt hi'j, 'mar die bin niet duur, 
heur, die het mien dochter gratis kregen.' 
'Zo, da's een aorig kedo, wat ze in 
Frankriek kosten, zo'k niet weten, mar in 
Nederiaand betaelen jow veur zoe'n jong 
poesien grif twieduzend fraanken.' 
Joel kikt me schrokken an en kikt dan 
naor de poesies, die heur niks antrekken 
van de belangstelling en fleurig deur de 
tuun dattelen. 
'Twieduzend fraanken?' vragt hi'j op een 
toon waor et ongeleuf doemedikke van 
ofdruupt, 'veur een katte?' 
Dat wil d'r bi'j him niet in. Hi'j vertelt 
me dat et twie wiefies binnen. Dan waor-
schouw ik him alvast mar, dat as hi'j 
daor gien maotriegels veur nemt, vrouw-
giespoezen d'r de onhebbelike gewoonte 
op naoholen om zo now en dan een nus-
sien jonkies te produceren. 
Joel kikt sebiet over et hekke waor Murk 
en Nognix mit voile belangstelling de 
ni'je buurvrouwgies gaedeslaon. Mar ik 
stelie him gerust, daor hoeft hi'j niet 

bange veur te wezen, mien kaeterties bin 
ongeveerlik wat dat angaot. Mar Marcel 
zien grote Moustique en zien eigen Idris 
niet. Joel kikt opgeiocht.' 
'Die kaeter van Marcel komt hier niet, 
want daor het mien hond een hekel an, 
en dat kaetertien van oonszels is al zo 
oold,' zegt hi'j tevreden. 
Now, zo oold was Idris toch niet of een 
maond of wat laeter leupen de twie poe-
sies mit gezellig schommelende dikke 
boekies deur de tuun te waggelen. Vol 
leedvermaek vraog ik Joel wat hi'j mit al 
die jonge poesies doen gaot. Hi'j kikt es 
vertwiefeld aachteromme naor de keu-
kendeure waor Mattei per ongelok staot 
mit te luusteren. 
'Now, we verzoepen ze niet, heur, zegt 
hi'j dapper. 'We moe'n d'r mar plakkies 
veur zien te vienen, as ie soms iene 
weten, die een Jong poesien hebben wil, 
over een posien hebben we d'r waor-
schienlik zat.' 
En ja, heur, eerst komt d'r ien nussien 
mit vufe en een weke iaeter nog iene mit 
drieje. 't Bin prachtige jonkies. Vufe vint 
Joel te veule veur zoe'n klein poesien en 
veur we et keren kunnen het hi'j d'r al 
iene likwideerd. De helte van de jonkies 
is hielemaole siamees, van de aanderen 
lieken d'r drieje sprekend op de oolde 
kaeter, en ien klein opdondertien is pik-
zwat. Moustique het de kompetisie dus 
wunnen, want die is zels ok half siamees 
en de meersten lieken op him. Idris, de 
oolde kaeter, het mit zien bi'jdrege an et 
deurbestaon van de soorte kennelik te 
veule van zien krachten vargd, want nao 
een posien wodt hi'j ziek en op een dag 
is hi'j verdwenen in de mais, om nooit 
meer terogge te kommen. En zuken doen 
ze him niet. 
Willy is hielemaole van de kaorte van 
die jonkies. Ze het d'r geliek twieje veur 



Twie slim ni jsgierige katten. 

heurzels risserveerd. Och ja, we hadden 
d'r ok nog mar zeuven! Zeuveneneenhaif 
aenlik, want in 't oolde huus naost oons 
woonde Mischa. Mischa is een klein on-
tiederig zwarfpoesien mit schildpodde-
yacht en een schieve zwatte strepe over 
et neusien. As ze boven in 't raem zat, 
kon ze over de hege henne in oonze tuun 
kieken en ze hul dan hiele verhaelen 
tegen jow. 
We begrepen et niet allemaole, want 't 
was in 't Fraans netuurlik. Mar Mischa 
vertelde wat veur zorgelik bestaon et is 
veur een klein zwarfpoesien in 
Frankriek, en dat et toch wel een schaan-
de was, dat oonze poezen sommige soor-
ten blikvoer niet iens vreten willen. 
Daoromme weren we begonnen mit 
Mischa de ressies te brengen van wat 
oonze poezen daegeliks staon leuten. 
Aenliks hadde Mischa wel geliek, ze bin 
schaandelik verwend. Mischa vrat alles 
Sol 

Op een kwaoie dag leut Marcel de pak-
ken stro weghaelen waor ze in woonde. 
Van poere verontweerdiging verdween 
ze in de mais. Mar nao veertien daegen 
was ze weer terogge en besleut om in 
oonze gerage wonen te gaon. Ze kan 
veur gien meter overweg mit de aandere 
poezen. Dat kun jow heur niet kwaolik 
nemen, ze het van jongsof an altied let-
terlik vechten moeten veur heur bestaon 
en is dus aorig agressief tegen soortge-
noten. Veur oons is ze zo lief as wat, 
want dom bin ze niet, die zwarfoezen. 
Van de aandere zeuven hebben d'r ok 
drieje zoe'n karrière aachter de rogge. 
Joel is d'r ondertussen in slaegd om nog 
twie jonkies een plakkien te bezorgen en 
hi'j wil d'r desnoods iene zels huusves-
ten, dus moe'n d'r nog twieje argens 
onderdak vienen. 1k besluut om daor 
Ann en Roger mit op te zaedelen. Bi'j de 
eerste de beste gelegenhied vraog ik Ann 
as Indigo him niet slim allienig vuult, 



now heur aandere poesien vot is. Die is 
waorschienhik offerd an de nationaole 
gekte, die hier elke haast uutbrekt. De 
jacht! 
Op een zundagmorgen wodden we wak- 
ker maekt deur een peer dikke knallen 
niet veer uut de buurt. En miens heurden 
we van alle kaanten geknal, gejank van 
honnen en getoet. 
'Zol de oorlog uutbreuken wezen?' 
vraog ik bezorgd an Willy, die vaeke 
beter op 'e hoogte is van et gebeuren om 
oons henne in de wereld. 
'Welnee sufferd,' zegt ze, 'de jachttied is 
begonnen, we moe'n de poezen bi'j huus 
holen.' 
Now hadde Marcel me al een keer 
vraogd as ik ok mit gong te jaegen in de 
haasttied. 
'Pour le sport.' 
Mar ik hebbe him geliek goed dudelik 
maekt, dat ik d'r mit de beste wil van de 
wereld gien sport in zien kan om aandere 
weerloze schepsels dood te schieten. 
Veur de sport! As 't niet zo treurig was, 
zoj' d'r omme lachen. Vuuf percent van 
de Fraansen jacht, dat wil zeggen dat d'r 
in ien weekaende wel een leger van drie 
miljoen mit et geweer op 'e nekke deur 
et veld baggeren kan. En ze schieten op 
alles wat niet echt hielemaole op een 
meenske !iekt. Van mi'j moch et aan-
dersomme wezen. Mar as ik dat zegge, 
kikt Marcel me wel hiel arg vremd an. 
Ann geft toe, dat ze d'r over docht heb-
ben om d'r toch weer een poesien bi'j te 
nemen. Now hebben zi'j een zwak veur 
raszuvere dieren, et liefste nog mit een 
flinke stamboom, dus ik moet een betien 
veurzichtig wezen. 
'Wat daenkenjow van een siamesien?' 
'Oh, dat zol prachtig wezen.' 
'Mooi, dan hebbe ik een hiel mooi, jong, 
siamees poesien veur jow, Ann.' 
En ik vertelle heur van de gezinsuutbrei-
ding bi'j Joel, daor die niet zo gek op is. 
'En as jow him niet nemen, dan verzopt 
hi'j et aarme besien.' 
1k dikke et mar wat an! 
'D'r blift d'r toch nog iene over en die 
zal hi'j ok wel ofmaeken, mar jow kun 

d'r in ieder geval iene redden, Ann.' 
Ann het de traonen in de ogen. 
'Nee hear,' zegt ze vaastbesleuten, 'ik 
zal d'r mit Roger over praoten, en dan 
nemen we ze alletwieje of gieniene van 
beide.' 
'Ok as ze niet hielemaole raszuver bin-
nen?' vraog ik onschuldig. 
'Hoezo,' vragt Ann mit dudelik opkom-
mende aachterdocht. 
'Now ja, de vader was eerlik zegd niet 
hielemaole siamees, mar jow zien et niet 
an dejonkies, heur.' 
'1k weet niet as Roger dat wel goedvint,' 
twiefelt ze. 
Zi'j wil dus we!, en da's al negentig per-
cent weenst, want meerstal geft Ann 
heur miening wel de deurslag daor.' 
'Je laoten die twie aarme besies toch niet 
verzoepen, allienig omdat ze niet hiele-
maole siamees binnen, dat zal Roger vast 
ok niet willen, ik weet sekuur dat hi'j ze 
nemt, as hi'j ze zien het.' 
Op dat mement komt Roger de keuken 
in en wil weten wat hi'j niet willen zol. 
Dus hool ik nog een keer mien pleidooi. 
'le hadden verkoper wodden moeten,' 
zegt Roger as ik klaor bin. 
'Mar goed, we konimen in elk geval 
evenpies kieken.' 
Zo, die missie is hoogstwaorschienlik 
wel slaegd. Tevreden mit mezels en de 
wereld riede ik weeromme naor huus, 
waor de vrouw al een ure mit et eten zit 
te waachten. Ze vergeft me graeg as ze 
et risseltaot heurt. 
'Ann en Roger nemen die poesies grif 
wel,' zegt ze op!ocht. 
En dat deden ze ok, zels et kleine zwat-
tien! 



