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Johan Veenstra 

Wiebe Bruinenberg: 'Ze moe'n mi'j niet 
tussen vier muren zetten. 

Haost had hi'j verhuzen zuld naor de ni'jbouw van Hooltpae, want de grote tuun 
begint zo staorigan toch wel een betien bezwaorlik te wodden. Mar an Eppie 
Oppersma het hi'j een beste buurman kregen, die wil as 't moet de helpende haand wel 
es toestikken, dat hi'j is bliede dat hi'j in et oolderlike huus bleven is. 
Dat zodoende lat Wiebe Bruinenberg, ik zegge vanzels van Wube Brunenbarg, me et 
huus zien. Een mooi verbouwd boerespullegien mit een grote kaemer op et plak waor 
vroeger de stal was. Mit een zoolder vol tenielkieren van de Flying Stars, mit inder-
daod een grote lappe tuun, mit een volière, en een voegeihusien viak veur de raemen, 
waor de kool- en statmesies akrobaotische toeren verrichten an een poedegien aepe-
neuten. De lidkaktussen op 'e veensterbaank bluuien dat et een lieve lust is en et is d'r 
zo schone, ie kun d'r wel van de vloer eten. An de mure hangt de inlieste oorkonde, 
die heurt bij zien keuninklike onderscheiding. Op een bescheiden plakkien, dat wel, 
hi'j is d'r oe zo wies mit, mar ie moe'n d'r vanzels ok weer niet al te yule mit pron-
ken! Hi'j schinkt thee in en we praoten over zien leven en veural over zien leven mit 
de Flying Stars, de alom bekende kabberetgroep uut Hooltpae. 

Wube Brunenbarg is now 66 jaor. 
Vuuffionderd meter wiederop wodde hi'j 
in Hooltpae an de Boverweg geboren. 
Doe hi'j een jaor of viere was, verhuusde 
de huusholing naor et boerespullegien, 
waor hi'j now nog altied woont. Allienig 
mar slimme tevreden. 
'De meensken zeggen wel es,' zegt 
Wube, 'ie moe'n een vrouw bi'j je 
nemen. Nernen! As was 't een koe!' 
Een koe had hi'j trouwens wel! Die ston 
in een hokke aachter et huus. 
Nao de legere schoele gong hi'j naor de 
ambachtsschoele en hi'j kreeg wark as 
automonteur in een gerage. Et wark in de 
gerage lag him niet, et was verschrikke-
uk, mar helpen bi'j de benzinepompe 
was we mooi, want dan koj' mit de 
meensken praoten. 
'1k moet gedoente mit meensken heb-
ben,' zegt hi'j, 'ze moe'n mi'j niet tus-
sen vier muren zetten. Dan gao 'k dood 
van ellende.' 
Onder dienst in Amersfoort, Nunspeet en 
Ermelo bi'j de Geneeskundige Troepen 
was hi'j sjefeur/gewondeverzorger. Daor 
het hi'j al es een luitenaant mit de dood 

bedreigd, mar omdat hi'j op dat stuit 
krek gien koegels in et pistool hadde, het 
de man et d'r levendig ofbrocht. 
A'k dat heure neem ik me drekt veur op 
een veurzichtige meniere mit mien vrao-
gen an te konimen en Wube zeker niet 
opsternaot te maeken! 
Nao twaelf ambachten en dattien onge-
lokken, de botterfebriek en bakkers- en 
slaachtersknecht west te hebben, kwam 
hi'j uuteindelik bi'j de post terechte. 
Daor het hi'j een dikke dattig jaor an et 
wark west, totdat hi'j ofkeurd wodde. 
Slimme spietig vint hi'j et dat de oolden 
de jongen vandaege-de-dag zowat alle-
maole in et Nederlaans grootbrengen en 
zo et Stellingwarfs versloeren en ver-
wodden laoten. Hi'j sprekt d'r de meen-
sken ok wel es op an. 
'En dan zeggen ze: Ja, mar oonze jongen 
moe'n laeter wel wat bereiken in et 
leven. En dan zeg ik: Mar ik bin d'r toch 
ok kommen? En dan kieken ze me es op-
en-daele an en ze zeggen: leje? Wat heb 
ie dan bereikt? Daj' postbode wodden 
binnen?' 



Een weekmennig leden was hi'j vuuftig 
jaor bi'j de Flying Stars. Die kabberet-
groep wodde in 1947 oprieht en kreeg, 
mit deur de oorlog en oonze geallieerde 
bevri'jders, een Ingelstaelige naeme. 
'Daor zitten we now wel es mit te holen 
en te keren, want we speulen een protte 
in et Stellingwarfs en dan is zoe'n 
Ingelse naeme vanzels wel wat wonder. 
Mar an de aandere kaant is die naeme zó 
inburgerd, daj' dat now ok niet meer ver-
aanderen moeten.' 
De groep Flying Stars begon indertied as 
een mandolinekiub, de ontstaonsgeschie-
denis gaot weeromme naor een klubao-
vend van S.C.O., de körfbalklub van 
Hooltpae. 
'Doe 'k d'r bi'j kwam speulde ik banjo, 
mar we deden aenlik drekt al en meziek 
en schetsies.' 
Via een krontjongklub veraanderde de 
groep in et begin van de zeuventiger j ao-
ren meer en meer in een echte kabberet-
groep. 
'Et mooiste vien 'k et tenielspeulen,' 
zegt Wube, 'wat de meziek angaot, daor 
bin 'k niet zo stark in. Weej' wat ik et 
mooiste vien? Angeven. Angeven is een 
keunst. Aj' gien goeie angever hebben, 
dan kan de kemiek, die et ofmaeken 
moet, ok niks.' 
Hi'j regisseert de Flying Stars ok. 
'Regisseren is hatstikke mooi wark. Aj' 
naor huus gaon bi'j' klaor en aj' speulen 
zit ie thuus altied mit et leren van de tek-
sten.' 
Drie jaor leden is hi'j stopt mit et speu-
len. 
'Et gong niet meer, de spanning wodde 
me vusen te groot. 1k zat thuus de hiele 
dag de tekst in de kop te stampen en was 
iederkeer in paniek da'k et misschien 
niet meer wus. En ik vreug Geertje (de 
Graaf, de soufleuse) om zo hadde meu-
gelik te praoten. Zo onzeker wa'k. Dat 
kan vanzels niet. Dat daoronime bin 'k 
daor mit ophullen. Now help ik opbou-
wen, ik regissere en de drok is vot. Mar 
wat zo'k et nog graeg doen, dat speulen! 
A'k Wout Bakker op et teniel zie, dan 
daenk ik: oe, mien joongien, wat zo'k 

graeg in jow plak staon. Weet ie wat 
Wout Bakker is? Wout is krek een kiute 
klei, as regisseur kuj' him kneden zoaj' 
him hebben willen. Dat is lekker. 1k eise 
trouwens as regisseur et uterste. D'r bin 
wel es goenend goelende van een rippe-
tisie kommen. Dan gaot et vanzels krek 
wat te' stroef. 1k bin misschien wel een 
aorige man, mar as regisseur bin 'k een 
etter!' 
Wube Brunenbarg is ok al jaoren enjao-
ren veurzitter van de Flying Stars. 
'Ankem jaor stop ik daor mit,' zegt hi'j, 
'ik bin al een dikke veertig jaor veurzit-
ter. 1k blief wel regisseren, mar ik hole 
mien eigen doen en laoten scharp in de 
gaten. 1k bin vot op et mement da'k ver-
neme dat et niet zo goed meer gaot.' 

En doe zol hi'j op 'e dag veur 
Keuninginnedag veurig jaor mit De 
Zonnebloem vot. Wube nuumt dat de 
mooiste dag van 'tjaor. As vri'jwilliger 
mit een boot vol oolde meensken vanof 
de Ooldelaemster brogge et waeter op. 
'De meensken zeggen wel es: Wat moej' 
toch altied mit die oolde meensken? Ze 
vulen et niet an, hen. Veur dat weinige 
daj' geven, kriej' zo verschrikkelik yule 
weeromme.' 
Mar die mooiste dag van 't jaor wodde 
niks. Wout Bakker vong him in 
Ooldelaemer op en die zee: 'We gaon 
vandaege een dag mit de Flying Stars 
vot, ie bin now veertig jaor veurzitter, 
dat we willen jow veur alle wark mar es 
in 't zunnegien zetten. Mar ie moe'n 
eerst naor huus om een net pak an te 
strupen, want we gaon mit mekaander ok 
in een deftig resteraant eten.' 
Dat deftige resteraant wodde ok niks. Ze 
belaanden in et gemientehuus in 
Wolvege en daor vertelde burgemeester 
Remco Heite him dat Hare Majesteit him 
benuumd hadde tot ridder in de Odder 
van Oranje Nassau. 
'1k bin d'r now hatstikke wies mit, mar 
ik zal je wel vertellen da'k d'r de eerste 
drie weken haost gien mement wille van 
had hebbe. 1k zat hier mar wat te zitten 
en ik docht: ik kan nooit weer lachen. 1k 



Wiebe Bruinenberg op 'e oprit naor zien verbouwde boerespullegien De oolde bessem. 

snapte mar niet waoromme ik now krek 
een onderseheiding hebben mos.' 

De kracht van de Flying Stars vint Wube 
om ameteur te wezen op een professio-
nele meniere. Meensken die bi'j de 
groep weggaon hebben ze altied nog 
anvullen kund mit ni'j telent, mar die 
ni'je meensken kennen vandaege-de-dag 
vaeke al gien Stellingwarfs meer. 
'Mar,' zegt Wube, 'aj' Ingels en 
Russisch leren kunnen, dan kuj' ok 
Stellingwarfs leren.' 
De toekomst van de Flying Stars zicht 
hi'j mit vertrouwen integen. 
'As de oolde kern votvaalt, dan weej' et 
netuurlik niet, mar ik hope dat et blieven 
kan.' 
Dit seizoen speulen de Flying Stars heur 
pergramme zoe'n twintig keer. Tot in 
Emmen, Wiester en De Lemmer an toe. 
Tien keer speulen is trouwens een nood-
zaekelik minimum om uut de kosten 

kommen te kunnen. En et pebliek geniet. 
Haost overal. 
'Soms moe]' d'r wel es een betien an 
trekken om ze los te kriegen, mar dat 
hej', de iene keer ligt de zael drekt plat 
en een aandere keer daenk ie: doe'we et 
wel goed? En ie zien de speulders gruui-
en en zakken, hen, al naor gelang et 
pebliek reageert. Dat is zo verschillend.' 
Een hooginkelde keer vienen een stok-
mennig meensken een schetsien zuver 
wel es een tikkeltien te' ondeugend en te' 
pikaant. Doe d'r argens in et Frieslaand 
van boven de Kuunder in een schetsien 
es twie speulsters veur een pat uut de 
kieren gongen, kwam d'r in et schofi een 
vronimes bi'j Wube en die zee: 
'Brunenbarg, kommen d'r nog meer 
verkliedperti'jen, want d'r bin al twie 
vrouwluden votlopen.' Mar een man die 
dat opvongen hadde, zee tegen him: 
'Daor moej' je hielemaole niks van 
antrekken, mien jonge, hoe docht ie dat 



die vrouwluden indertied de poppen kre-
gen hadden? Mit de overal an?' 