Johan Veenstra 

Jan, Jesse en Maria: de poppenaemen van 
1998! 
Veur et vuuftiende jaor publiceren we in 
De Ovend een overzicht van de poppe-
naemen, die et meerst vaeke deur de ool-
den an de kleinjongen geven binnen. 
De naemen Jan en Maria hebben et, de 
jaoren deur, et beste daon. Mar... Jan kon 
et bovenan niet allienig opredden in 
1998, de naeme Jesse, een komplete ni'j-
kommer, wodde lieke vaeke geven as 
Jan. 
Bi'j de maegies is Maria weer hielendal 
weeromme. In 1995 wun ze veur et laes-
te, now staot ze, nao twie kwakkeljaoren, 
weer glorieus bovenan. 
In die laeste vuuftien jaor het Jan et bi'j 
de jongen dattien (!) keer wunnen, soms 
dus tegere mit iene aanders. Bi'j de mae-
gies wun Maria et tien van de vuuftien 
keer. 
Krek as alle jaoren he'k de gegevens uut 
de rebrieken van de burgerlike staand 
van de gemienten Oost- en West-Stel-
lingwarf, Et Vene en Smallingerlaand. 
In 1998 he'k mit mekaander 745 naemen 
opschrieven kund (148 meer as in 1997), 
394 (+ 120) jongesnaemen en 351 (+ 28) 
maegiesnaemen. Alle veurnaemen die 
een kiend kreeg bin mitteld. 
De letter U leverde hielemaole gien nae-
men op. De letters 0, Q en X gien mae-
giesnaemen. 
Van de topnaemen bi'j de jongen kwam-
men d'r viere van ok in 1997 in de top 
veur: Jan, Pieter, Sander en Ruben. Bi'j 
de maegies weren dat d'r zesse: Maria, 
Sanne, Lisanne, Esmeé, Anna en Anouk. 
En dan now de toppers van 1998. Tussen 
haokies et tal keren, dat de betreffende 
naeme in 1997 geven wodde as die doe 
ok in de top veurkwam. 

jongesnaemen 

Jan 7 (8) 
Jesse 7 
Johannes 6 
Dennis 5 
Pieter 5 (3) 
Sander 5 (5) 
Thomas 5 
Bernard 4 
Christiaan 4 
Leon/Leon 4 
Maurice 4 
Ruben 4 (3) 
Yannick 4 

maegiesnaemen: 

Maria 8 (5) 
Esther 6 
Sanne 6 (4) 
Ilse 5 
Lisanne 5 (3) 
Rianne 5 
Anna 4 (3) 
Anouk 4 (3) 
Esmeé/Esméé/Esmé 4 (8) 
Kim 4 
Maartje 4 

overzicht over vuuftien jaor 

Vuuf jaor leden he'k een totaol-overzicht 
geven over de veurofgaonde tien jaor. 
Zoks kriegenjim now ok van mi'j. De 
absolute top-tiene over de laeste vuuftien 
jaor van de jonges- en maegiesnaemen in 
de Stellingwarven. De Stellingwarver 
naemgeving van 1984 t/m 1998. Hier 
kommen de onverbiddelike toppers. 



jongesnaemen 

1.Jan 
2.  Johannes 
3.  Hendrik Klaas Knillis Hofstra 
4.  Marc/Mark 
5.  Willem 
6.  Pieter ofscheid 

Stefan/Stephan 
7.  Dennis 
8.  Sander 
9.  Robin/Robbin krek veur ik votgao 

10.  Cornelis/Kornelis pulk ik nog wat in de neuze 

maegiesnaemen: 

1. Maria 
2. Johanna 
3. Elisabeth/Elizabeth 
4. Anna 
5. Sanne 
6. Rianne 
7. Cornelia 
8. Esther 
9. Lisanne 
10. Marije 

Esmée/Esmee/Esme/Esmay/Esmé 

Bi'j de jongesnaemen bin de eerste vuuf 
naemen nog percies dezelden as vuuf 
jaor leden. Albert en Peter kommen niet 
meer in de top-tiene veur. Ni'je naemen 
bin Sander en RobinfRobbin. 
Bi'j de maegiesnaemen bin de eerste 
drieje nog percies dezelden as vuuf jaor 
leden. Uut de top-tiene bin hier verdwe-
nen: Hendrika, Chantal en Geertje. Ni'je 
naemen in de top-tiene bin Esther, 
Lisanne, Marije en de verschillende van-
aanten van Esmée. 
Ankem jaor om disse tied bekieken we 
wat 1999 oons an naemgeving brocht 
het! 

et grune spul schiet ik vot 
et kefé in 

ik blieve nog een betien 

20-7-'97 



Tine Dekker 

Zomar op een morgen 

Zo begon mien morgen. 1k was op mien 
meniere al drok an et zorgen veur de zoer-
koolpot, die wi'j die aovend mit mekeer heb-
ben zollen. Want ik kreeg eters, now ja, twie-
je mar, heur! Van alles klaorzetten dus. De 
zoerkool ha'k de veurige aovend al op et 
aanrechien legd, ik zol et aanders es vergeten 
kunnen. Et zat in een plestieken zakkien, 
veul lekkerder as uut een pottien. 
Now, doe ik dat dus vandemorgen zag, wus 
ik et wel. D'r kwam nog et ien en aander bi'j 
te liggen; rezienegies, een dreuge wost en et 
pannegien mos d'r ok nog bi'j kommen, mar 
dat ston nogal hoge op et rim en op dat pan-
negien lag nog een ommekeerd littien, waor 
nog weer een kleine koekepanne op ston. 
Et is veur mi'j nogal een toer om dat d'r of 
te kriegen. Mit mien rechterhaand lokt mi'j 
dat niet meer, want die wil niet best meer. 
Mit de linker wel, mar ik bin niet links en 
dan is et stottelen. Dat bleek vandemorgen 
overdudelik. 1k dee een greep. Et koekepan-
negien lokte. Doe et littien waor dat panne-
gien op staon hadde. Dat is nog wel es wat 
vettig van et koekepannegien. Doe wol ik dat 
littien d'r of pakken. 1k dee weer een greep, 
ik hadde et goed vaaste en trok. 
Oe meensken, wat mi'j doe toch overkwam! 
D'r goesde mi'j inienend wat bi'j et heufd 
langes, van schrik ha'k de ogen bliekber 
dichte. 1k heurde een hiel had gerammel en 
doe een hadde plof. Doe ik keek zag ik een 
bende, niet te beschrieven! D'r ston een fin-
ke kop zwatte koffie mit een mooi klein 
paantien d'r bovenop; now dat was verleden 
tied! Hielemaole in scharven! De zwatte kof-
fie zat overal, behalven in et koppien. Alles 
ston of dreef in de koffie. Gelokkig niet op 'e 
vloer, want die had ik niet weer schone krie-
gen kund. 
0, wonder, mien mooie ni'je staolen panne-
gien, daor mekeerde zuver niks an, d'r zat 
zels gien spattertien koffie op. Dat zol mi'j 
A hiel arg speten hebben, want dat had ik op 
mien achtentachtigste verjaordag van mien 

kleinkiender kregen en et is zoe'n iewig 
mooi pannegien. Wat een gelok bi'j een 
ongelok, docht ik nog en dat was et ok. Mar 
doe ik weer naor et aanrecht keek en doe 
goed zag wat d'r gebeurd was, docht ik: hoe 
krieg ik dat toch weer schone? Et was alle-
maole koffie! 
D'r ston een wit ziepebakkien mit daor een 
wit stokkien ziepe in, ongeveer mit de vorm 
van de rogge van een koe, mar dan zonder 
kop en zonder stat vanzels. Now, op die 
rogge zatten mooie brune plakkies en die 
leken op de kleur, die hiel lochtige roodbonte 
koenen hebben en dat vun ik toch wel mooi. 
Mar mien mooie oolde koppien waor ik jao-
renlaank uut dronken hadde, was d'r niet 
best veurweg kommen (twie hiele grote bas-
ten). Zunde, mar ik beweer et heur, as an-
daenken veur zoveul jaoren trouwe dienst. Et 
mooie kleine paantien, waor ik zo wies mit 
was, was now hielemaole an diggels, och, 
wat spietig. Mar, docht ik wat laeter, et het 
A zien veurdiel, want now he'k weer schar-
ven om onder in een bloempot te doen as ik 
een plaantien in een pottien zet en, niet te 
vergeten, scharven brengen gelok! Mit dikke 
proppen keukenpepier he'k eerst de argste 
rommel de geutstien inscheuven en daornao 
he'k mit een soppien alles ofneumen, wat 
knapte et daor van op. 
Ondaanks alles is de zoerkoolstamppot toch 
klaorkommen. Et reuk zó lekker en et 
smaekte ok best, d'r bleefniks van over, de 
panne was hielemaole leeg, wi'j hebben d'r 
lekker van eten. 
Doe we dat daon hadden, gaf ik an jell van 
beide eters et briefien, waor ik et verhael van 
mien brieke zetten opschreven hadde, om dit 
veur te lezen. 1k verheugde me al op 'e 
gezichten die ze zetten zollen. Die zaggen 
d'r dan vast aanders uut as veur ze begonnen 
te eten. 1k was beni'jd. 
Intied is de rust weerommekeerd. Mien 
zeune vun et veur mi'j wel glad verkeerd. 
Zok wark was veur mi'j, op mien leeftied, 



toch vusen te zwaor. Now ja, dat was mis- 
	Kxummelfies schien wel waor, mar doe ik die middag lag 

te rusten, scheut ik miens toch hadde in de 
lach: wie hadde dat ooit zo briek zien? Nee, 
ik daenke van gieniene! 

Dit was et mooie dus veur mi'j 
en daorom doe ik zoks ok opni'j. 
Now ja, wel wat kalmer an dan, heur, 
want zokke brieke zetten, 
die kun d'r toch niet op deur! 