A'k een schoffien laeter op huus an gao 
hangen de mesies nog lieke akrobaotisch 
an et poedegien mit aepeneuten. 

Van et bestuur 

* In et kader van de verkiezings veur 
Perveensiaole Staoten kwam een briede 
delegaosie van de VVD op 16 feberwao 
ri op warkbezuuk bij de Schrievers-
ronte. Een weke laeter, op 23 feberwaori 
kwam de ni'je staotefraktie van de PvdA 
op warkbezuuk. 

* Op 24 feberwaori kwammen heufdre-
dakteur Pieter Sijpersma en redakteur 
Pieter de Groot van de Liwwadder 
Kraante om te praoten over hoe de 
rebriek Uut de pultrum d'r in de toe-
komst uutzien moeten zol. 

* De Schrieversronte was persent op 
twie grote mannefestaosies: op 26 feber-
waori op 'e literaire mannefestaosie 
Winterschrfi in Grunningen en op 5 
meert op 'e Nederlaanse Dialektendag in 
Zwolle. 

* Et bestuur van de Schrieversronte het 
ja zegd tegen een plan van de publici-
teitskemmissie om een pat van et geld, 
dawwe kregen bi'j de toekenning van de 
Friese Anjer, te bruken veur een kleur-
wedstried veur de jongste groepen van 
de basisschoelen. Veur de ooldere groe-
pen zal d'r een wedstried orgeniseerd 
wodden mit as opdracht et schrieven van 
een verhael of gedicht. 

* D'r wodt een ledewinaktie hullen op 
17 april op Der Izzerd en in 
Hooltwoolde. Ok hier zet de publiciteits-
kemmissie him veur in. 

* D'r is een overienkomst tekend deur 
de besturen van de Stellingwarver 
Schrieversronte en et Dorpsarchief 
Oldeberkoop. Et Dorpsarchief het ruum-
te kregen in et Schrieversronte-gebouw 
veur heur archief. 



Johan Veenstra 

In Memoriam Martinus Samplonius 

Op maendag 1 meert raekte in 
Liwwadden Martinus Samplonius weg. 
Hi'j is 80 jaor wodden. 
Haost alle lezers zal de naeme Martinus 
Samplonius niks zeggen, mar zien pseu-
doniem kennen ze wél. Samplonius 
publiceerde onder de naeme Bote 
Stellingwerf verhaelen en gedichten in 
De Ovend. Zien wark wodde niet alliend 
in Dc Ovend plaetst, mar zo now en dan 
A in de Stellingwarf en d'r wodde ok 
wark van him opneumen in et boek 
Feest van (h)erkenning, etjubileumboek 
van de Stellingwarver Schrieversronte, 
dat uutgeven wodde bi'j et 25-jaorig 
bestaon. 
Een lange riegel van jaoren stuurde 
Samplonius trouw zien verhaelen en 
gedichten, altied mit de haand schreven, 
naor oons toe. En as we al es wat ofwe-
zen, dan stuurde hi'j een ere keer 
gewoon weer wat aanders. En zo heurt 
et ok. 
Samplonius, die in 1918 in Ooldelaemer 
geboren wodde, kon in zien kotte 
gedichten mit een peer woorden hiel 
raek een beeld daelezetten. 
Et is wonder, mar we hebben nooit mit 
him praot, we bin nooit mit him in de 
kunde kommen, et is altied bi'j schrifte-
lik kontakt bleven. Dat is ems best wel 
spietig. 
Misschien hadde hi'j nog wel graeg wat 
verhaelties en gedichten schrieven wild, 
misschien hadde hi'j et nog wel zuld ok. 
Wie zal et zeggen. Mar et is zoas Lamkje 
Hof-de Boer et indertied schreef in heur 
gedicht dood: de dood hoolt gien reke-
ning mit al oons zullen. 
Et zal oons nog wonder ankonimen, 
dawwe now nooit meer een kevot in de 
busse vienen mit dat bekende haand-
schrift van Bote Stellingwerf d'r op. 
Bi'j de redaktie lag nog ien gedichien 

van Bote Stellingwerf om plaetst te wod-
den in De Ovend. Et gedicht Bloemen, 
een gedicht over de dood... Dat plaetsen 
we dan as ofscheid an Martinus 
Samplonius onder an dit In Memoriam. 

Bote Stellingwerf 

Bloemen 

Ze staon in de mooiste vazen 
en kriegen op 'e tied 
waeter mit mest. 
Mar ze missen de eerde, 
drinken et waeter 
as een zieke zien draankien. 
Een weke brengen ze fleur 
in oonze kaemer. 
Dan gaon ze dood 
en dat maekt oons triest. 
le zollen een zwat lintien 
om de vaas doen willen. 



Krummelfies 

Dagveurzitter Piet Hemminga eupent de dag over de Stellingwarver identiteit in 
Berkoop. 

STELLINGWARVER IDENTITEIT 

Op 26 feberwaori was d'r in 'Gasterij 
Het Wapen' in Berkoop een studiedag 
over de Stellingwarver identiteit. Ten en 
aander wodde orgeniseerd deur de 
Werkgroep Wervende Stellingen. 
De dag wodde eupend deur kultuurdip-
peteerde dr. A.J. Mulder, dagveurzitter 
was drs. P. Hemminga. 
Lezings weren d'r van dr. 0. Vries, dr. 
H. Bloemhoff, Otto de Vent, perf. dr. K. 
Bouwer, vrouw ir. H. Nuijten, Hans van 
Borselen en burgemeester mr. J.H. 
Lesterhuis van Oost-Stellingwarf. 
Versehillende instaansies die heur doen-
de holen mit regionaole kultuur prissen-
teerden heur in Berkoop. Op disse dag 
kwammen een goeie honderd man of Et 

ligt in de bedoeling dat de lezings laeter 
in een boekien uutgeven wodden deur de 
Stellingwarver Schrieversronte. (jv) 

STELLINGWARVER SPREUKEKE-
UNDER 2000 

Ook veur et aldereerste jaor in de ni'je 
ieuw zal d'r weer een ni'je 
Stellingwarver Spreukekelinder verschie-
nen. De kemmissie die de kelinder veur-
bereidt, is al een schoffien drok doende 
mit et bi'j mekaander gadderen van de 
kopie. Ni'j is veur et kommende jaor de 
mitwarking van netuurkenner Wiebe 
Scheenstra van Oosterwoolde. Elke 
maond op 'e scheurkelinder begint mit 
een stokkien van him over de netuur 
angaonde die maond. Ni'j bin ok de 



striptekenings veur de kiender (elke 
maond iene) die tekend en schreven bin 
nen deur Jan Oosterhof jr. van 
Steggerde. As vanoolds bin alle 
Stellingwarver schrievers anschreven mit 
et verzuuk ni'j wark an te leveren veur 
disse zo taelbevodderende uutgifte. Van 
een tal van heur het de kemmissie al 
wark binnenkregen, van eren nog niet. 
Now kan et best wezen dat d'r onder jim 
goenend binnen die ok nog wel wat 
aorigs veur de kelinder hebben. De kern-
missie die uut Jan Oosterhof sr., Joop 
Oosterhof en Sietske Bloemhoff bestaot, 
zol et vanzels prachtig vienen om zoks 
veur de kelinder bruken te meugen. Jim 
kun jim wark tot uterlik de eerste meie 
opsturen naor et kantoor van de 
Schrieversronte, t.a.v. Sietske 
Bloemhoff. (sab) 

HERDROK BOEK JUR SCHUUR 

D'r komt een twiede drok van et bock 
Appelscha. Boiwerk van anarchisme en 
radicaal socialisme van dr. J.R.G. 
Appelscha. Boiwerk van anarchisme en 
radicaal socialisme van dr. J.R.& 
Schuur. 
Et boek telt 320 bladzieden en d'r staon 
een protte foto's, grafieken en-zo-wat-
henne in. Et kost f 39,90 en kan now 
alvast bi'j de Schrieversronte besteld 
wodden. (jv) 

SCHRTEFWIEZEBOEKIEN 

Henk Bloemhoff gaf in zien rebriek 
Oonze tael, oonze zorg in de veurige 
Ovend al ommedaenken an zien ni'je 
boekien Hoe schrjfje It Stellingwerfs? 
Doe was de pries nog niet bekend. Now 
wel. Et boekien zicht d'r kreers uut mit 
een omsiag van Sietske Bloemhoff. Et 
telt 47 bladzieden en kost een tientien. 
Een noodzaekelikhied veur alleman, die 
wel es wat in 't Stellingwarfs schrieven 
wil! (jv) 

LIETIES VAN HARMEN HOUTMAN 

Op 'e ni'je cd van De Muiters uut 
Wolvege staon ok een stokmennig lieties 
van Harmen Houtman. Harmen schreef 
zes lieties veur disse cd, vufe in et 
Nederlaans en iene in et Stellingwarfs: 
Kleine Dreumes. 
Op disse cd die La luna blu hieten gaot, 
komt ok et overbekende Waor de Lende 
van Jouk. 
Mit mekaander is dit de zesde cd (van 
verschillende artiesten) waor Harmen 
wark veur schreven en/of kompeneerd 
het. 
In verbaand mit de Staoteverkiezings 
schreef hi'j een promosielied veur et 
CDA, dat zongen wodde deur Jeannet 
Roeles en Vrouwkje Bakker. (jv) 



Wiebe N/boer 

1672-1674: de Bisschopstied, twie slim- 
me j aoren 
Diel I 

Lodewiek XIV van Frankriek ston 
bekend om zien imperialistische pole-
tick. Al lange veur 1672 was et dudelik 
dat hi'j oorlog wol mit oons laand, doe 
de Republiek der Zeven Vereenigde 
Provincien. 
Op 6 april 1672 was et zoveer. Lodewiek 
hadde veur een peer starke bondgenoten 
zorgd. Ingelaand was de oorlog op 'e zee 
al op 27 meert begonnen. En op 28 meie 
volgden Keulen en Munster. Wi'j weren 
hielemaole niet klaor veur zoe'n over-
macht en bondgenoten hadden wi'j prak-
tisch niet. (Dat wodde veural raadspen-
sionaris Johan de Witt verweten). 
Vandaor dat 1672 de naeme het ramp-
jaar kregen het. 
Et Noorden, en daor niet et minst de 
Stellingwarven van, kreeg veural te mac-
ken mit de Munstersen. Munster wodde 
regeerd deur Christoph Bernhard van 
Galen, die toegeliekertied daor ok de bis-
schop was. Zien striedmakker, de keur-
yost van Keulen, was ok bisschop van 
Keulen en Luik. Dc Munsterse anvoerder 
hadde een veurliefde veur bombadderen; 
hi'j hadde ok ni'j geschut ontwikkeld. 
Gruimingen en Coevorden kregen d'r 
slim van langes van him, vandaor zien 
bi'jnaeme Bommenberend. 

Nog lange nuumden de meensken hier 
dejaoren 1672-1674 de Bisschopstied. 
En op meer as ien plak wo'n we daor 
now nog an herinnerd. Zo hebben we 
b.v. an de oostkaante van de heide van 
Duurswoold, richting Waskemeer, nog 
Dc Biskop mit de Biskopsreed en de 
Biskopswiek. 
In de boeken van de Stellingwarver 
Nedergerechten vun ik ok geregeld ver-
wiezings naor die tied. Daor heb ik wat 

meer wark van maekt, om uut te vienen 
wat oonze veuroolden doe ondervunnen 
hebben. Mar eerst nuum ik de feitelike 
gebeurtenissen en de toestanen daor 
omhenne. 

Et verloop van de oorlog in 1672 

In meert 1672 schreven de dippeteerden 
van Frieslaand: het gevaer van eerlange 
besprongen ende overrompelt te worden 
en.. dat de Bisschop van Munster in 
optogt is ende sware oorlogspreparatien 
tegen ons staan uit te barsten. 
D'r wodde wel yule overlegd en hiel wat 
opschreven, mar d'r gebeurde een betien. 
Rappe besluutvorming was niet et stark-
ste punt van de overheden van doe. Veur 
een pat hadde dat te macken mit de inge-
wikkelde bestuursstruktuur van de rippe-
buck. Dc verdediging van et laand was 
een angelegenhied van de gewesten mit 
mekere; d'r weren een eigen leger en 
vloot en d'r was een beveihebber van de 
Staatse troepen. Mar de perveensies had-
den ok eigen troepen en eigen verdedi-
gingslinies. Perveensies konnen ok 
onderling saemenwarken. Mar et eigen-
belang was groot, niet alliend tussen per-
veensies, mar ok van grieteni'jen en ste-
den, van troepe-anvoerders en gao mar 
deur. Allerhaande besluten wodden deur 
tegenwarking traoge uutvoerd, vaeke op 
et allerlaeste mement of te laete. 
Dc beveihebber van et Staatse leger 
wodde Preens Willem III (22 jaor), kapi-
tein-generaal van de Unie (bedoeld wodt 
de Unie van Utrecht van 1579). Daornao 
wodde hi'j ok nog stadhoolder van 
Hollaand en van Zeelaand. Op  4 augus-
tus vreug Johan de Witt (tegenstaander 
van Oranje) ontslag en 16 daegen laeter 
wodden hi'j en zien bruur Cornelis van 
kaant maekt. 



Frieslaand hadde verschillende verdedi-
gingslinies. De Linde-Tjonger-linie heur-
de bi'j de heufdweerstaanslinie en 
wodde ok wel de Oude Friese Waterlinie 
nuumd. Et grote belang van et 
Stellingwarver grondgebied veur de ver-
dediging van Frieslaand, bliekt hier 
dudelik uut. 
Mar et streven van elke verdediger is 
vanzels dat de vi'jaand nooit zoveer 
kommen mag. Daoromme weren d'r ok 
Friese troepen in Overiessel, Gelderlaand 
en Drenthe. Veur et Noorden was d'r een 
eerste linie die roegweg zo leup: 
Zuderzee-Kaampen-Zwolle-Hasselt-
Rouvene/Staphorst (moerassen)-
Ommerschaans-Coevorden-Bourtange-
Dollart. 
As et waeter in de Linde-Tjonger-linie te 
lege ston, mos de boel onder waeter zet 
wodden. En as disse linie et niet holen 
zol, dan weren daoraachter nog de 
Swartendieksterschaans, de notabele post 
Bakkeveen, de schaans Breebergh, de 
'vesting' De Gediek, Et Vene en de 
Terbaandsterschaans. Gong et daor ok 
mis, dan mossen de Friese steden heur 
zels verdedigen. 
De Friese beveihebbers weren in 1672 
luitenant-generaal baron van Alva en 
veur de ruters kolonel Ernst van Haren. 
De Grunninger kommedaant was 
Rabenhaupt, een erkend vakman in zien 
tied. 

De veurnaemste punten in de verdedi-
gingslinie in oonze streken weren van-
zels de wegovergangen, in de Lende: 
Blessebrug en Beckaf en in de 
Tjonger/Kuunder: Schooterbrug en 
Toibrug. Mar zeker zo belangriek weren 
Sliekenborg en De Kuunder, omdat daor 
et uutlaoten mar ok et inlaoten (uut de 
Zuderzee) van et waeter gebeurde. Et 
uutlaoten kon opkeerd wodden mit dam-
men, mar leverde dat niet genog op, dan 
kon d'r, in nood, zoolten waeter instro-
men. Vanwegen alle schaedelike gevol-
gen weren de boeren daor slim op tegen. 
Ondaanks alle grote woorden van de per-
veensie verleup de verstarking van de 

linie traoge. Et was dan ok een zwakke 
linie, doe et bisschopsvolk bi'j oons in 
de buurt kwam. 
Munster maekte d'r, veur de begrippen 
van die tied, een 'Blitzkrieg' van. Ze 
hadden eerst de Fraansen ofwaacht, die 
een oostelike opmars neumen hadden. 
Op 12 juni trokken die bi'j Lobith over 
de Rijn. Daor lag Aijiva mit et Friese 
regement en die trok terogge, over 
Zwolle naor Frieslaand. De Fraansen 
hadden et veurzien op Utrecht, Hollaand 
en de westelike Veluwe. De Munstersen 
gongen naor Overiessel en et Noorden. 
Ze zatten soms mar een halve dag aach-
ter Aijiva. 
Op 22 juni vullen Deventer, 
Hadderwiek en Hattem. Friese troepen 
verleuten Zwolle, waoronder kavalerie 
van Van Haren. De Fraansen hadden 
Naarden al veroverd. Dit weren de dae-
gen van et oons now nog bekende gezeg-
de: de regering was radeloos, het yolk 
redeloos en het land reddeloos. 
Zwolle en Kaampen vullen, een dag lae-
ter de Ommerschaans. En dan op 26/27 
juni: Stienwiek, Blokziel en De Kuunder 
gaon verleuren. De Munstersen gongen 
nog even richting De Lemmer, mar zet-
ten niet deur. Hiel Overiessel kapituleer-
de. De vi'jaand lag dus in Stienwiek en 
Dc Kuunder, op oonze lippe zogezegd. 
Dc Stellingwarven, en dus ok Frieslaand, 
laggen eupen veur de Bisschop. 

Aijiva hadde zien heufdkertier in Et 
Vene en legde troepen in Sunnege, 
Wolvege, Berkoop en Donkerbroek. Hi'j 
hadde een slim verzwakt leger, mar deur 
een aktieve opstelling perbeerde hi'j dat 
te maskeren. De soldaoten in dat leger 
(militie hiette dat) weren vri'jwilligers. 
De perveensie was now ok tot daoden 
kommen en hadde 3.000 man 'dienst-
plichtigen' onder de waopens reupen. 
Dat gebeurde via een lottingssysteem dat 
de derde man nuumd wodde. De officië-
le naeme veur de manluden die opkom-
men mossen, was het uitschot. Vule 
meer as posten bezet holen en waacht 
lopen konnen ze niet. 



Doe tegen aende juni et bisschopsleger 
vlakbi'j kwam, besleut Aijiva om sich 
met het gros van It leger nae de Schouw 
te retireren. (= Oolde Schouw, tussen 
Akkrum en Irnsum). 
Aijiva leut vanzels de waeterlinie niet 
onbezet, mar et kwam d'r toch op daele 
dat hi'j de linie opgeven hadde. De 
Friese Staten hadden daor gien begrip 
veur en wollen een onderzuuk naor de 
reden omme so diep in de Provincie te 
conen neersacken. 
lene van de redens zal west hebben dat 
d'r te min waeter in de linie ston. Dat de 
politici een daod stellen wollen, kwam 
mit deur een bericht uut Stellingwarf-
Oostaende dat ze daor al een braandbrief 
van Van Galen kregen hadden (we kom-
men daor in diel II op weeromme). 

Hoe veerder? 

Van Dam schrifi over disse daegen: 'bet 
lot des lands hing een wijle aan een zij-
den draad.' 
As de Bisschop deurzet hadde, was 
Frieslaand verleuren west, daenk ik. 
As.... As is verbraande turf, zeden we 
thuus altied. Want de Bisschop besliste 
aanders. Et was zo, dat hi'j Coevorden 
nog niet in bezit hadde en as hi'j 
Grunningen nemen wol (en dat wol hi'j), 
dan mos eerst Coevorden valen. 
Coevorden was eenformidabele sterkte, 
onwinbaar geach!. 
Van Galen kon hier zien ni'je geschut op 
los laoten. Netuurlik leut hi'j in 
Stienwiek en omgeving troepen aachter, 
om zien tegenstaander daor te bienen, in 
alarm te houden. Elf daegen duurde et 
beleg, op 11 juli kapituleerde de vesting 
Coevorden. 
Een beslissende dag wodde 19 juli, de 
Bisschop hul krgsraad in Coevorden. 
D'r weren twie opties: a) Frieslaand 
overrompelen, de verdediging wodde 
takseerd as zwak; b) Grunningen (stad) 
belegeren en Delfziel innemen of aan-
dersomme en daornao Frieslaand uut et 
Oosten anvalen. Aandermaol mos de 
Bisschop kiezen; et wodde et beleg van 

Grunningen. Zien artillerie hadde zien 
kracht bewezen. En Munster lag dichter-
bi'j. 
Frieslaand was in verwarring; ze weren 
daor uutgaon van een anval langs de 
route Stienwiek-Et Vene. In de 
Stellingwarven bleef de onrust en de 
onzekerhied; de Bisschop was en bleef 
een onberekenber persoon. D'r was glen 
vertrouwen op een goeie ofloop. 
In et hiele laand weren meensken die 
veur overgaove pleitten. D'r weren 
geruchten over verraod, ok deur hoge 
heren. D'r wodde mit een schief oge 
naor Roomsen keken; meensken weren 
bange veur een regime onder een bis-
schop. Et verzet tegen de regenten en et 
oligarchische systeem gruuide. Dc 
Doelisten, een groep die in Liwwadden 
(in de Doelen) bi'j mekere kwam, eisten 
et opheffen van misstanen en hervor-
mings van et bestel. (Een peer veurbeel-
den van misstanen: kiender weren 
benuumd as officier; pattie officieren 
weren nooit bi'j heur troepen mar beur-
den wel heur wedde.) De regentenlpoliti-. 
ci  zullen bi'j heur beslissings zeker reke-
ning holen hebben mit die geest van 
ongenoegen en opstaand. 