FRYSKE BOEKEWIKE 

In et kader van de Friese Boekeweke is 
d'r op vri'jdagaovend 26 feberwaori een 
optreden van de bekende Friese schrie-
ver Hylke Speerstra en de al lieke beken-
de zanger Benny Huisman in de 
Eupenbaore Biebeitheek in 
Oosterwoolde. 
De aovend begint om 19.45 ure. De 
intree is vuuf gulden. 
Henne dus, want dit wodt grif mooi! (jv) 

PASSENIELSMUTAOSIES 

Sund 1 j annewaori warkt Rene' 
Lekatompessy op oons streektaelinstituut 
in et kader van een Melkert-baene. Hi'j 
dot et wark wat Alie ten Hoor vroeger 
dee. Alie warkt niet meer as baenepoler 
bi'j oons, zi'j het now een administratie-
ye baene hi'] de braandweer! 
Welkom Rene' en bedaankt Alie! (jv) 

NI 'JJAORSBI 'JJENKOMST 

Zoe'n 400 meensken kwammen op 'e 
ni'jjaorsbi'jienkomsten van de 
Steflingwarver Schrieversronte of op 8 
en 9 ]annewaori bi'j Dragt in Wolvege. 
Et kabberetpergramme Evenpies hi j-
praoten van Roel Oostra mit Johan 
Kuipers aachter de piano maekte d'r twie 
mooie aovens van mit et ni'jjaorsper-
gramme Alle meensken de beste ween-
sken. Et het oons best voldaon! 
Wat mooi, dat d'r gezelschoppen binnen 
as Evenpies biipraoten, The Flying 
Stars en Kunst naar Kracht, die et 
Stellingwarfs zo positief de wereld in 
brengen! Oonze komplementen! (jv) 



Wiebe NUboer 

De Stellingwarven in de statistieken 

Et begrip identiteit komt de laeste jaoren 
al mar hoger op de populariteitsiedder. 
Et alomme bruken van dat woord meu-
gen we zeker wel modieus numen. 
Jaoren eerder weren een peer aandere 
begrippen populair, ni. volkskerakter en 
volksaord. Et bruken daorvan is now niet 
meer salonfähig. Dat die begrippen mit 
overgaove bruukt binnen deur meensken 
die 'yolk' mit een heufdletter schreven, 
het daor wat mit te maeken. 
Vroeger wodde et begrip identiteit in 
yule beparktere betekenis bruukt en 
hadde et meerstal te maeken mit levens-
beschouwing. In de 'verzuilde' saemen-
leving van doe, weren 'identiteitsgebon-
den organisaties' machtige instituten. 
Tegenwoordig wodt identiteit veur van 
alles en nog wat bruukt en de charme d'r 
van is daenk ik, da' d'r van alles en nog 
wat naor eigen beheven instoppen kun-
nen. 
Mar mien verlet om over de' identiteit 
van de' Stellingwarvers of van dè 
Stellingwarven te schrieven is niet groot. 
Wel bin ik d'r een veurstaander van om 
de vraogen, die daor aachter liggen, zo 
varieerd en zo bried meugelik te benao-
deren, liefst deur versehillende meen-
sken. Want elke benaodering het vanzels 
zien beparkings en zien bezwaoren. 

De vraoge waor as ik mi'j mit bezig 
holen wil is de volgende: in wat veur een 
saemenleving is de generaosie van nao 
de twiede wereldoorlog opgruuid? Op 
zien Stellingwarfs zegd: waor kommen 
wi'j weg? En verschilde die 
Stellingwarver saemenleving van de wie-
dere omgeving? Daorbi'j blift et vanzels 
altied interessaant dat wi'j Friese, 
Drentse en Overiesselse buren hebben. 
Een vergelieking mit Amsterdam of 
Bloemendaal liekt me niet zo zinvol. 1k 

moet vanzels wel over gegevens 
beschikken om de vraoge te beantwoor-
den en om vergeliekings te maeken. De 
basisgegevens die ik bruuk, kommen uut 
de volkstelling van 1960. Et CBS het 
daor verscheiden 'kengetallen per 
gemeente' uut destilleerd. Zodoende kan 
ik de Stellingwarver gemienten vergelie-
ken mit: 
- de Friese gemienten Opsterlaand, Et 
Vene, Haskerlaand en Lemsterlaand; 
- de Drentse gemienten Norg, De 
Smilde, Diever en Viedder; 
- de Overiesselse gemienten 
Stienwiekerwoold, Ooldemark en Dc 
Kuunder. 
Niet elkeniene hoolt van statistieken, van 
ciefers dus. Ciefers hebben zeker heur 
beparkings, reden om d'r mit verdrag 
gebruuk van te maeken. 

In de jaoren tussen 1950 en 1960 hadden 
de beleidsmaekers een grote belangstel-
ling veur industrialisaosie en de daormit 
saemenhangende verstedeliking. Vandaor 
dat in die tied de gemienten typeerd 
wodden naor heur 'urbanisatiegraad'; dat 
was een soort algehiele typering, lopend 
van plattelaand via verstedelikte gemien-
ten naor steden. 
Oost- en West- Stellingwarf heurden bi'j 
de plattelaansgemienten. Oost zit in de 
op iene nao hoogste kattegerie, West 
staot iene leger en was dus wat minder 
plattelaans. Op dit punt sleuten wi'j et 
meerst an bi'j Drenthe en Overiessel; 
Diever en Viedder zatten in de hoogste 
kattegerie plattelaand. Opsterlaand staot 
geliek mit oons, de aanderen bin minder 
agraorisch, veural Et Vene. Et ciefer veur 
die laeste gemiente wodt stark bepaold 
deur et plak Et Vene. Ok bi'j nog vol-
gende gegevens meugen we, naor mien 
miening, d'r van uutgaon dat de oosthoe- 



ke van Et Vene meer overienkomt mit 
Opsterlaand en mit oons. 
Een aander algemien kenmark is de 
bevolkingsdichthied: 

Oost: 84 (inwonertal per km2  
West: 92 laandoppervlak) 

De meerste Drentse en Overiesselse 
gemienten beschikten over dezelde of 
nog meer ruumte. Opsterlaand gaot weer 
geliek op mit oons, de aandere Friese 
buren zitten op een wat hoger tal. Et 
Vene was et hoogste mit 195; Stienwiek 
stonop 1231. 

We gaon veerder mit een stokmennig 
sociaol-ekenomische kengetallen. Et 
antal personen mit een beroep in % van 
de totaole bevolking lag in Oost (32,6) 
wat leger as in West (34,1%). Kiender en 
oolden-van-daegen wodden hier ok 
mitrekend, dus gaot et niet drekt over 
warklooshied. D'r is mar een betien ver-
schil mit de omliggende gemienten. In 
eerste instaansie hadde ik gien verklao-
ring veur et legere ciefer van Oost. Daor 
kom ik nog op weeromme. 
Nemen we de 2 grootste bedriefsklassen 
waor as de meensken wark in vunnen, 
dan bliekt d'r een grote homogeniteit 
van alle 13 gemienten. De laand- en 
tuunbouw ston op et eerste plak en de 
bouwnijverhied was twiedest. D'r is mar 
iene uutzundering: Norg het as twiede 
overhiedsdiensten en dat komt vanzels 
deur Veenhuzen. Oonze streek paste 
trouwens goed in et grotere plaetien, 6 
van de 11 perveensies hadden ok de 
laand- en tuunbouw en de bouw veurop 
staon. 
Van de beroepsbevolking warkte in 

Oost 36,-% 
in de laandbouw 

West 33,7% 

Opsterlaand lopt weer liek mit oons; de 
aandere Friese gemienten bin minder 
acraorisch. Mar van de 7 Drentse en 
d'veriesselse buren bin 5 meer agraorisch 

(Vledder as hoogste mit 53,9%). 
Wat betreft de nijverhied (industrie, 
ambacht, bouw, nutsbedrieven) was d'r 
dudelik et kontra-beeld van et veurige: 

Oost 30,2% 
nijverhied. 

West 36,1% 

In West wodde dus meer in de industrië-
le sfeer warkt as in Oost; et verschil bi'j 
de laandbouw was minder groot. De 
Friese buren bin, op Opsterlaand nao, 
industriëler. Norg, Diever, Viedder en 
Ooldemark bin aorig minder industrieel. 

Van de beroepsbevolking was in 

Oost 31,8% 
bedriefsheufd. 

West 32,5% 

Bedriefsheufden weren veur eigen reke-
ning ondernemer of hadden een vri'j 
beroep. Uut de veurgaonde gegevens zal 
dudelik wezen dat de meersten daor boer 
van weren. Arbeiders weren d'r in 

Oost 42,9% 
West 46,3%. 

Aj' de ciefers bi'j mekere optellen, moet 
de konklusie wel wezen, dat d'r in 1960 
een hieleboel arbeiders, boeren, midden-
staanders en aandere kleine ondernemers 
onder oonze kostwinners weren. 
Opsterlaand wiekt haost niet van oons 
of, de aandere Friese gemienten hadden 
meer arbeiders (weren ok minder agrao-
risch). De zudelike en oostelike buren 
laoten een licht ofwiekend, wisselend 
beeld zien. 
As gevoig van de geunstige wederop-
bouw van nao de oorlog begon et tal 
'employés' te gruuien. Vanoolds weren 
d'r in oonze dorpen niet zovule 'witte 
boorden'-warkers. Op elke 100 arbeiders 
weren d'r in 1960 in 



Oost 38 
employés. 

West 31 

Et verschil tussen Oost en West hadde ik 
ems niet verwaacht. Et hoolt, naor mien 
inschatting, verbaand mit meer febrieks-
nijverhied en meer arbeiders in West. Et 
verschil mit de meerste aandere gemien-
ten is niet groot. Mar Norg (Veenhuzen) 
springt d'r slim uut mit 70 employés per 
100 arbeiders. Ok Et Vene zit vanzels 
hoge (bedrieven, schoelen, ziekenhuus). 

Een aander verschiensel was in 1960 ok 
an et opkommen: etforensisme (wi'j 
nuumden dat pendelen). Et gaot daorbi'j 
om de meensken die daegeliks heur wark 
hebben in een aandere as heur woonge-
miente. Et CBS onderscheidde doe al 
een appatte rebriek 'specifieke forensen-
gemeente'; in et Noorden was d'r in 
1960 mar ien zoe'n gemiente, Haren bi'j 
Grunningen. 
Vanuut de gemiente bezien bin d'r woon-
forensen (meensken die hier wonen en 
argens aanders warken) en warkforensen 
(die wonen argens aanders en kommen 
hier te warken). Van de beroepsbevol-
king weren d'r in 

Oost 7,8% 
woonforensen 

West 7,8% 

Oost 4,3% 
warkforensen. 

West 4,-% 

D'r is gien verschil tussen de beide 
gemienten. Mar d'r is een kenmarkend 
onderscheid mit de aandere gemienten, 
want die hebben allemaole (yule) meer 
woonforensen; uutschieters bin De 
Smilde (20%) en Stienwiekerwoold 
(26%). De Stellingwarven trekken ok 
minder warkers van buten an as de aan-
dere gemienten (mar Ooldemark en 
Diever zitten nog leger). 
We meugen dus stellen dat de warksfeer 
bi'j oons in die jaoren een betrekkelike 

besleutenhied hadde. Lichtkaans komt 
bi'j goenend de gedaachte op, dat zoks te 
maeken hadde mit oonze volksaord. Mar 
zolange as d'r een ienvooldiger verklao-
ring te vienen is, gao ik dat pad niet op. 
Wi'j hadden zels gien grote warkgele-. 
genhiedscentra en in de naoste omgeving 
weren die liekemin. De Smilde en 
Stienwiekerwoold liggen vlakbi'j Assen, 
resp. Stienwiek. 'Booming' Drachten lag 
nog te veer vot veur de meerste 
Stellingwarvers om daor elke dag bernie 
te reizen. Wie daor, of veerder vot, wark 
kriegen kon, verhuusde daorhenne. Et 
anveerden van wark leverde ok vaeke 
nog een huus op en we weren doe de 
woningnood nog niet echt veurbi'j. 

Forensisme is een vorm van mobiliteit en 
verhuzen is dat ok. Op indirekte wieze 
kun we dit gegeven mitnemen. Want we 
weten hoevule meensken 'autochtoon' 
en hoevule 'allochtoon' (import in de 
volksmond) weren. Van de bevolking 
van 14 jaor en oolder was 'ter plaatse' 
geboren in 

Oost 58,4% 
(autochtoon) 

West 61,4% 

Van de bevolking bet him de laeste 10 
jaor vestigd: 

Oost 20,9% 
(allochtoon) 

West 18,7% 

Dat et wat meer agraorische Oost-
Stellingwarf toch wat minder autochtoon 
was as West, past niet goed in mien ver-
waachtingspetroon. Een posien naodaen-
ken brocht mi'j op de Molukkers, die we 
in 1960 nog Ambonezen nuumden. En 
inderdaod, bi'j naovraog bliekt dat die 
sund 1957 inschreven staon in et bevol-
kingsregister van Oost. Dc manluden 
warkten niet, want ze weren op 'e deur-
reize. Zo vaalt et dus ok te verklaoren 
waoromme as Oost leger zat mit de 
beroepsbevolking. Alle Friese gemienten 



en de aanderen op 2 nao bin minder 
autochtoon as de Stellingwarven. D'r zol 
steld wodden kund, dat wi'j wat aachter-
leupen bi'j de algemiene toenaome van 
de 'sociale mobiliteit'. Mar de buter-
staonder moet niet de indrok kriegen, dat 
we gien ervering mit 'vremd yolk' had-
den. Die hadden we wel, daenk mar es 
an de hongerkiender, de onderdukers en 
de evacuees in de oorlog. 

D'r vaalt ok nog wel wat te zeggen over 
de kwaliteit van oonze woonomstaandig-
heden. Mar daoran veurof vermelden we 
et tal kiender, nog thuuswonende en niet 
trouwd, per gezin in 

Oost 1,84 
West 1,67 

Op elke 100 gezinnen weren d'r in Oost 
dus 17 kiender meer as in West. 1k 
waoge mi'j hier niet an een verklaoring. 
Gongen ze in West eerder de deure uut, 
trouwden ze daorjonger? Of moe'n we 
A now an de Molukkers daenken? 
De aandere gemienten gaon geliek mit 
oons op (4x) of zitten op een hoger kien-
dertal. 
Now de woonkwaliteit; per bewoonde 
woning weren d'r in 

Oost 3,73 
personen. 

West 3,58 

En per vertrek (woondichthied) weren 
d'r in 

Oost 0,84 
personen. 

West 0,78 

De verschillen tussen Oost en West kiop-
pen mit de ciefers van et kiendertal. Alle 
Drentse en Overiesselse gemienten had-
den meer meensken per woning; de 
Friese gemienten staon geliek mit oons 
of zitten wat geunstiger (dus minder per-
sonen per woning). De woondichthied is 
in 6 van de 11 gemienten geliek an die 

van oons, 4 bin wat ongeunstiger en 1 is 
geunstiger. De utersten bin Et Vene 
(0,75) en Diever (0,95). Oonze woon-
kwaliteit zat dus op et gemiddelde nivo 
van de streek. 
Een kerakteristiek gegeven van een sae-
menleving kan ok de leefiiedsopbouw 
wezen. 
In 1960 zag de leeftiedsopbouw d'r zo 
uut: 

Oost 	West 

0 t/m 19 jr. 	40,1% 	36,3% 
20 t/m 64 jr. 	50,6% 	51,8% 
65 jr. en oolder 	9,3% 	11,9% 

West- Stellingwarf vaalt op deur et lege 
ciefer veur j ongeren, leger as alle aande-
re gemienten! Et kiopt goed mit et eerder 
nuumde kiendertal. Ok now heb ik gien 
ofdoende verklaoring. Om ienige mdi-
kaosie te kriegen heb ik naor alle per-
veensies (totaole ciefers) keken en dan 
blieken Grunningen en Zeelaand nog wat 
leger as West- Stellingwarf te zitten. Now 
stonnen die beide perveensies (mit 
Frieslaand) bekend vanwegen et doe 
aktuele perbleem van de ontvolking van 
et plattelaand. Daor kan et dus mit te 
maeken hebben. Mar verklaort dat et 
grote verschil mit Oost? Mit de produk-
tieve leeftiedsgroep ontlopen de beide 
gemienten mekere niet yule, dus moet 
Oost wel minder oolden-van-daegen 
hebben as West. 
Een opvalend gegeven is, dat de leef-
tiedsopbouw in de Friese gemienten (en 
in Vledder) over et generaol dichte bi'j 
die van de Stellingwarven blift. De 
meerste aandere gemienten zitten wat 
beter in de jeugd en bin nog hielemaole 
niet an et vergriezen. Lichtkaans kom-
men we dan toch weer bi'j et verschil in 
geboorteciefer. 

Geboorteciefers bin wel in verbaand 
brocht mit verstedeliking en ok wel mit 
karkelike gezindte. Wat dat laeste anbe-
langt, was van alle inwoners zonder kar-
kelike gezindte in 



Oost 29,4% 
West 35,7%. 

West was dus wat onkarkeliker as Oost 
en et was ok kattelieker; Oost was nogal 
wat protestaanser as West. In de verge-
lieking mit de aandere gemienten tekent 
him een dudelik petroon of Twie 
gemienten weren nog onkarkeliker as 
wi'j: Et Vene en Opsterlaand. Wat dat 
angaot heuren we bi'j Zuudoost-
Frieslaand. Want alle aandere gemienten 
bin lange zo onkarkelik niet as wi'j; slim 
lege percentaosies hadden Ooldemark 
(5%) en Diever (5,2%). 
Ben roege vergelieking voert mi'j niet tot 
een verbaand tussen geboorteciefer en 
karkelike gezindte. Eerder zie ik een 
lichte relaosie mit et agraorisch kerakter 
van een gemiente. 

As laeste, mar zeker niet as onbelang-
riekste onderwarp, bekieken we et onder-
wies- en opieidingsnivo in de 
Stellingwarven. Niet alliend in kultureel, 
mar ok in ekonomisch opzicht was dat 
van belang. Nao de oorlog hadden we 
eerst de fase van de wederopbouw (de 
havens, de mienen, de voedselveurzie-
ninge). Daornao wodde de industrialisao-
sie in perbleem- (laeter ontwikkelings-) 
gebieden bevodderd. In die gebieden was 
een grote strukturele warklooshied en 
weren Tr te yule meensken mit te mm 
'scholing'. Ok oostelik Frieslaand was 
zoe'n gebied (liekas Zuudoost-Drenthe 
en Noordoost-Braobaant). Ur was oons 
dus een etiket opplakt, mar Tr ston wel 
ekstra geld tegenover. Et etiket krigt van-
zels makkelik een 'kultureel' tintien. Et 
is wel wat een groot woord, mar we kun 
oons toch ofvraogen: in welk kultureel 
klimaot gruuiden wi'j op? 
Wi'j onderscheiden et 'genoten onder-
w/s- en opleidingsniveau' in leger en 
hoger (et uutgebreid leger nemen wi'j 
niet mit). 
Leger is: uutslutend leger algemien vor-
mend onderwies, gien beroepsopleiding 
ofmaekt, gien akte of diploma's. 
Hoger is: middelber, semi-hoger en 

hoger. 
Van de Stellingwarver beroepsbevolking 
hadde in 1960 onderwies volgd in 

leger 	hoger 

Oost 58,2% 	4,9% 
West 56,8% 	4,3% 

Ur is een grote overienkomst tussen 
beide gemienten. Van de beroepsbevol-
king kwam dus meer as de helte niet 
veerder as et lege nivo. Mit oonze 1999-
ogen bezien is dat yule. Mar toch scoor-
den de aandere gemienten op 2 nao nog 
'slechter'; Opsterlaand en Et Vene zatten 
op oons nivo. En as we de perveensies 
bi'j langes gaon, bliekt dat aflienig de 
Raandstad 'betere' ciefers hadde. We 
leupen dus bepaold niet aachterop mit 
oonze lege 'scholing'. 
Aanders lag dat mit de hoger 'geschool-
den', want daor hebben we minder van 
as oonze Friese buren; Et Vene is et 
hoogste mit 7,5%. De oostelike en zude-
like buren zatten leger, veural Diever mit 
2,7%. 
We betrekken alle perveensies weer in de 
beschouwing en dan is de konklusie: we 
zitten wat minder in et hogere segment. 
Mit aandere woorden: oons 'kulturele' 
klimaot wodde domineerd deur een wat 
ienziediger leger en uutgebreid leger 
onderwiesnivo. 

Warken mit ciefers het zien beparkings; 
de drang om verklaorings te vienen is 
groot, wiels die soms muuilik en zonder 
veerdere analyse vaeke niet meugelik 
binnen. Ciefers lao'n verschillen en 
overienkomsten zien. Verschillen bin 
now ienkeer interessaanter en kriegen 
vaeke de meerste andacht. Onbedoeld 
wodt dan ok makkelik een te groot 
gewicht toekend an die verschillen. 
Daoromme liekt et mi'j goed om op dit 
punt een heufdkonklusie te formeleren. 
De Stellingwarven maekten in 1960 diel 
uut van een wiedere omgeving waor as 
ze goed in pasten en over et generaol 
gien ofwiekende, appatte pesisie in had- 



den. 
In bepaolde opzichten bin oonze gemien-
ten ok overgangsgebied, nemen ze een 
tussenpesisie in. We moe'n d'r daoliks 
bi'j vermelden dat die aandere gemien-
ten gien homogene blokken weren. De 
Drentse en Overiesselse gemienten had-
den zeker heur onderlinge versehillen. 
De 3 meerst westelike Friese gemienten 
weren veural industriëler en veur Et 
Vene kwam daor de belangrieke dienste-
sektor nog bi'j. Et verschil mit Drenthe-
Overiessel het daor veural mit te mae-
ken; die gemienten weren agraorischer, 
plattelaanser, et kiendertal lag hoger en 
ze weren yule karkeliker. (Haskerlaand 
en Lemsterlaand scheuven op dat punt 
wat an bi'j de Friese zuudwesthoeke). 
1k kan et ok aanders en subjektiever 
weergeven: in mien jonge jaoren hadden 
oonze Nedersaksische buurgemienten et 
imago dat ze 'oolderwetser' weren. (Dat 
zegt vanzels ok wat over oonszels. Et 
oordiel van eigenwieze 'Friezen'?) 