Aijlva verplaetste zien heufdkertier naor 
Bergum. Et beleg van Grunningen begon 
op 21 juli. Op 22 juli wodt De Lieke 
(Leek) plunderd en platbraand. Meer as 
twie weken bin de Munstersen in die 
streken huUshoudende  met rooven en 
steelen. 
Dan komt d'r op 26 juli een uutval naor 
Frieslaand, deur een grote groep ruters. 
Ze kwammen bi'j Selmien-Zuder-
Drachten en oonze waachtposten vlocht-
ten in paniek naor Bergum. Een massa 
voetvolk wet de vi'jaand bi'j Ni'jege-
Suameer te keren. 25 Friezen sneuvel-
den. Et kan wezen dat doe op De 
Biskop, op de heide dus, de Munstersen 
in bivak legen hebben. De boeken bieden 
daor gien zekerhied over. 
Aijiva was zo onder de indrok van dit 
machtsvertoon dat hi'j van Bergum te-
roggetrok naor Tietjerk (tussen Grote en 
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De oolde Friese waeterlinie van 1672-1673 
Isselt, blz. 45. 
donkergries = opkeerd waeter, 

Kaortien overneumen uut Van Dam van 

lochtiggries = hoogvene. 

Kleine Widen). D'r moe'n in die daegen 
meer van die onverwaachse invalen west 
hebben, mar dan op kleinere schaol. In 
een klacht uut Wienjeterp an de perveen-
sic (veural over wangedrag van eigen 
troepen) staot ok: meenichvuldige inval-
len ende plunderingen onser vanden. 
Klachten weren d'r ok uut Stellingwarf-
Westaende 'dat ingezetenen zeer veel 
last ondervonden van contributiën en 
brandschatting door den vijand.' 
In de naacht van 18/19 augustus wodde 
d'r drie keer een anval daon op een ni'j 
opwurpen schaans bi'j Et Vene. 

Op 26 augustus mos Bommenberend et 

beleg van Grunningen opgeven; ziekte 
en desertie hadden zien troepen ver-
zwakt. Veureerst was hi'j niet meer in 
staot tot een grote anval. 
Dc dippeteerden wollen al in juli dat 
Aijlva Dc Kuunder heroverde. Hi'j zag 
et niet zitten, mar weigerde niet. Et gong 
mis. In augustus perbeerde Aijiva et 
weer; ok now weer vanuut Dc Lemmer 
over de zee, mar dit keer recht op 
Blokziel an. (Et was van groot belang 
dat de Zuderzee de hieltied in eigen 
hanen bleven is; verkeer tussen 
Frieslaand en Hollaand bleef meugelik.) 
Mit hulpe van de burgers van Blokziel 
leup disse twiede anval goed of. Van 



Galen gaf ok Vollenhove pries en daor-
nao heroverde Aijiva ok de 
Kuunderschaans. Ok hier was 
Bommenberend dus de verliezer. Zien 
troepen zochten de winterkertieren op 
(Stienwiek, Meppel, Rouvene, 
Ommerschaans, Zwolle). D'r bleef van-
zels 'een vliegend legertje' aachter. Et 
waeterpeil bi'j oons kon now wel een 
1/2 voet leger. Toch brocht de Bisschop 
oons nog ien keer in groot alarm; op 29 
september vullen 2.000 man onzen post 
aan de Blessebrug an. 
Oonze waacht (van ruters) hul et niet, 
mar d'r kwam op 'e tied verstarking 
zoodat men de vijand tot op de 

Steenwijksche heide vervolgde.' 
Veur 1672 was daor de veldtocht mit 
oflopen. 
Zo rustig as et an et front was, zo roerig 
weren now de Doelisten (uut meerdere 
Friese steden). Heufdpunten van heur 
hervormingseisen weren: verbod op ver-
koop van ambten en bezunigings. 

1673: de oorlog gaot veerder 

Et ni'je jaor was goed begonnen; 
Rabenhaupt heroverde Coevorden op 30 
december 1672. D'r wodde bi'j oons 
vanof feberwaori al rekend op zwaore 
anvalen en daoromme wodde om ver-
starking van Hollaanse troepen vraogd. 
'Ondertusschen deden de onzen van uit 
de Friesche Linie kleinere uitvallen, 
waarbij meermalen goede buit werd 
gemaakt'. 
Op 26 april 1673 belastte Willem III zien 
vere femilielid Vorst .Johan Maurits van 
Nassau (69 jaor) mit et generaal com-
mando van alle troepen in Frieslaand en 
Grunningen. D'r was te yule twiedracht 
tussen de gewesten. Aijiva en 
Rabenhaupt bleven perveensiaol bevel-
hebber. Maurits keus Et Vene as zien 
heufdkertier; Aijiva gong meer veur in 
de linie. En Rabenhaupt bleefzovule 
meugelik zien eigen gang gaon. 
Maurits pakte de zaeken stevig an. De 
troepen kwammen weer goed op starkte 
en hi'j dee echt wat an et herstel van de 

schaansen. De waeterlinie was minder 
solide bleken as veurgeven wodde. Et 
waeter in de Lende was muuilik op een 
hoog peil te kriegen. De boeren dwas-
boomden et onder waeter zetten ok wel. 
Daor kwammen doe hiele strenge straf-
fen op. En et anbrengen van iene leverde 
en hoge beloning op. Grote warken 
weren d'r in Sliekenborg en De Kuunder, 
veur een betere waeterbeheersing. 
Beneden Bekhof en bi'j Blesbrogge leut 
hi'j ok dammen slaon. Hi'j was fanatiek 
veurstaander van een hoog waeterpeil; 
de bestuurders en de bewoners wollen 
altied leger. 
Maurits het ok inderdaod zoolten waeter 
inlaoten. Laeter gong hi'j wat minder 
veer, omdat et hoge waeter him ok tegen 
himzels keren kon, b.v. as hi'j zien troe-
pen haostig verplaetsen mos. Ok et win-
nen van goed huj was een militair 
belang. 

Oostelik van Bekhofhadde et onder 
waeter zetten gien effekt meer; daor 
week de waeterlinie terogge naor de 
Kuunder. Et gebied tussen Berkoop en 
Makkinge was muuilik te verdedigen. Et 
peil van de Kuunder mos zo regelber 
wezen, dat de eigen troepen weeromme 
konnen naor Schoot en Et Vene en naor 
De Gediek. Dammen weren d'r bi'j de 
Berkoper toibrogge en tusschen Catl,fck 
ende d'Idzerdt. Bi'j et anleggen van ver-
starkings en dammen wodden soldaoten 
en meensken uut de bevolking inschae-
keld, mar ok annemers mit timmerluden. 
Boeren mossen mit peerd en waegen hel-
pen. Et peil op de lanen wodde regeld 
mit et ofsluten of eupenen van dukers. 
Ok bi'j die dukers leupen petroelies en 
dat niet alliend tegen de vi'jaand! 

Maurits perbeerde ok een aende te mac-
ken an de verschrikkelike overlast die de 
eigen troepen, veural de Hollaanse, de 
bevolking bezorgden (et roven van vee, 
eisen van eten en draank, geld ofpassen 
onder drieging mit waopens). Ok hier 
strenge straffen, zels de doodstraf en: 'de 
schade, den huislieden toegebracht, zou 



Johan Maurits van Nassau-Siegen, 
1604-1679. Hi] was veur de WI. 
Kompejie kaptein-generaol in Brazilië, 
vandaor de bijnaeme De Braziliaan. 
Hi] was laeter stadhoolder van Kleef en 
omstre ken. 

worden verhaald op het tractement van 
de officieren, die haar niet beletten'. Of 
et hulpen het? 
Die soldaoten kregen heur soldij vaeke 
niet op 'e tied en soms hielemaole niet. 
Heur leefomstanigheden weren hier en 
daor slecht. Over de Swartendiekster-
schaans wodde repotteerd: also de solda-
ten nu uyt de vuyle graft koocken en 
drinken. Ok de Breeberghschaans hadde 
gien waeterputte. Dat daor een boel sol-
daoten ziek weren (en ok heur vrouwen 
en kiender), is dan ok gien wonder. 

De vi'jaand leut him hiel wat keren zien 
bi'j de Blesbrogge. Op  6 juni ston een 
grote troep veur de post bi'j Sunnege 

(Oude Veer) en op 7 juni was Blesbrogge 
weer an de beurt. Ze mossen weeronime 
naor Stienwiek, 'overal de vrouwen zeer 
mishandelende en enkele dorpen zoals 
Bles en Steenwijkerwold, uitplunderen-
de'. 
Op 17 juni vergeerderde de militaire staf 
over de vraoge as de veurste troepen in 
Wolvege blieven konnen of meer naor 
aachteren mossen. Maurits besliste: blie-
yen. Hi'j vuulde him wat de verdediging 
angong now stark genog om zo neudig 
A anvalender op te treden. Doe de 
Bisschop op 19/20 juni een anval op 
Assen ondemam, perbeerde Maurits him 
bi'j Diever in de flaank an te valen. De 
Bisschop kreeg d'r locht van en was tie-
dig terogge. 
Op 1 juli deden oonze troepen een grote 
uutval naor de linie De Wiek-Staphorst. 
Dc Munstersen trokken een aende terog-
ge en weren aorig in verwarring. Ben 
hiel minne beurt was, dat oonze eigen 
troepen uut Blokziel (ze weren te laete) 
op de eigen militie en veural ok op de 
lfscompagnie van Maurits scheuten. Et 
misverstaand kon ontstaon omdat de sol-
daoten van Maurits voor 't eerstemael 
nieuwe roode rocken hadden aangetrok-
ken, met witte kruisen bezet. (Dat op 
mekere schieten kwam yule meer veur). 
De Blokzielse kommedaant is 'in onge-
nade gevallen'. Een anval van Maurits 
op Zwatsluus mislokte; de bisschopstroe-
pen weren vaeke al op 'e hoogte, deur 
spionnen en/of verraod. 
Die zoemer regende et vaeke, zodat de 
wegen bi'jtieden onbegaonber weren. Op 
iene van de stafvergeerderings was kolo-
nel Van Haren ofwezig; hi'j verbleef in 
Liwwadden om te solseteren (en dus ok 
te lobby-en) naor et grietmaansambt van 
Stellingwarf-Westaende. Dat is him lokt 
en as reserve-brigadier het hi'j nog wel 
es aktief west. 

In juli kreeg Maurits al meer anwiezings 
(ok deur eigen spionnen) dat de vi'jaand 
troepen koncentreerde op 'e Veluwe. 
Fraanse onderdielen kwammen disse 
kaante op. Ben volgende fase was dat Tr 



Munsterse, Fraanse en Keulse troepen op 
Haovelterbarg/-heide laggen. 
Op 22 augustus leuten heur bi'j 
Donkerbroek 4 troepen ruters zien, aan-
deren weren onderwegens van Runen 
over Diever naor Else. Drents vee 'werd 
met kudden naar Gelderland gedreven'. 
(Niet vremd dat Bommenberend in et 
Oosten al lange een aandere naeme 
hadde: Bet-end koodeef). Mildam, 
Makkinge en Donkerbroek weren wel 'in 
staat van tegenweer, doch niet om een 
grote macht te weerstaan'. Et bleef een 
perbleern dat de Lende-linie seer wUtlo-
pigh was. 
De toestaand wodde zo geveerlik vun-
nen, dat now ok de laeste reserve-troe-
pen uut Liwwadden optrommeld wod-
den. Die hadden daor al die tied blieven 
moeten vanwegens de onrust en de 
opstaandighied van et yolk. 