As wi'j de gegevens van alle ofzunderli-
ke gemienten rangschikken naor ver-
waantschop mit oons, dan springt d'r 
iene gemiente veer uut boven alle aande-
ren: Opsterlaand. Op grote ofstaand vol-
gen: Viedder, Stienwiekerwoold, 
Haskerlaand en Lemsterlaand. 
Uutgaonde van de 3 'blokken' bin et de 
Friese gemienten waor as wi'j et dichtste 
bi'j staon, mit as goeie twiede de 
Drentse gemienten. Om een frisisme te 
bruken: we schaaiden wat meer uut naor 
de Friese kaante. 

Waor kwanimen wi'j weg, in 1960? 
Wi'j gruuiden op in een plattelaansge-
miente; Oost-Stellingwarf was nog wat 
agraorischer as West-Stellingwarf. 
Liekas in et grootste pat van Nederlaand 
verdienden de meerste meensken de kost 
in de laandbouw en de bouwnijverhied. 
Arbeiders, boeren, middenstaanders en 
aandere kleine ondernemers bepaolden et 
sociaol-ekenomische gezicht van oonze 
streek. 'Employés', al thuusheurende in 
steden en verstedelikte gemienten, weren 

ok bi'j oons an heur opmars begonnen. 
Mar een hiel kleine minderhied van de 
meensken hadde een middelbere of 
hogere opleiding; dominerend was et 
(uutgebreid) legere onderwiesnivo. 
In verholing wodde d'r bi'j oons nog 
niet zovule pendeld; d'r gongen niet 
zovule meensken daegeliks naor een 
aandere gemiente en nog minder kwam 
men d'r naor oons toe te warken. Ok 
verhuusden d'r doe, in verholing, mind 
meensken naor de Stellingwarven. Mee: 
as in oonze buurgemienten weren wi'j 
wat 'op oonszels'. 
West- Stellingwarf hadde in verholing n 
Oost en mit de aanderen een leeg per-
centaosie jongeren en naovenaant yule 
meer oolden-van-daegen. 
Mit oonze betrekkelik hoge onkarkelik-
hied sleuten wij hielemaole an bij de 
beide Friese zuudoosthoeke-gemienten. 

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek, 13e 
Algemene volkstelling 31 mei 1960. Deel 14: 
Voornaamste kerngetallen per gerneente. 
Staatsuitgeverij, 's Gravenhage, 1966. 
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WH. de Vries 

historikus '40/'45 

De oorlog in de Stellingwarven - 17 - 

vervoig van A. 16 

'1k hebbe trouwens nog wat belangrieks 
vergeten, naemelik wat him op vri'jdag 
12 jannewaori 1945 ofspeulde. Op disse 
daotum, omstreeks om kwat veur tiene 
henne, wodde ik uut mien eel haeld deur 
de waachtkommedaant en mitneumen 
naor et waachtlekaoi. Daor weren een 
drietal S.D.-ers en een peer burgers, die 
Hollaans praotten en ok Hollaanders ble-
ken te wezen. Disse twie Hollaanders 
nammen mi'j doe een verheur of en 
begonnen mit et volgende mooie prao-
tien: Kiek es, Wijnalda, aj' oons now 
alles vertelien, al is et nog zo arg, dan 
zullen wi'j perberen wat wi'j veur jow 
doen kunnen. Wi'j hebben de voile mit-
warking kregen van de Duutse autoritei-
ten, mar van jow kaant moej' dan ok 
mitwarken en de voile waorhied an oons 
deurgeven en dan zuilen wi'j perberen, 
daj' niet doodscheuten wodden. Op 't 
argste woj' opsleuten in een butenlaans 
koncentraosiekamp. (Dit hul dan ver-
baand mit de mi'j al eerder nuumde ver-
klaorings van Menger, Beugeling en 
Veen). 
Omda'k van disse zaeken niks ofwus, 
kon ik mit een gerust hatte zeggen, dat ik 
onschuldig was en dus niks te verklaoren 
hadde. Mi'j wodde doe uut de doeken 
daon, (naodat ze wat pepieren deurkeken 
hadden), dat d'r aorig wat meensken 
tegen mi'j getuugd hadden, onder aande-
re Menger en Veen. 1k wodde doe mit et 
gezieht naor de mure in een hoek plaetst 
en d'r kwam iene aachter mi'j te staon, 
die iaeter Thijs Menger bleek te wezen.' 

De beschuldiging 

'Hi'j nuumde een protte feiten op, waor 

ik dan an mitdaon hebben zol, o.e. in 
Liwwadden, Et Vene, Assen, 
Oosterwoolde, Katliek, Ni'jhooltpae en 
Boschoord. Omdat ik van al die feiten 
niks ofwus, hebbe ik alles ontkend. Wat 
ik in Liwwadden uutspoekt hebben zol, 
wodde mi'j tot in de kieinste kleinighe-
den veurschotteld, mar ik verklaorde dat 
dit klaore leugens weren. Doe wodde 
Menger weer votbrocht en een aander 
persoon (wat laeter Roelof Veen bleek te 
wezen) kwam aachter mi'j staon. Him 
wodde vraogd, wie ik was. En hi'j zee: 
Dat is 'Winaldie' van Buil. Hi'j somde 
ok een hieleboel feiten op, die ik daon 
hebben zol, naemelik ok weer 
Liwwadden, Et Vene, Oosterwoolde, 
Meppel en Boschoord. Van Liwwadden 
mos hi'j aile details vertellen, mar dit 
klopte lange niet mit wat Menger ver-
klaord hadde. Ok Meppel kiopte niet, 
want hi'j verklaorde dat dit deur oons 
uutvoerd was in de naacht van 23 op 24 
december 1944 en ik kon naor veuren 
brengen, dat ik op 16 december in 
Crackstaote insleuten was. Veen wodde 
doe weer votbrocht. Ok wodde Veen nog 
vraogd (waor ik bi'j was) as hi'j in de 
zaeke Boschoord ok waachtwoorden 
wus, zoas Oude Taaie, Schoen, Klomp 
enz. Hier wus Veen volgens zien zeggen 
niks vanof, omdat hi'j altied veur bewae-
king op de weg staon hadde en volgens 
him nooit in 't veld west hadde.' (Hoe 
Veen hier mit illegaole aktiviteiten as 
straotbewaeking en dergeiike dingen in 
verbaand brocht wodde is mi'j een raod-
sel, want hi'j hadde daor totaol gien kon-
takten mit. Hi'j kreeg ailienig zien bon-
kaorten via de ondergroonse, omdat hi'j 
onderduker was, W.H. de V.). 
'Mi'j wodde doe deur de heren vraogd, 
as ik meer bewies neudig hadde veur al 



De rollen ommedri7d: een N.S.B. -er 
(naeme bif oons bekend) gaot drekt nao 
de bevri jding mit de hanen in de nekke de 
poorte van Crackstaote in. Veurop lopt de 
distriktsleider Bergsma van de onder-
groonse 

die dingen die ik tegen de Duutsers daon 
hadde. 1k dee heur doe uut de doeken, 
dat Menger en Veen alles leugen hadden 
en dat ik onschuldig was an al die feiten. 
Mi'j wodde doe zegd, dat zi'j wel meer 
getugen tegen mi'j hadden, want dat vee-
arts De Boer en dokter Hoeksema (bei-
den uut Noordwoolde en ok oppakt, 
W.H. de V.) etzelde verklaord hadden en 
as ik beweren wol, dat zokke intellektu-
elen stonnen te liegen. 1k zee doe dat as 
zi'j dat dusten te verklaoren, waor as ik 
bi'j 	zi'j leugen ok zi leugen en dat zi'j dan 
die meensken mar naor de verheurkae-
mer haelen mossen. 
Zi'j deden heur eerst veur, as ze dit ok 
doen zollen, mar doe zeden ze tegen 

mi'j, dat d'r genoeg bewiezen tegen mi'j 
weren, zodat et onzin wezen zol die 
meensken d'r bi'j te haelen. 1k verspeul-
de zo in heur ogen mit mien holing mien 
ienigste kaans op mitwarking van heur 
kaant. Deur iene van de heren wodde 
mi'j doe toesnauwd, dat zi'j de veurige 
dag ok bi'j mien vrouw west hadden om 
inlichtings en dat zi'j nog tegen heur 
zegd hadde, dat zi'j tegen mi'j zeggen 
mossen, dat ik de volle waorhied zeggen 
mos al hoe arg et ok was wat ik daon 
hadde. 1k brocht heur nog een keer onder 
ogen, dat ik niks verkeerds daon hadde 
en 1k kreeg as antwoord, dat groter leu-
geners as ikke nog geboren wodden 
mossen en dat ik as pelisieman wel 
mooie repotten en verbaolen maekt heb-
ben zol. Naodat ze mi'j vraogd hadden, 
hoevule kiender ik hadde en hoevule 
dienstjaoren ik hadde, wodde ik d'r an 
herinnerd, dat mien vrouw dan wel een 
pensioentien kriegen zol. Doe kon ik 
weerommegaon naor mien cel.' 