Et wodt echt mienens 

In de naacht van 24 op 25 augustus rokte 
de vi'jaand (8.000 a 9.000 man stark) in 
3 kelonnes op: naor de Blesbrogge, tegen 
Bekhof en de heufdmacht deur 
Makkinge richting Donkerbroek. 
Anvoerder was generaol Mornas. Et 
waeter in de lege lanen ston 'kniehoog'. 
Dc wegen weren in minne staot, oons 
yolk hadde d'r omkapte bomen overlegd. 
Mar de anvalers hadden zovule pioniers 
en timmerluden bi'j heur dat ze viot ni'je 
groote passagien (kelonnewegen) anleg-
den. 
Dc Stellingwarver grietmannen hadden 
Maurits verzekerd dat Lende en Kuunder 
niet 'doorwaadbaar' weren. Naodat 
oonze troepen et fort Blessebrug in de 
braand steuken hadden en teroggetrok-
ken, was de tegenstaander zomar over de 
Lende. Kolonel Brandt leut de 
Bekhofschaans vernielen, verbraande 
zien verstarking Berkoop en gong terog-
ge. 
Bi'j l3ekhofetzelde as bi'j Blesbrogge: 
ze gongen deur et waeter op plaetsen 
daer het de peerden maer aen de sadel 
ging, en elck ruyter een voetknecht ach- 

ter hem. Maurits hadde de 
Tjongerbrogge bi'j de drie tolhekken d'r 
uuthaelen laoten, dan zol alles veilig 
wezen. Mar op drie plakken weren ze d'r 
zomar deur. 
Maurits het in zien berichtgeving 
beweerd dat de vi'jaand gebruuk maekte 
van plaetselike bewoners; die zollen de 
'doorwaadbare' plakken anwezen heb-
ben. (Daegeliks verstuurde Maurits 
berichten: naor de Preens, naor de dippe-
teerden, naor de regentesse Albertine 
Agnes). 
Veur de bevolking was dit een ramp. Een 
lang citaot uut et boek van Van Dam: 
'Dc vijand beging vele wreedheden. Uit 
de vOôr de linie gelegen dorpen vlucht-
ten de huislieden in grooten getale onder 
medeneming van tilbare have en goed. 
Hier en daar bleef men door de dras 
geraakte wegen steken en geraakte alles 
in 's vijands handen.' 
Militair bezien was de anval een grote 
kiap. De vi'jaand was now aachter de 
Kuunder en kon zo Et Vene, De Gediek 
en Bakkevene naoderen. Nao een treffen 
bi'j Hooltpae trok Aijiva terogge aachter 
Schooterbrug. Brandt gong eerst aachter 
de Toibrug en mos nog veerder terogge 
naor Mildam; daor is vochten. In de 
Bekhofschaans wodden 15 Friesche 
dragonders gevangen neumen. 

Op 'e Gediek kwam et bericht dat d'r 
een uitgelezen detachement onderwegens 
was. Kaptein Torck wus de anval of te 
slaon, an de aandere kaante vullen dooi-
en en gewonden en Torck nam gevange-
nen mit naor De Gediek. 
Ondertussen hadde Maurits ok de 
Tjonger-linie opgeven. Aijiva zat in Et 
Vene, Brandt in Langzwaogen. Daordeur 
kwam de westkaante (zeg mar 
Sliekenborg) ok in geveer. Mar Maurits 
hadde op 'e tied troepen (onder Van 
Glinstra en Van Scheltinga) daorhenne 
dirigeerd. Daoliks wodden wegen on-
klaor maekt, broggen weghaeld en kleine 
sluzen eupen zet. Een starke groep 
vi'jaandelike ruters kwam daordeur niet 
veerder as Spange. 



Et gros van et 'geallieerde' leger lag bi'j 
Berkoop in een huttenkamp met vier 
fronten. Ben grote veurraod levensmid-
dels wodde anlegd. Et was echt mienens. 
Mar et lokte de naor veuren stuurde 
detachementen niet om echt deur te bre-
ken. Mornas zal ok weten hebben (via 
spionnen) dat d'r nog verstarkings veur 
Maurits onderwegens weren. (Hi'j hadde 
daor yule eerder al omme vraogd). 
Mornas verplaetste zien heufdmacht naor 
Wolvege, dus dichtebi'j de grote weg 
naor Stienwiek. Hi'j bet zien terogge-
tocht ofdekken wild en dat zol ok bete-
kenen kunnen dat d'r gien geleuf meer 
was in et veroveren van Frieslaand. Echt 
veilig was Mornas niet in Wolvege, want 
in de uterste Westhoeke zatten oonze 
'compagnieën' die et waeterpeil van de 
Lende beheersten. Daor kwam bi'j dat 
een starke N.W.-wiend et waeter opdreef 
naor et zuudoosten. De weg naor 
Stienwiek kwam onder waeter te staon. 
Et wodde Mornas te geveerlik en hi'j 
besleut terogge te trekken op Stienwiek. 
Dat gebeurde op 30 augustus. Waegens 
en peerden raekten in et waeter, soldao-
ten verdronken. De Munstersen bleven 
op de hoogte van Stienwiek zitten, de 
Fraansen vullen terogge op de linie 
Zutphen-Arnhem; zi'j hadden over de 
600 man verleuren. 
Op 31 augustus wodde in Drenthe al 
niks meer van de vi'jaand verneumen. 
Half september verleut de Bisschop 
Zwolle om him in Munster weer mit 
laanszaeken doende te holen. 

Midden september wodde Naarden her-
overd deur de Preens; de drok op 
Amsterdam was daormit weg. 
De hiele zoemer al was Bommenberend 
doende om Coevorden te 'verdrinken'! 
Hi'j legde een dam in de Vecht; 4.000 
boeren uut Munsterlaand en Bentheim 
mossen de diek van de Vecht ophogen. 
De diek (mit vasse grond!) hul et hiel 
lange vol, de nood in Coevorden was 
groot. 
Storm en regen in de naacht van 1 op 2 
oktober zorgden veur een deurbraok, 

waor as de Munstersen zels op grote 
schaol et slaachtoffer van weren; bonder-
den dooien en een hieleboel materiaol 
gong verleuren. Ok bi'j cons weren de 
wegen zo mm, dat d'r glen waegens 
meer reden. Zels de peerden (van de 
ruters) mossen op 'e stal blieven. 
Maurits was een man die wend was cm 
geregeld uut zien heufdkertier te kom-
men. Over aende september schreef hi'j: 
Ick ben dicht voor 't quartier op den ordi-
nary wegh nae Schooten met ses paerden 
voor mUn  kaless tot aen den hals der 
paerden teffens ingeschooten. 
D'r wodde hier dus niet meer vochten. 
Preens Willem hadde de Fraansen een 
beste kiap uutdield en midden november 
Bonn inneumen. Munster mos daordeur 
A veerder terogge en tegen et aende van 
et jaor was Overiessel ontruumd. Aijlva 
het nog een tied in Stienwiek zien heufd-
kertier had. In tieden was de veilighied 
van oonze streken niet zo groot west. 
Mar de Munstersen hebben over de 
bevreuren moerassen bi'j Bourtange nog 
wel invalen daon in Westerwoolde. En 
zol et oorlogsbedrief in 1674 weer 
oppakt wodden, liek as in 1673? 

Zoveer kwam et niet meer. Mit Munster 
wodde op 2 april 1674 vrede sleuten, mit 
Keulen op 11 meie en mit de Ingelsen 
wodde, ok in 1674, een verbond sleuten. 
De officiële vrede mit Frankriek kwam 
pas in 1678. Uut de boeken die ik lezen 
hebbe kon ik et verloop van gevechts-
haandelings in oonze streken redelik 
naovertellen. Minder goed is weeromme 
te vienen hoc vaeke en hoe yule de 
bewoners van et gebied zudelik van de 
Linde- Tjongerlinie last had hebben van 
streuperi'jen, invalen, et platbranen van 
huzen, et eisen van geld en aandere 
vorms van geweld. 
Wel heb ik de nedergerechtsboeken d'r 
op naovlooid, zodat ik in een vervolgver-
hael over de gevolgen veur de meensken 
nog wel wat te melden hebbe. Over ien 
ding hoeven we niet in twiefel te verke-
ren: et weren twie slim minne jaoren. 



Koop Gorte 

Et hiem en interieur van een stolpboerde- 
ri 'j e in Hooltpae in de dattiger j aoren (1) 

In et volgende stok beschrfl oold-boer Koop Gorte et hiem en interieur van zien boer-
deri je in Hooltpae. De boerderi je wodde bouwd in 1883. Koop Gorte kwam d'r in 
1931 in 'e wonen mit zien oolden. Defemilie Gorte komi oorspronkelik van Gieteren 
('Giethoorn). Over de boerderi je zels konnenjim eerder ok al lezen in Dc Ovend (jaor-
gang 25 nr. 6). Veur de volledighied beschr?fl Gorte liekewel in dit artikel ok de indie-
linge van zien plaetse. Zien hiele hiem wus Gorte nog tot in de punties te beschrieven. 
Daor bin we wies mit, want an now toe was d'rja niks van et Stellingwarver boere-
hiem vaastelegd. Op de volgende bladziede zien Jim een ienvooldige plattegrond van 
de plaetse en et hiem. In de volgende Ovend kunjim et twiede diel lezen. Daornao zal 
1k et nog len keer over et hiem hebben mit gegevens van nog een peer aandere boere-
hiemen. Anvullende infermaosie bl?fl vanzels allied welkom! (sab) 

'Op et boerehiem van oonze plaetse zat 
veur bi'j de weg een stiekeihege, mit op 
et aende an de westkaante de grote dam 
mit twie grote vierkaante hekkepaolen. 
Die hekkepaolen weren bespiekerd mit 
plaanken. Daor zat een groot dri'jhekke 
an dat ok van plaanken maekt was. Et 
pad naor de boerderi'je was van geel 
zaand. An de oostkaante zat een klein 
dammegien mit twie kleine hekkepaolen. 
Van dat dammegien leup een klein pat-
tien naor de boerderi'je. An beide kaan-
ten van de dammen stonnen twie huize-
pollen. Die an de westkaante zat altied 
vol rooie beien. Die an de oostkaante 
was een rnannegien, daor kwam nooit 
wat an. Veur de boerderi'je stonnen vier 
palms (buxus) en an de oostkaante ok. 
Tussen de boerderi'je en de palms was 
een bloemetunegien mit een riegel 
dalia's, een riegeltien afrikaonen en zin-
nia's en een parkien mit salvia's. Op iene 
hoeke van de bloemetuun ston een witte 
seringeboom, op de aandere een blauwe 
redenderum en in de midden een lochtig-
rooie asalia. Op et grös tussen et bloeme-
tunegien en de palms wodde et witte 
goed bliekt op de blieke. Bi'j et kleine 
pattien stonnen an beide kaanten een re-
gel iepenbomen mit iene kestanje d'r 

tussen. Veur bi'j de weg ston even ten 
westen van et kleine pattien een prachti-
ge bonte esdoorn. Vaeke zat d'r tussen 
die esdoorn en de kestanje een dreug-
liende. 
Et kleine pattien leup naor de aachter-
deure van de kaarrthoeke. Die deure 
wodde altied de kaarnhoekdeure nuumd. 
Veur de boerderi'je langs naor de grote 
baanderdeure leup ok een pattien. Veur 
die baanderdeure lag een keistienen 
straote en veur de veurdeure lag in een 
halve cirkel een straotien mit gele stien-
ties. Naost de veurdeure zit ok now nog 
de stien daor et bouwjaor van de boerde-
ri'je op staot (1883). An de veurkaante 
van de boerderi'je haj' dus an de west-
kaante eerst de grote baanderdeure en 
daornaost twie grote raemen. In elk raem 
zatten zes ruten van elk 40 bi'j 60 cm. 
Dan kreej' de veurdeure mit daor boven 
een raem mit twie ruten. Naost de veur-
deure zatten weer twie grote raemen mit 
onder elk raem een rond gietiezeren 
reuster. Die reusters weren d'r veur om 
de kelder van frisse locht te veurzien. 
Boven de mure was een hide grote, bie-
zunder ofwarkte dakgeute. In de midden 
zat boven de dakgeute een grote dakka-
pd. Die kapel had een raem mit vier 
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De plaetse van Koop Gorte in et begin van de jaoren zestig. Van et oolde hiem daor 
Gone hieronder over vertelt is dan al weinig meer over 

ruten d'r in. 