Cel 15 

'Doe 1k in de cel weerommekwam, zag 
ik dat et 10 menuten over 11 was, zodat 
ik haost aanderha!f ure in de verheurkae-
mer west was. Drekt daorop wodde 1k 
weer uut de cel haeld. 1k was in de vier 
weken die ik now al in Crackstaote op-
sleuten zat nooit weer in de gelegenhied 
west om me te scheren en hadde dus een 
baord van hier tot gunder. 1k wodde naor 
een lekaol brocht waor een barbier zat. 
Hier raekte 1k dus mien baord kwiet, mar 
dat niet allienig, want ze nammen mitien 
mien haor ok mit. Tot op et ye!, hiele-
maole kael! Volgens de kleuren haor, die 
om de stoe! op 'e v!oer laggen, wodde et 
me dudelik dat ik niet de ienigste was, 
die hier op disse stoel zeten hadde. 
Daornao wodde ik weer naor de cel 
weerommebrocht en zag 1k dat Van der 
Meer rere ogen opzette, doe hi'j mien 
verschiening zag. 1k mos mien spullen 
mitnemen en mit een bewaeker gong 1k 
naor de twiede verdieping en daor 
wodde ik bi'j waachtmeester Themming 



Ok de bewaekers bin now aanderen. Meensken van de ondergroonse bif Cracics'taote. 

uut Diever in eel 15 stopt.' 
(Waachtmeester Temmingh, Wijnalda 
spelde de naeme verkeerd, was in Diever 
oppakt op 22 november 1944). 
'Dit was een grote eel waor we doe mit 
20 meensken inzatten. Drekt nao mi'j 
kwammen d'r nog 3 personen bi'j, dit 
weren de oolderling Feenstra uut 
Dwingel, Slettenaar van de distribusie 
uut Wolvege en De Vries uut Steggerde.' 
(De laeste twieje hopen we et nog es 
over te hebben in De Ovend, W.H. de V.) 
'Aj' weten, dat de ruumte in de eel zesse 
bi'j vier meter besleug, dan kuj' naogaon 
dat et niet roem was. D'r naost was nog 
een ruumte waor twie tonnen stonnen, 
iene veur de grote en iene veur de kleine 
bossehop, en daor we oonze spullen 
opbargen konnen. Dit was veur mi'j een 
hiele ommekeer, want dit weren haost 
allemaole onderdukers (liehte gevallen 
dus), die niet hielemaole in de gaten had-
den, dat ze in et hol van de lieuw zatten 

en d'r een lollegien van maekten. 1k 
heurde van Themming, dat de S.D.-ers al 
wussen, dat alles wat Menger, Beugeling 
en Veen verklaord hadden op fantesie 
berustte en dat disse meensken heur ver-
klaorings introkken hadden. Volgens de 
bewaeker was et veur oons ok een goed 
teken dat we now in een gemiensehoppe-
like eel zatten.' 
Bier eindigt et trieste verhael van 
waachtmeester Wijnalda. We weten niet, 
wat hier de oorzaeke van is. Wodde hi'j 
op dit punt van et verhael overplaetst 
naor Amersfoort? En het hi'j veerder de 
kaans niet had, of kon hi'j de moed niet 
opbrengen zien onmeenselike verhael, 
dat et doe wodde, op pepier te zetten? 
We weten et allemaole niet. Aj' dit re-
laos zo op pepier zetten, is et niet te 
veurkommen, daj' je inleven in de 
gemoedstoestaand van de betrokken per-
soon, mit alle angsten en onzekerheden 
om overleverd te wezen an een stel beu- 



len. Beulen die alle middels angrepen 
om een bekentenis uut een gevangene te 
wringen, desnoods bekentenissen en 
beschuldigings an aanderen die nargens 
op sleugen, mar allienig d'r mar uutslin-
gerd wodden om even van de koeiene-
rings of te wezen en even niet mishaan-
deld te wodden. In dat locht moe'n we 
dan ok de bekentenissen en ok de 
beschuldigings zien die daon binnen 
deur Menger en Beugeling. Dc beestach-
tigheden die disse beide jonge kerels 
ondergaon mossen bin mit gien penne te 
beschrieven en op et aende van heur 
kunnen, gongen ze alles zeggen wat de 
beulen wollen. 

Van et bestuur 

* Van et bestuur is een ni'j rebriekien in 
De Ovend waor kleine berichies in staon 
over zaeken, daor et bestuur op et ogen-
blik o.e. mit an de gang is. 

* Twie warkgroepen van de 
Stellingwarver Schrieversronte hebben 
heur doende hullen mit een veraandering 
van de statuten van de Schrieversronte. 
D'r zal now overlegd wodden mit een 
netaoris om ien en aander es goed juri-
disch te bekieken. De statuten wo'n dan 
in overienstemming brocht mit de eisen 
van de tied en de veraanderende 
omstaandigheden van de Stellingwarver 
Schrieversronte in de loop van de jaoren. 

* In saemenwarking mit de warkgroep 
publiciteit bin we doende om wat kleine 
sniepsnaoren an oonze negosie toe te 
voegen, die dan ok mitneumen wodden 
zullen in de sutelaktie. We daenken an 
bi'jveurbeeld ni'jjaorskaorten en schrief-
blokkies mit opschrift. 

* De perveensie Frieslaand wil of van de 
algemiene subsidieverdielsleutel van drie 
keer een dadde, die deur de jaoren henne 
bestaon het tussen de gemienten Oost-
en West- Stellingwarf en de perveensie. 
Deur middel van een bezwaorschrift zal 
de Schrieversronte perberen dit onheil te 
keren. (jv) 



Sietske Bloemhoff 

s W?. Et Kroontien 

Dit keer kunjim weer een prachtig verhael lezen van Anke Hoornstra over de aeventu-
ren van Fake Pepermuntien. Zo hier en daor he 'k al es even infermeerd wat kiender 
(en leerkrachten) van Fake zien mallefratsen vienen. Now, ze vienen die prachtig, en 
dat verbaost me niks. Hiemkunde-kollega Saskia Douma en 1k kieken zels ok alle keren 
weer uut naor Anke heur ni 7ste verhael! Daorom, veul leesplezier mit: 

PAKE GEFT LES 

(Een verhael van Anke Hoornstra) 

'Zitten d'r echt waor verhaelties in die 
pepermunties van jow pake?' 
Minke duste et nooit te vraogen, mar 
now floept et heur zomar uut de mond. 
Pake kan de meensken hiel goed wat 
wiesmaeken, mar Minke vertrouwt et 
niet altied. Pake kikt heur es even an 
zonder wat te zeggen. 
'Dommiet wodt hi'j nog kwaod,' daenkt 
Minke. 
'Ja,' zegt Bas, 'dat wil ik now ok wel es 
weten. Meester zegt dat et niet bestaot. 
Dat hi'j wel es heurd het van wat uut je 
doeme zoegen. Et betekent dat ie iene 
wat wiesmaeken willen en neffens 
Meester zoeg ie dat van die pepermun-
ties gewoon uut jow doeme.' 
'Meester is niet wies,' bromt Fake, 
'zokke dingen moej' ok niet an de mees-
ter vraogen, die het daor hielendal gien 
verstaand van en dat zal hi'j ok wel 
nooit kriegen. Jim wel, jim za'k et 
leren.' 

Pake, Bas en Minke lopen in de bos. Et 
is halverwege meie en de zoemer zit d'r 
an te kommen. Ze leupen krek zo lekker 
omme te strunen mar now staot Pake 
stille. Hi'j kikt inienend hiel nuver om 
him heime. 
'Wat is d'r Fake, ie bin toch niet 
kwaod?' vragt Minke. 
'Ikke kwaod? Bi'j' now wies, ik wor op 
jim niet kwaod. Nee, ik zuke wat. Die 
daor, dat is een mooie polle, die moe'n 

we hebben.' 
Pake lopt een aentien et pad op, haelt 
zien buusmes uut de buse en snidt een 
takke van de polle of Bas en Minke 
staon hielemaole veraldereerd te kieken. 
'Now, kom dan,' ropt Fake, 'waor bile-
yen jim now. An et wark!' 
Bas en Minke maeken dat zi'j bi'j Pake 
kommen. Gelokkig, now gaot d'r einde-
uk weer es wat gebeuren. Allienig mar 
kuieren is ok mar niks. 
'Zo,' zegt Pake die al in et gros zit, 'kom 
d'r mar bi'j. A'kjim now es vertelle dat 
in dit stokkien hoolt een riedeltien 
meziek zit, krek zoas d'r in pepermunties 
verhaelties zitten, geleuven jim mi'j dan 
of de meester op schoele?' 
'Now ja,' zegt Minke, 'ie hebben de 
doeme niet in de mond, dus zal et wel 
waor wezen.' 
'Zien is geleuven,' zegt Bas. 
Tat is een waor woord, lao'we mar 
beginnen,' vint Pake. 
Hi'j geft Bas en Minke een pepermun-
tien en nemt d'r zels ok iene. 
'In de mond,' kommedeert Fake, 'en 
flunk sobbelen! Pruven jim al wat?' 
Bas en Minke nikken van ja. 
'Wat pruven jim dan?' vragt Fake. 
'Pruppermut.' 
'Watte?' 
'Pupperprmt!' 
Ze meugen aenlik niet mit de mond vol 
praoten, da's onfesoenlik. 
'As jim nog pepermunt pruven, doen jim 
wat verkeerd. 1k pruve al lange wat eers. 
Ogen dichte doen!' 
Bas en Minke doen wat Fake zegd het en 
sobbelen as hangt heur leven d'r vanof. 



Fake schreef ok veurjim op hoe hi'j eenfluitien van sepiepenhoolt maekt! 
Lees mar: 

Ongeveer waore grootte 

QTIII I2 _7 
fluitien van sepiepenhoolt (liesterbeie). 

Dit fluitien wodde maekt in de mehnaond. 
Et volgende riempien zeden ze daor dan bi'j op: 

Sap sap piepen wanneer ben je riepen 
ankem meie as de 
voegels eier leggen. 

Dan sleug diegene mit et heft van et mes op 'e baste van de takke zodat die 
losleut van de pitte. 

Warkwieze takke: 

ZZ 

iz1'iE7 

Eerst et mondstok, vervolgens de eupe-
fling anbrengen. Dan mit et mes een 
cirkel om de baste snieden. O.m de 
baste los te maeken moej' die los kiop-
pen. Snie dan de pitte van de gleuve 
of. Vervolgens komt de pitte weer in 
et mondstok en et aandere diel in de 
baste. 

Mit daank an de heer G. v. d. Hoefuut Wolvege, veur zien uutleg over et maeken van een fluitien. 

mar Tr gebeurt nog niks. 
'Wat pruuf ie dan Pake?' vragt Minke. 
Zi'j het heur pepermuntien even uut de 
mond haeld. 
'In de mond holen,' zegt Pake, 'aanders 
lokt et niet. 1k pruve wat hiel spannends. 
Een lekker pittig smaekien. As jim dat 
ok pruven, gaon we de goeie kaante op, 
dan krieg ie ok dingen te zien. 1k zie al 
van alles.' 