DE KAARNHOEKE 

1k neem jim now mit naor de oostkaante 
van et huus. In de mure haj' eerst boven 
de grond twie keer twie dubbele raem-
pies mit gietiezeren stangen d'r veur. Die 
raempies koj' eupen zetten. Bi'j de win-
terdag as et goed vreur koj' d'r an de 
binnerkaante dri'jbere loekies veur doen, 
dan vreur et nooit in die kelder. Nao de 
raempies kreej' de aachterdeure die we 
de kaarnhoekdeure nuumden, mit an 
weerskaanten twie raemen mit elk zes 
ruties. Die raemen koj' van onderen 
opschoeven. An de binnerkaante weren 
d'r blienen mit een iezeren staaf d'r 
aachter langes. le weren dan mitien in de 

kaarnhoeke. Dat was een hiele grote 
ruumte daor vroeger de botter kaarnd 
wodde. Op de vloer laggen gele stienties 
mit daor omhenne blauwe stienen in een 
cirkel. Over die blauwe stienen leup et 
peerd veur et kaarnen van de botter. De 
kaarn zels ston in de midden van de cir-
kel. De hoeken weren mit blauwe plavui-
zen ofwarkt. Tegen de binnermure haj' 
vier grote brune tegels daor de botter in 
een grote tobbe kneded wodde. Et peerd 
kwam deur de koestal naor binnen toe 
deur een deure die op et aende van de 
kaarnhoek lag. Dus niet deur de gewone 
staldeure, want daor stonnen altied kiom-
pen of leerzen veur. 
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DE KELDER 

Dc keze wodde maekt in de grote kelder. 
De deure naor die kelder nuumden we 
altied de kelderdeure. Veurdaj' de dubbe-
le stienen trappe of gongen haj' eerst 
nog een stok of wat rimmen daor aj' wat 
op zetten konnen. Die trappe was van 
blauwgrieze stienen. De laeste tree van 
de trappe bin de stienen onderhaand half 
van ofsleten deur et gebruuk... An twie 
kaanten stonnen twie grote baanken veur 
et riepen van de keze. De vloer van de 
kelder was hielemaole van rooie plavui-
zen. Rondom de plavuizen zat een geute 
mit op et aende een verzaemelputtien 
veur et schrobwaeter. De muren weren 
wit van kleur en wodden elk jaor weer 
wit opkalkt. 

DE KAEMERS 

In de kaarnhoeke zat een deure die toe-
gang tot de gangen gaf. We nuumden die 
deure de gangdeure. Boven de gangdeure 
zat een glasraem mit drie ruten d'r in. 
Deur die deure koj' in twie gangen kom-
men. De iene die rechtdeur leup kwam in 
de dele uut. Mitien an de linkerkaante 
was een beddestee veur de bovenknecht. 
Die beddestee zat in de hoeke van et huj-
yak. Bi'j de zommerdag koj' dan alle-
machtig last hebben van hujmiet. Dat 
jokte ommeraek, et weren krek luzen. 
Aj' nao de beddestee rechtsof gongen, 
kreej' de gang die naor de kaemers leup. 
Die gang was wit van kleur en het een 
grote boge. In de woonkaemer zatten an 
de kaante van de gang die naor de dele 
leup twie bedsteden. Tussen de bedste-
den zat een diggeltieskaaste. Die kaaste 
zatten een stok of zeuven rimmen in. 
Veur de rimmen was nog wel een ruum-
te van een goeie meter over. An de kaan-
te van et schut zatten spiekers daor de 
melkbriefies en de voerrekenings an 
prikt wodden. Op de vloer van de kaaste 
ston vaeks de ni'jmesiene, de knopedeu-
ze, et stopgaorenmaantien en gao mar 
deur. De beide beddesteden hadden een 
beddeplaanke daor de pispot ston. Een 

vallegien aachter de beddedeure diende 
as een soort gedienegien. 
Midden in de kaemer ston een hekkies-
kachel mit een iezeren pot d'r in (jood) 
die mit piepen hoge deur de kaemer naor 
de schostien leup. Onder de schostien-
maantel ston et kookfernuus. Op de 
schostienmaantel stonnen een peer 
bekers of een peer foto's van oolden of 
kiender. De vloer was rood opvarfd. 
Laeter kwam d'r zwilk om de kaant en 
een chinamatte in de midden. De laampe 
hong midden boven de grote taofel en 
onder de taofel haj' een plaetstove of een 
kleine stove mit een teste mit vuur d'r in. 
De stoelen hadden allemaole biezen mat-
ten. Dc twie grote raemen weren veur-
zien van blienen die we bi'] de winter 
dichte deden en mit een iezeren staaf 
ofsleuten. Zo bleef de waarmte beter in 
de kaemer. 
De aandere kaemer was de opkaemer. 
Onder die kaemer daor aj' mit een trap-
pien kwammen, zat de kezekelder. Aj' et 
trappien oplopen weren, kwaj' in een 
soort hallegien. Daor zat dan een deure 
in die naor de kaemer gong. Viak om de 
hoeke zat een bedstede. Tegen de buter-
mure an, dus wat onder de schuine kaant 
van et dak haj' eerst de kleerkaaste, mit 
een verburgen hoeke die in de oorlog 
bestemd was veur onderdukers. Naost de 
kleerkaaste zat weer een bedstede. Onder 
de bedsteden zat een schoefloekien daor 
aj' spullen opbargen konnen zoas schoe-
nen en schaetsen. In de hoeke zat een 
diggeltieskaaste. Tussen de beide raemen 
hong vaeks een grote lange spiegel. 
Tegen de gangmure ston altied een glad-
de hangkaaste. Dc kachel ston ok tegen 
die mure, mar d'r was gien schostien-
maantel. Ok in disse kaemer koj' blienen 
veur de raemen doen. Dc dikke plaanken 
daor de blienen van maekt weren, weren 
25 cm bried en mit scharnieren an me-
kaander verbunnen. 

(Vervoig in de Ovend van juni) 



Piet Qosting 

Post uut de Charente 

Piano fortissimo 

De vrouw is naor de rippetisie van 't 
koortien, waor ze sund kotte tied diel 
van uutmaekt. Niet dat d'r ooit iene een 
hoge hoed op had het van heur zang-
keunst, zi'jzels al hielemaole niet, mar et 
koortien kon wel wat ni'j bloed bruken 
en butendat vint Ann et zo gezellig, dus 
veuruut mar. 
Zels he'k de boot ofholen, want as ik in 
et bad een keer zinge, dri'jen de kraenen 
uut heurzels veerder eupen om me zo 
perberen te verzoepen. Toch schient et 
wel een fleurige boel te wezen, dat koor-
tien. Ze komt temeensen alle keren opva-
lend fleurig van de rippetisies terogge. 
As dat now ligt an et glassien wien dat 
ze altied nao ofloop nog evenpies bi'j 
Ann thuus drinkt, of deur et feit dat de 
dirigent heur veur veul jonger anzicht as 
ze is, daor bin 'k niet wisse van, mar 't is 
mooi om te zien dat ze d'r zoe'n plezier 
an het. 
't Is waj' nurnen een mingd koor. Niet 
allienig omdat d'r vrouwluden en manlu-
den bi'j binnen mar ok deur de nationali-
teit. Want mit de vrouw d'r bi'j is de 
saemenstelling Fraans, Ingels, 
Nederlaans, Spaans. Ze geven uutvoe-
rings in karkies, feestzaelties en bejaor-
detehuzen. En mit een Fraans, Duuts, 
Ingels rippertoire. Et slat ok goed an bi'j 
et toch nogal aorig kritische Fraanse 
pebliek. Veural in de advents- en kasttied 
mit al die lieties in verschillende taelen 
hebben ze een protte uutvoerings geven. 
Zokke aovens besteed ik dan deur es 
naor BVN-TV te kieken, te lezen of wat 
te schrieven. BVN is van de wereldom-
roep en staot veur Beste Van Nederlaand. 
1k bin dan vaeke mar bliede da'k de rest 
niet zien kan. De vrouw komt Oh 
Tcinnenbaurn zingende in huus en vertelt 

me dat we de aandere daegs middags om 
drie ure Ann en Roger 'even' helpen 
moeten, want d'r komt een piano uut 
Ingelaand. Een arfstok van een oolde 
tante. Et ding wodt mitbrocht deur een 
verhuuswaegen die de spullegies van een 
echtpeer uut Devonshire naor de 
Dordogne brengen moet. En op de hen-
neweg droppen ze dan even Ann heur 
ni'je anweenst. Omdat Roger bange is 
dat de verhuuswaegen argens op zien 
lange en in disse tied knap modderige 
oprit stikken blieven zal, krek zoas de 
waegen die destieds heur spullegies 
brocht hadde, en die onder grote hilari-
teit van de inboorlingen mit drie grote 
trekkers weer naor de weg sleept wod-
den mos, wil hi'j de piano boven an de 
weg uutlaeden en mit haandkracht naor 
de selon traansporteren. Vandaor. 
De volgende dag zit de wereld potdichte 
van de mist. D'r is zoe'n betien zicht dat 
ik strukel over et eidegien in de tuun. 
Wat in mi'j et bange veurgevuul gruuien 
dot dat de piano wel es een uurtien of zo 
laeter ankommen kunnen zol. Om een 
ure of zesse middags is hi'j d'r dan ok. 
As we anrieden kommen staot de ver-
huuswaegen al mit de kieppe eupen op 
de weg bi'j et begin van de oprit. 
Volgens de verhuzers kan de waegen 
makkelik tot veur et bordes reden wod-
den, mar Roger wil daor niks van heu-
ren. Dus wodt de piano in de mist en in 
et donker uutlaeden. Nao veul vuven en 
zessen hebben we et onhaandelbere ding 
op de weg staon. We bin mit zien zessen, 
mit de twie potige verhuzers d'r bi'j. 
Ann hoeven jow niet mit te tellen, want 
die vint dat et sjouwen van alles wat 
meer as een kilo weegt niet bi'j heur 
weerdighied past. 
In Ingelaand hebben ze kennelik nog 
nooit van hydraulische kieppen en 



Et centrum van Chalais. 

pompwaegenties heurd, want et moet 
allemaole mit haandkracht gebeuren. De 
ooldste verhuzer geft de anwiezings en 
zet oons op de juuste plaetsen, waorbi'j 
hi'j mi'j as 'the young gentleman' beti-
telt, daor Roger nogal wat gremietig van 
opkikt en mi'j een pleziertien bezorgt. 
Want Roger is weliswaor de ooldste van 
oons twieje, mar et leeftiedsversehil is 
percies drie maonden. 
Toch kriegen we nao een hiele protte 
geheister deur modder en grintstienen de 
aarme piano zoveer, dat hi'j nao nog een 
driegende rnislokking op de spekgladde 
trappe van et bordes, in triomf de selon 
indreugen wodt en op et daorveur deur 
Ann intieds daelelegde vloerklietien zet 
wodt. 
De verhuzers kiiegen een happien en een 
draankien en we praoten nog evenpies 
nao. De iene man vragt uut welke 
Iaandstreek van Ingelaand wi'j kommen. 
Uut Nederlaand,' zeg ik mit een uutstre-

ken gezichte. 

Hi'j kan et 'bloody dutchman' nog krek 
inslokken. Dc verhuzers macken haost 
om veerder te gaon, want ze moe'n nog 
naor de Dordogne en ze bin al een ure of 
vicre over tied. Mit een flinke fooi van 
Roger in de buse nemen ze ofscheid. 
Ann staot d'r op dat we nog wat blieven 
te eten. En daor kunjow niet onderuut. 
Mit weernoed daenk ik an mien karbona-
degien en de eerpels mit witlof die we 
thuus eten zollen. Want Ann is een lieve 
meid en een prima kokkin, mar wel een 
Ingelse kokkin. En in Ingelaand hebben 
ze beslist de vremdste idenen over lekker 
eten. 
Al mit al smaekt et toch wel disse keer, 
nao al dat gesleep, en mit een goed glas 
wien Tr bi'j wodt et nog een hide 
gezellige aovend. Allienig die piano! Dat 
zit me dwas. Et ding stamt, schat ik zo, 
zoe'n betien uut de dattiger jaoren en is 
van blaank hoolt, lakt mit schellak. Bi'j 
de prachtige donkere mahonie meubels 
van Ann staot die piano as een viagge op 



een modderschute. Butendat vien ik et 
gewoon een lillik ding. 1k yule me ver-
plicht daorover te beginnen. Veurzichtig 
mark ik op dat et misschien wel meuge-
uk is om et ding wat donkerder te mae-
ken. Roger zicht de bujje al hangen en 
begint uutgebreid uut te leggen dat dat 
onmeugelik is. Zo te heuren wil hi'j wel 
van de anweenst of, want hi'j vragt as ik 
him niet overnemen wil. Now, veur gien 
goold! 1k stelle veur de piano zo te 
dri'jen dat hi'j mit et kiavier naor de 
selon staot, dan vaalt de rest niet zo op. 
Mar daor wil Aim niks van weten. Ze 
had uutdokterd dat dit de meerst strategi-
sche opstelling was. Aanders zol ze mit 
de rogge naor de toeheurders zitten as ze 
een veurstelling weggaf en jow moe'n de 
reakties wel zien kunnen. We kommen 
Tr niet uut en drinken dus nog mar een 
glas. As we laeter thuus op bedde liggen 
zegt Willy: '1k bin bliede dat ik gien 
oolde tanten mit overbodige lillike 
piano's hebbe.' 
De volgende morgen belt Ann om oons 
nog es te bedaanken veur de hulpe en ze 
vertelt trots dat ze toch een oplossing 
vunnen hebben. 
'Oh ja, hoe dan?' vraog ik ni'jsgierig. 
Now, ze hebben de piano hiel aanders 
daelezet en zo dri'jd dat hi'j mit et toet-
sebod naor de selon staot. Dat toont 
mooi en jow zien veul minder van et 
blaanke hoolt. 
'Now, dat was een goed idee, Ann,' pries 
ik. 
En daor holen we et mar op. 

I. de Boer 

Meitied 

De viagge uut, It is meitied, 
de viagge uut, It is meitied, 
It is meitied. 
Vlinder, hommel en wat al meer, 
fladdert, floddert henneweer, 
is luchtig an de daans, 
is luchtig an de daans. 
Dc entetroep in It waeter 
ropt onder veul gesnaeter 
de meitied is d'r weer, 
de meitied is d'r weer. 
De hester zingt, de zunne blrnkt, 
een kienderlietien klinkt 
Niks is zo vrohk en zo fris 
as de tied van meie is. 
Niks zo vrolik en zo fris 
as 'tjonge leven is. 



WH. de Vries 

historikus '40/'45 

De oorlog in de Stellingwarven - 18 - 

bleek een versiag in te zitten over de 
vuuf oorlogsdaegen in de meidaegen van 
1940 en et was optekend deur de burge-
meester van Oost-Steflingwarf van doe-
dertied, de heer Bontekoe. Wi'j bin de 
heer Van Nieuwenhoven hier slim erken-
telik veur en et moet zegd wodden, hi'j 
daenkt wel es vaeker om mi'j as hi'j wat 
tegenkomt, wat veur mi'j interessaant 
wezen kan. Martin van Nieuwenhoven 
gaf toestemming dat dit artikel veur De 
Ovend bruukt wodt. Oonze daank! 
Et verhael van Bontekoe gaot uteraord 
over Oosterwoolde en et moet een 
heufdstok wezen uut een boek van zien 
haand, dat versehenen wezen moet bi'j 
de Fryske Akademy in 1980, mit as titel 
Rondorn de slag om de afsluitdUk  Et 
was oons niet bekend. Et artikel het hi'j 
as naeme geven: Enkele indrukken van 
de vfoorlogsdagen in Oosterwolde en 
et was in 't Nederlaans op pepier zet. We 
zullen et dus vertaelen moeten. 

In de vroege morgenuren van de 1 O 
meie is d'r gien inkeld voertuug uut 
Oosterwoolde vertrokken. Alles lag stille 
en d'r was ok gien eupenbaor vervoer 
meer. De schoelekiender, die in Assen op 
schoele gongen, kwammen van et tram-
station terogge mit de bosschop: 'Et is 
oorlog.' In die huusholings waor disse 
jobstiedinge zo brocht wodde, wodde 
drekt de radio anzet en mitien was et 
dudelik wat d'r an de haand was. Drekt 
nao de tied wodden d'r zwaore knallen 
heurd, doe de broggen over de Drentse 
Heufdvaort de locht ingongen en iederie-
ne zat te waachten op wat d'r now wel 
over oons kommen zol. De gemienteont-
vanger H. Baron betaelde de ambteners 
zovule loon in 't veuren as ze mar heb- 

ben wollen. Hi'j wol gien geld in kas 
hebben en dat lokte aorig op zoe'n 
meniere. Mar et hadde wel as risseltaot 
dat de uutkerings an de aarme meensken 
niet uutbetaeld wodden konnen en d'r 
mos alderdeegst 30.000 gulden deur de 
perveensie uutgeven noodgeld in omloop 
brocht wodden om disse meensken uut 
de penairie te helpen. 
De gemientepelisie, die de laeste daegen 
dienst daon hadde mit de karabijn op 'e 
rogge vanwege de N.S.B.-ers, die in 
disse hoeke van de perveensie nogal wat 
roerig west weren, kreeg de tiedinge dit 
waopen mar weer thuus te laoten. Et was 
hielemaole niet daenkbeeldig dat de peli-
siemannen veur soldaoten anzien wod-
den en daor et slaachtoffer van wodden 
konnen. Dc Duutsers nammen laeter 
meensken van de pelisie et pistool of en 
omdat et oorlogsrecht toestaot dat de 
pelisie bewaopend blift, tekende de chef-
veldwaachter S.P.M. Gool bi'j een 
Duutse officier protest an. Hi'j het doe 
klaorkregen, dat de waopens terogge-
geven wodden. Hiel op 'e tied die dag 
kwam hier op 'e fiets dr. Wytema, de 
burgemeester van Beilen, bi'j et burge-
meestershuus hier in Oosterwoolde. Hi'j 
hadde bezwaor maekt, doe de Duutsers 
peerden in zien gerage stallen wollen en 
was doe zo grof deur heur beledigd, dat 
hi'j him goed kneep en zien gemiente de 
rogge toekeerd hadde. Omdat hi'j op 'e 
nochteren maege votgaon was, rammelde 
hi'j van de honger. Hi'j kreeg bolle en 
koffie en doe hi'j weer wat tot rust kom-
men was, is hi'j weer op huus an gaon 
en eredaegs het hi'j zien wark weer 
opneumen. 
De eerste Duutser die we hier in 
Oosterwoolde te zien kregen, was 



Dat de bezeuing van oons laand in de meidaegen van 1940 niet overal zo rustig ver-
leup as in Oosterwoolde lat dissefoto van Rotterdam zien nao et bombaddement van 
de Duutsers op deensdag 14 mdc 1940 om 13.20 ure henne, 

neffens oons een disserteur. Draevende, 
mit de benauwdens in de ogen, leup hi'j 
midden op 'e weg deur Oosterwoolde, 
kommende uut Appelsche. Hi'j hadde 
gien waopen bi'j him. Drekt daornao 
kwam d'r een bereden ofdieling, die 
bliekber zonder yule vertraoging de 
Drentse Heufdvaort overkommen was en 
die zocht hier in Oosterwoolde onderdak 
veur de twiede naacht in Nederlaand. De 
burgemeester mos veur et opslaon van 
menusie veur die naacht een geschikt 
plak anwiezen. Een veurstel om daor een 
peer tramwaegens bi'j et tramstation 
veur te bruken wodde ofwezen en uut-
eindelik wodde et opsleugen in de schoe-
le op 'e Snellingerdiek. Twie hoge pieten 
kwammen bi'j oons in et burgemeesters-
huus. lene van de beide dreug et iezeren 
kruus, dat hi'j in Polen verdiend hadde. 
De beide dienstmeiden, die heur oolden 
in Sleen woonden, drongen d'r bi'j oons 
op an de officieren te vraogen of daor ok 