'Wat zie ie dan Pake?' vragt Bas. 
'1k zie een stofwolke an de horizon die 
de hieltied dichterbi'j komt. Ja, now zie 
'k et a!, et is een man op een peerd.' 
Ten cowboy?' vragt Minke. 
Tat kon best es zo wezen,' zegt Pake, 
'het hi'j een hoed op?' 
'1k daenk et al, even waachten tot hi'j 
dichterbi'j komt. Ja heur, et is d'r iene. 
Goh, een echte cowboy mit sporen an de 



leerzens en hiel mooi haor.' 
'Hoe kun ie now zien dat hi'j mooi haor 
het,' zegt Bas, 'zo krek zee ie nog dat 
hi'j een hoed op hadde.' 
'Now,' dat weet 'k toch gewoon,' zegt 
Minke een betien lelk weeromme. 
Zi'j het de smaek al aorig te pakken, ze 
zicht van alles gebeuren, wiels zi'j toch 
heur ogen stief dichte knipt. Et is krek as 
kikt zi'j tillevisie. Bas bet de ogen al 
lange weer eupen en kikt naor wat as 
Pake an et doen is. Hi'j fiekt wat mit 
zien buusmes in een takkien. 
'Wat heb ie zien, mien jong?' vragt 
Pake. 
'Niks,' zegt Bas. 
'Gien cowboys of Indianen, of zoks-
zowat?' 
'Nog gieniens een hiel klein stofwolkien, 
ik kon de horizon iens niet vienen.' 
Et vaalt him slim tegen van himzels. 
'Now, blaos hier dan mar es op,' zegt 
Pake, 'misschien gaot jow dat beter of.' 
Bas blaost op een stokkien hoolt dat 
Pake him geft. Hi'j fluit as een tierelier! 
'Now ikke,' zegt Minke. 
'Hoe is et mit jow cowboy oflopen?' wil 
Pake weten. 
'Die is mi'j de Lende in roegeld,' zegt 
Minke. 'Geef dat fluitien now!' 
Minke blaost zo hadde as zi'j kan, mar 
d'r komt gien geluud uut. 
'Hoe kan dat now, Bas lokt et toch AT 
'Ach, zo ziej' mar weer, de iene sobbelt 
een verzeupen cowboy uut een peper-
muntien en de aander tovert meziek uut 
een dom stokkien hoolt. Zo kun we alle-
maole wel wat. Zal 'k jim now es even 
zien laoten hoe as jim zels zoe'n fluitien 
macken kunnen?' zegt Pake. 
Bas gaot d'r es even goed veur zitten. 
Minke niet, die gaot mit de ogen dichte 
heur cowboy uut et waeter haelen. Zol 
hi'j wel een zwemdiploma hebben? 

Harmen Houtman 

Lendediek 
In de dieze van de morgen 
wodt et onzichtbere peerd 
dwiel van de kronkels 
op jow pad. 

Twieling mit de traoge Lende, 
spiegel van meiteidslochten, 
trouwe, onofscheidelike kammeraod, 
omhogens warkt uut grune, lege 

greiden. 

Dc ruten van de boerderi'jen 
kieken as dromerige ogen 
de greens naor ere oorden over. 
Eupenstaonde baanderdeuren 
wiezen anstikkelik 
naor karktorens tussen rietlanen. 

Anslag op oons liekwicht, 
baarms die oons duzelen laoten, 
een glimk die van et asfalt glidt 
onder de hiete zunne. 

Dc anraeking van oonze banen; 
een streling veur jow asfalt, 
et schrikken van de schaopen 
een versteuring in dit laandschop, 
waor voegels deur heur roepen 
de stilte perberen te bewaeken. 

Paolen van 't elektrisch spinnen 
mit heur zwatte draoden 
een web van miemering 
deur trillende lochten. 

Tussen Sliekenborg en Driewegsluus 
zal de menner him vertiezen 
in zien rappe loop 
deur cirkels 
in de stroom 
van jow weg. 



Henk Bloemhoff 

Oonze tael, oonze zorg! 

Veurof 

Jim weren wend, lezers, om op dit plak 
mien grammatika-rebriek Grammatika 
veur elkeniene te vienen of, om de aan-
dere keer, een bi'jdrege over et projekt 
Stellingwarfs Woordeboek. Indertied bin 
ik ingaon op et verzuuk van inkelde 
bestuursleden om die grammatika-
rebriek te beginnen. 1k heb daor nogal 
wat positieve reakties op had, dus daor-
omme zo'k niet mit de rebriek hoeven 
op te holen. Toch heb ik besleuten om 
mit de speciaole grammatika-rebriek te 
stoppen. Et komt omdat ik veur mien 
gewone wark bi'j de Schrieversronte ok 
al drok mit grammatika doende bin en de 
risseltaoten hoop ik binnen niet al te 
lange tied in boekvorm uut te geven. 
Butendat ha'k d'r verlet van om mien 
rebriek now en dan wat brieder op te 
pakken. 1k zal et now en dan nog graeg 
over grammatika hebben willen, mar ik 
zol bi'jtieden ok graeg wat brieder over 
oonze tael risseneren willen. 
Butendat zol ik daorbi'j graeg now en 
dan op vraogen, muuilike kwesties en 
perbiemen ingaon. Dat het ok te maeken 
mit mien ni'je funktie bi'j de 
Schrieversronte, mar daorover douk 
meer. In dit verbaand wi'k ok nog kwiet, 
dat an et aende van et jaor de redigeerfa 
se van et projekt Stellingwarfs woorde-
boek veurbi'j is. Ok al komt d'r wel 
weer ni'j, aander woordeboekwark, op 
dat mement zal de vraogeri'je meugelik 
wat bescheidener wodden, en liekt et me 
de tied om 'et woordeboekwark' in disse 
ni'je rebriek in te vlechten. 

As streektaelfunktionaris an de slag 

De veurzitter van de Stellingwarver 
1it it 1etdes on 'e 

Ni'jjaorsbi'jienkomst al even were!dkun-
dig maekt. An et aende van et veurige 
jaor wodde dudelik dat de Friese staoten 
et kollege van D.S. steunden mit heur 
veurstel om te zorgen dat et taelkundig 
onderzuuk van de Stellingwarver 
Schrieversronte de kommende jaoren 
uutvoerd wodden kan. De perveensie 
nemt et projektplan veur et jaor 1999 
hielemaole veur zien rekening en veur 
2000 t/m 2002 veur et grootste pat. Ze 
vraogen de gemienten om dan ok veur 
een kleiner pat mit te doen. Et gaot in et 
uut te voeren plan om et taelkundige 
wark en ok om de advisering bi'j de tael-
zorg. Et taelkundige plan hoolt de ofron-
ding van et grote Stellingwarver woorde-
boek in, et maeken van een busewoorde-
boekien Stellingwarfs-Nederlaans, een 
woordeboek Neder!aans-Stellingwarfs en 
inkelde grammatikadielen over o.e. 
k!aanken en schriefwieze. 
De advisering bi'j de taelzorg is beschei-
den van omvang, mar inhooldelik nogal 
bried. Et zal veurnaemelik gaon over 
muuilikheden, vraogen die meensken 
hebben bi'j et bruken van et 
Stellingwarfs in alderhaande situaosies. 
Ok moet docht wodden an veerdere inzet 
bi'j de erkenning van et 
Stellingwarfs/Nedersaksisch. In beschei-
den maote staot ok advisering veur et 
onderwies op et pergramme. 

Op 12 j annewaori kreeg de Stellingwar-
ver Schrieversronte een officiële bevesti-
ging van de perveensie dat ze inderdaod 
oons taelkundige wark subsidiëren zul-
len. Deurdat ok beide Stellingwarver 
kolleges van b. en w. de perveensie 
weten laoten hebben ien en aander posi-
tief te benaoderen kan, alhoewel die heur 
besluutvorming nog kommen moet, de 
Schrieversronte now uut aende. Dat is 



van groot belang, niet in et laeste plan 
veur mi'jzels, omreden et taelkundige 
wark da'k bi'j de Schrieversronte verzet 
hebbe, aanders niet veerder deurgaon 
kunnen zol. Et bestuur en passeniel bin 
et perveensiaol bestuur dan ok biezunder 
erkentelik dat et allegere veur mekeer 
kommen is. En al liekegoed beide 
gemientebesturen, die eerder al et tael-
kundige beleidsplan mit bepleit hadden 
bi'j et perveensiebestuur. Ok de perfes-
ters G.J. de Haan en H. Niebaum van et 
Fries & Nedersaksisch Instituut van de 
Rieksuniversiteit Grunningen hebben een 
belangrieke rolle speuld deur heur advi-
serings. Butendat hadden de Vereniging 
Historie Weststellingwerf, de 
Ooldhiedkaemer in Wolvege en et 
Rotancentrum Noordwoolde een onder-
steunende brief schreven naor de per-
veensie. 

Nao de jaorwisseling kon ik dus mien 
wark bi'j de Schrieversronte deurzetten. 
Mien taeken zien d'r liekewel niet hiele-
maole meer zo uut as veur de tied, en ok 
mien funktie is per 1 jannewaori eers 
wodden. 

'Streektaelfunktionaris' 

Et grote projekt Stellingwarfs 
Woordeboek is dus in een ofrondend sta-
dium en moet wat et redigeerwark anbe-
langt an et aende van et jaor klaor 
wezen. Daor wodt nog veur een pat van 
de ni'je dieltiedbaene an warkt. Een aan-
der pat van de warkweke wodt an een 
eerste grammatikadiel warkt. Et gaot om 
een speciaol heufdstok over de klaanken 
en de schriefwieze. Mit een heufdstok 
over verkleinwoorden en meervoold en 
mit een heufdstok over warkwoorden, 
die ik eerder schreven hebbe in een pro-
jektverbaand an de Rieksuniversiteit 
Grunningen, zal die beschrieving dom-
miet uutkommen in boekvorm. Zoas 
zegd, in de veerdere jaoren staon o.e. een 
busewoordeboekien en een woordeboek 
Nederlaans-Stellingwarfs op et pergram-
me. Veur een klein pat van de weke zal 
d'r adviserend wark verzet wodden over 

de Stellingwarver tael, mit naeme wat de 
zorg veur de tael zels anbelangt. 
De naeme die bi'j de ni'je funktie bruukt 
wodt is die van streektaelfunktionaris. 
Hier sluut de Schrieversronte mit an bi'j 
een bestaond gebruuk in de perveensies 
Grunningen en Overiessel. Mit naeme in 
Overiessel bin, deur de veerdere inspan-
nings van et perveensiebestuur daore 
i.v.m. de erkenning van et Nedersak-
sisch, ok zok soorte van ni'je funkties 
ontstaon. 

Taeltillefoon en taelspreekure 

As ni'je Stellingwarver streektaelfunk-
tionaris za'k dienstig perberen te wezen 
ok naor et grote pebliek toe, meer as 
da'k veur de tied wezen kon. Wie gerich-
te vraogen het over et waoromme, et 
waordeur en mit naeme et hoe bi'j muui-
likheden mit et Stellingwarfs, kan dus 
bi'j mi'j terechte. Ok over taelzorg in et 
algemien en et gebruuk in verschillende 
situaosies zal ik perberen elk infermaosie 
te geven die dat vragt. Naor et veurbeeld 
van Drenthe en Overiessel het de 
Schrieversronte daoromme de taeitille-
foon insteld, mit vaaste tieden. Dat laeste 
veurkomt dat et aandere wark te vaeke 
onderbreuken wodt. Veur meensken die 
even wat langer mit mi'j praoten willen, 
is d'r de meugelikhied om op mien tael-
spreekure te kommen. Zoas bi'j een 
spreekure een betien heurt, warkt dat mit 
tillefonisch ofpraoten. Dat kan deur de 
meensken van de administraosie vaaste-
legd wodden in mien agenda. Aanders as 
bi'j pattie aandere spreekuren, bin d'r 
gien kosten an dit taelspreekure verbun-
nen ... ! 

De Stellingwarver taeltillefoon is op 
maendag en vri'jdag, beide keren van 
16.00 tot 17.00 ure. Dan kuj' dus bellen 
mit speciaole vraogen veur de streektael-
funktionaris. Et taelspreekure is donder-
dags, van 16.00 tot 17.00 ure. Et tille-
foonnommer is gewoon dat van de 
Stellingwarver Schrieversronte: 
0516-451108. 



Dingen die zo blieven 

Et is netuurlik niet zo dat mit de instel-
ling van de taeltillefoon en et taelspreek-
ure d'r een hiele protte veraandert in de 
algemiene infermaosieverstrekking deur 
de Stellingwarver Schrieversronte. Wat 
ni'j is, is een extra meugelikhied angaon-
de de tael zels. De vaaste mitwarkers bin 
op 'e tieden dat zi'j in heur dieltiedfunk-
ties anwezig binnen, krek liek as aanders 
beriekber. Veur algemiene zaeken en in 
et biezunder veur de uutgeveri'je en et 
dokementaosiecentrum is dat netuurlik 
Pieter Jonker. Veur Stellingwarfs binnen 
hiemkunde op 'e basisschoelen, veur 
vaktaeleverzaemelings en veldnaemen is 
dat Sietske Bloemhoff. Tiedelik is zi'j 
dat ok veur de keunststichting van Oost-
Steflingwarf 'In Verbelinge', angaonde et 
zonuumde projekt Allen Ruppersberg. 
De meensken in Oost vernemen daor 
trouwens in de Ni'je Oost-Stellingwarver 
bi'jkotten meer over. 

Oonze tael, oonze zorg 

Et liekt me dat die naeme, een ni'je vlag-
ge op een wat aandere taelrebriek, 
schrievendeweg al wel aorig zien ver-
klaoring mitkregen het. Awwe et 
Stellingwarfs in levendig gebruuk holen 
willen en awwe oonze tael aenlik weer 
wat veerder opleven laoten willen, dan 
heurt daor een stok verzorging bi'j. Dat 
vragt woordeboeken, grammatika's en... 
de hieltied bewust ommedaenken veur 
wat we mit oonze tael doen. Mien woor-
deboek- en grammatikawark levert zien 
eigen bi'jdrege, mar ok disse taelrebriek 
wil daor in 't vervoig op zien eigen 
meniere een hulpe bi'j wezen. Mit zorg 
veur de tael, taelzorg dus! Oonze tael, 
mi'j een zorg? Nee, óónze zorg! 

Polle 

Netuurlik za'k in disse rebriek ok nogal 
es weer ingaon op vraogen en reakties 
die 'k de veurbi'je tied kreeg. Een aorige 
reaktie bi'jglieks kregen we bi'j de 

Schrieversronte lestdaegs van de beer 
J.H. Lantinga uut Kloetinge, van vroeger 
uut Blesdieke. De beer Lantinga reageer-
de op een 'krummeltien' mit wat over de 
(Duutse) plaknaeme 'Polle', in de veuri-
ge Ovend. In dat stokkien wodden ok 
twie buurtschopnaemen in et 
Stellingwarver taelgebied nuumd. De 
heer Lantinga gaf op, dat 'Polle' ok een 
anduding is uut Blesdieke, van de streek 
tussen de schoele en et kefé. 

Schriefwiezeboekien 

In de bi'jienkomst van kursusleiders 
veur de kursus Stellingwarfs in decem-
ber is d'r over praot om et pat uut et kur-
susboek over de schriefwieze ok in een 
appat boekien uut te geven. Daor bleek 
nogal vraoge naor te wezen, en dan in et 
biezunder naor een Nederlaanstaelige 
vorm. Nogal wat niet-Stellingwarfstae-
ligen zollen dat bruukberder vienen. 

Ur is besleuten om an die vraoge te vol-
doen. Daoromme zal d'r de eerste helte 
van feberwaori zoe'n boekien verschie-
nen. Et gaot dan niet allienig om de let-
ters en klaanken, mar ok om alderhaan-
der 'vorms': verkleinwoorden, verbie-
nings zoas 'lao'we', Wk' en veerder alle 
heufdvorms van de onriegelmaotige 
warkwoorden (daenk an 'bieten-bit-beet-
beten' en zo). Op et mement van schrie-
yen van dit stok.kien was de pries van et 
boekien nog niet bekend. Veur alle dude-
likhied: et vervangt et kursusboek dus 
niet, allienig al omdat daor ok patten 
over de schrieveri'je, de geschiedenis en 
et laandschop in staon! 



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

De meule van Hooltpae veurdat hif oJbraand is. 



De meule van Hooltpae 

Hooltpae is een mooi en levendig dorp mit 
ok now flog veul ambachten. De ambachten 
van vroeger bin d'r liekewel naogenoeg niet 
meer. D'r is gien smid meer, gien krudenier, 
gien bakker of slaachter, gien schoemaeker, 
waegenmaeker, en d'r is ok gien mulder 
meer. Dc restaanten van een meule kuj' van-
daege-de-dag nog zien. Hi'j is hielendal ver-
valen, mar veur de rulne staot nog altied et 
meulehusien. 
Hiel vroeger het de meule an de Meulelaene 
staon. Vroeger woonden daor de drie gebroe-
ders Van der Meer die de korenmeule bedre-
yen. Ze weren mitien ok bakker en bakten 
bi'jglieks vuufponds roggebroden. Wie meer 
van die meule van vroeger weten wil, moet 
et boekien over Hooltpae van Geert Lantinga 
d'r mar es op naolezen. 
De meule daor et in dit stokkien omme gaot 
is in 1878 bouwd an de Heufdweg. De laeste 
mulder was Jan van der Meer, beter bekend 
doe in oons dorp as Jan van de meule. In 
augustus 1915 is de meule deur onweer 
ofbraand en niet weer opbouwd. Et restaant 
is doe wel van een ni'j dak veurzien. Daor 
wodde nog et bient van de ofbraande meule 
bi'j bruukt. 
Jan van de meule hul in et restaant wel een 
bestaon. Hi'j verkocht d'r veevoer en keunst-
mest. In de laeste oorlog was et daor een 
drokte van jeweiste. Jan hadde doe een hae-
mermeu!e in et bedrief staon en daor is hiel 
wat mit ofmaeld, mit naeme rogge, mar ok 
wel haever. Een haemermeule is een soort 
meule die as et waore et zaod kepot slat. Jan 
hadde een vaaste mitwarker, Klaas Kraan

'
en 

j die was overal inzetber. Zo gong hi mit et 
peerd veur de waegen de boer op om de 
bestellings of te leveren. Dat was eerst zoe'n 
grote waegen mit iezeren hoepen om de vie-
len. Laeter kwam de lochtbanewaegen, mit 
Klaas d'r op en een zwat peerd d'r veur. En 
nog een schoffien laeter kwam d'r een 
vrachtwaegen, een mooie ni'je Ford. 
Jan van der Meer is nogal jong wegraekt, en 
zien vrouw Geesje Jellema het et bedrief nog 
een posien anhullen. Mar Klaas wodde ool-
der, en de beide jongen van Van der Meer 
vuulden niet zo yule veur et bedrief. De 

De meule mit et husien d'r veur in de 
zestigerjaoren. 

meule wodde dus ofdaon. 
Et P!aetselik Belang het jaoren doende west 
om de meule weer in zien ere te herstellen. 
Ze hebben daor van alles veur uut de wege 
zet. Monementezorg zag d'r wel wat in en 
een meulespecia!ist uut Gelder!aand ok wel. 
Et Plaetse!ik Belang wo!, cm de meule mit et 
meulehusien te beweren, een stichting 
oprichten mit de arfgenaemen van Jan en 
Geesje van der Meer. Jammer genoeg is dat 
niet lokt. Was dat wel lokt dan hadde 
Hooltpae warschienlik een hiel aander anzien 
kregen as dat et now het. Wi'j van Hooltpae 
blieven hopen dat de meule nog weer es 
dri'jen zal, mar twiefels hebben wi'j d'r wel 
over. Hi'j is haost te veer henne. Mar aj' zo 
de ogen es even dichte doen en ie zien et 
beeld van die prachtige meule mit et meule-
husien... wat een stok nostalgic. En dan 
daenk ie, is zoks now echt veurgoed veur-
bi'j?? (Koop Gorte) 
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De biezundere beng mt heur. k1aa.itn A u 	 s 
regionaole baank wl Bank Bercoop thchte1nj 
heur klaanten staon Bank Bercoap komt uut 
de streek, is d'r tvotteid en kent daord 
meensken Zi1 praot de tael van d streak, Iet* 
terhk enfrguurhk 

In 1902 op 
baank in B 
gruuLd tot een volweerthge baank 
Een bieziøjder bzcrnk, want naost speren 
hwpetekn, versch4lende aandere krechetfac 
lteten en de gewone baankdiensten kunjow 
d r  ok terechte veur een beleggingsadvies. 

I.D  
bl'ezu 

Jow zien wet: een slim biezundere baank! 

Bank Bercoop. 
De baank die jow tael praot. 
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