vochten was. Dit bleek niet zo te wezen. 
Ze deden uut de doeken dat ze onderwe-
gens weren naor Ingelaand en ze dochten 
dat hier ok Ingelse soldaoten wezen zol-
len. Ze dochten niet dat de Nederlaanse 
soldaoten et heur lastig maeken zollen. 
Dat de Ofsluutdiek wel es opblaosd 
wodden kon, zoas heur van hogerhaand 
veurschotteld was, vunnen ze niet zo 
mooi. Eredaegs al op 'e tied weren ze 
verdwenen. Een hekkien dat deur een 
vrachtwaegensjefeur in een onhaandige 
riete ondersteboven reden was, was weer 
netties in odder brocht. 1k wodde nog 
verantwoordelik steld veur een ziek 
peerd, dat bi'j een N.S.B.-boer onder-
brocht was. Tegere mit de veearts 
Postma wodde et ofjakkerde peerd beke-
ken en dat was alles wat we doen kon-
nen. 
In de eerste tied van de bezetting was d'r 
een militair bestuur en de 
Ortskommandant waor de gemiente 



onder vul, zetelde in 't Vene. Hi'j kwam 
mit zien stafbi'j oons op et gemiente-
huus en vreug alderhaande zaekelike 
dingen en maekte op oons de indrok een 
'heer' te wezen. An zien onderschei-
dings koj' zien, dat hi'j in de oorlog van 
1914-1918 diend hadde en dat hi'j now 
te oold was veur een frontonderdiel. Een 
peer officieren weren bi'j him, ok zo et 
leek nette kerels, mar d'r was iene duus-
tere feguur bi'j die gien mond losdee: et 
zal de spion van de perti'j wel west heb-
ben. 
An et aende van et onderhoold vreug de 
Ortskommandant, die ok zee dat hi'j de 
verantwoording dreug veur de goeie 
odder en rust in zien distrikt, as d'r ok 
zaeken weren die muuilikheden opleve-
ren kunnen zollen. D'r weren d'r twieje. 
In et eerste plak gong d'r praoteri'je dat 
de gevangenen in Veenhuzen in oproer 
weren en dat daor dooien bi'j valen 
weren. Aachterof bleek dat juust te 
wezen. De poort van wat doe et Eerste 
Gesticht hiette was van binnen uut stok-
kend maekt, mar doe de eerste gevange-
ne naor buten kwam, wodde die drekt 
deur een gestichtswaachter doodscheu-
ten. Daor was et oproer mit oflopen en 
de verwaachte overval op de huzen in de 
Oost-Stellingwarver dorpen was hiermit 
van de baene. Et gong dan netuurlik om 
burgerkieren die ze dan stelen wollen 
omdat ze gevangeniskieren an hadden. 
(Dit weren pilo pakken). 
In et twiede plak zol et meugelik wezen 
kunnen dat de uutgever van et weekblad 
De Ooststellingwerver, die N.S.B.-er 
was en zels as zodaonig lid van de 
Perveensiaole Staoten van Frieslaand, in 
zien blad een slim pro-Duutse toon an-
slaon zol, wat bi'j de meensken hier op 
wraokakties uutlopen zol. (Disse uut-
spraoke van de burgemeester tegenover 
die Duutser het hiel geveerlik west en in 
de laetere periode van de bezetting had-
den ze dit ok vast niet goedschiks van 
him anneumen, W.H. de V.) 

De Ortskommandant dreug de burge-
meester op om him drekt te bellen as de 

kraante inderdaod een inhoold hebben 
zol die niet pikt wodden zol. Dit bleek in 
slimme maote et geval te wezen en doe 
dit in Et Vene deurgeven was, mos de 
uutgever drekt bi'j de Ortskommandant 
kommen. Daor kreeg hi'j te heuren dat 
hi'j drekt alle kraanten die al onder de 
meensken weren, weer ophaelen mos en 
ze te vernietigen. Dit is ok gebeurd. 
Daenkelik is d'r wel een inkeld exem-
plaor aachterhullen, mar et is niet lokt 
d'r iene van te aachterhaelen. De oolde-
ren onder oons zullen et nog wel weten, 
dat ophaelen van de kraanten. De doch-
ter van de uutgever vertelde laeter dat 
d'r nog een peer kraanten overbieven 
weren, doe zi'j mit heur moeder uut 
Oosterwoolde votgaon was. (Drekt nao 
de oorlog, W.H. de V.) 
In 1980 zee Bontekoe dat d'r nao veertig 
jaor, nao al die schoonmaek- en opru-
mingsbeurten gieniene meer te vienen 
west was en hi'j vun dat mar jammer. 
(Wi'j bin et daor mit iens, want zoe'n 
kraante hadde now een historische weer-
de had, W.H. de V.). 
Bontekoe gaot dan wieder mit te zeggen, 
dat doe et Duutse 'partijbewind' laeter 
insteld wodde, de Ortskommandant nog 
een keer in Oosterwoolde kwam om 
ofscheid te nemen. Bi'j die gelegenhied 
zee hi'j dat hi'j d'r bange veur was, dat 
die veraandering in et bestuur veur 
Nederlaand een grote verslecbtering 
wodden zol. Hi'j bet geliek had! 
Moch d'r trouwens nog iene zoe'n 
kraante hebben, oons tillefoonnommer is 
0561-613102. 



Henk Bloemhoff 

Et Stellingwarfs woordeboek 

Wat staotjim disse keer te waachten? 
Een hide riegel vraogen over woorden 
daor nog wat infermaosie over geven 
wodden moet. Et gaot disse keer echt om 
een beheurlike riegel. Aorige, interes-
saante woorden om te lezen, en de lief-
hebbers onderjim zullen daor beslist 
aorighied an hebben. Mar disse woorden 
bin d'r netuurlik ok om es even over nao 
te daenken aj'm ze kennen en aj'm d'r 
nog wat van weten. As dat zo is, clan 
graeg jim reakties naor de Stichting 
Stellingwarver Schrieversronte, Willinge 
Prinsstraote 10, 8421 PE Berkoop. 

Kennen jim de meniere van zeggen et 
laand verzaant? Wanneer wodt et zegd? 
Et komt van Wolvege. 
Et woord verekussen: wodt et zegd, en 
waore? 
1k krieg verschiflende opvattings over 
raetelwilg. Wie wet d'r meer van en om 
wat veur boom gaot et percies? 
Kennen jim nog Hi/ het een kont vol 
schuld = hi'j zit onder de schulden? 

1k heb uut Berkoop et zinnegien De 
geslachte kiepe moe 'n we nog even 
schrujjen om de haoren enpielken d'r of 
te kriegen. 
Bin pielken hier inderdaod de stoppels 
van de veren? Wat is et clan in et inkel-
voold: pielke of pielk? 
Wie kent nog schemper = gekanstikker 
(as biezundere ni'jjaorskaorte)? 
Wodt mit et woord weidepompe ok 
bedoeld een pompe daor alle waeter veur 
de koenen in de weide mit oppompt 
wodde? Welke betekenissen kan dit 
woord zoal hebben? 
Is nog bekend et woord schrebben = 
schrippen: haastig en hard werken? 
Kunjimjim flog veur de geest haelen 
dat bi'j hadde wiend zegd wodden kon: 

Dat kiend scheut zo van de wiend? 
Waore wodde dat dan zegd? Wat hul et 
in? 
1k heb uut Hooltpae et zinnegien Jan zat 
van ongeduld op zien stoel te scheukelen 
= onrustig te bewegen. Kan dat kioppen? 
Wie kent et nog meer zo? 

Over et spullegien verhonkertien zol ik 
graeg wat meer weten. Hoe gong et per-
cies? 
Verringen vreug ik al es eerder naor, mar 
ik bin d'r nog niet uut. Wie kan me d'r 
meer over vertellen? 
Uut Wolvege heb ik de woorden veur-
wronge en aachterwronge. Wat bin dat? 
Uut Oosterwoolde heb ik een waol over 
et waeter Of moet et hier waole wezen? 
Wat betekent et in dit geval? Een glaans? 
Waol over stof heb ik ok uut Oosterwool-
de. Is dit misschien ok waole, betekent et 
glaans en kuj' d'r een veurbeeldzinne-
gien mit geven? 

De eerste yore veurtrekken heb ik van 
vroeger uut De Fochtel. Et hoolt in: 'de 
eerste voor maken'. Waor is dat nog 
bekend, en wie kan d'r in zien 
Stellingwarfs op die meniere nog zinne-
gies mit maeken? 
Wie kent nog warrig stro = kot stro? 
Wodt et woord piezering behalven veur 
et maimelik geslachtsdiel (van et varken) 
A veur et vrouwelike geslachtsdiel 
bruukt? 
1k heb et zinnegien Juffers, sporen of 
spannen is et rondhoolt van de sparre-
boom. Waor is et woord spannen op die 
meniere nog bekend? Wodt d'r altied 
etzelde mit bedoeld as mit spanten? 

Van zudelik van de Lende heb ik et 
woord evertien = besien dat in et hoolt 
vret. Wie kent et woord nog? Is hier 



beslist de hooltworm bedoeld? 
Uut Scharpenzeel, dus uut de Westhoeke, 
heb ik et woord edder = gier van de koe. 
Wodde dit daor inderdaod zegd? Wie 
kan dat bevestigen? 
Uut etzelde plak Scharpenzeel heb ik et 
zinnegien Hi] gaot zo hadde dat hi] 
moet aorig schabben om stille te staon. 
Wie kent dat schabben nog, en wodt hier 
inderdaod bedoeld 'schampende' mit de 
redens ofremmen? 
Naor anleiding van lanterfanten en 
Drents ummestrieken gaf Spange et zin-
negien op Die het niks te verstrieken. 
Wat wodt mit dat verstrieken bedoeld? 
Wie kan op die meniere meer zinnegies 
maeken mit dit verstrieken? 
Uut Noordwoolde en Berkoop heb ik de 
opgifte hoeplatente. Wie kan d'r meer 
over zeggen? Misschien heipt dit zinne-
gien flog: Op 'e kermis mikken we bi] de 
hoeplatente allemaole op 'e mooiste 
priezen (Obk). 

Uut Hooltpae heb ik et woord volboekt 
in verbaand mit et voegen van een mure. 
Wie kan de betekenis opgeven en een 
veurbeeldzinnegien opsturen? 
Uut Peperge-De Blesse heb ik et zinne-
gien Hi] kan gien soldaot wodden, want 
dan moet hi] wel in de schreeflopen. 
Wie kent die uutdrokking nog, en bete-
kent et dan gewoon: 'doen zoas aanderen 
willen'? 
Kennen Jim de wieze van zeggen: Et 
staot in 't geschri te lezen? 't Geschrft 
wil dan zeggen: de biebel. 

Wie kent nog anjaeger = pat van een 
oolde braandspuite? Welke pat is et dan? 
Kennen jim ok anstotelik = begrotelik? 
Wie kan d'r dan een zinnegien mit mac-
ken? 
Is nog bekend de uutspraoke breh'allig 
(dus mit een e van pette) = etzelde as 
brakvallig, bouwvallig? 
Wodt d'r wel zegd Dat kuj' in 't aptheek 
kriegen i.p.v. in de aptheek? 
D'r wodt wel bescheid reupen bi'j tik-
kertien. Mar wanneer, en wat hul dat dan 
in? 

Kennen jim aksiens (= belasting) in jim 
Stellingwarfs? 
En akse = keuperen ketel of biele (of 
beide)? 
Wie kent nog an(t)bieten = ' gaan ontbij-
ten' in zien of heur Stellingwarfs? 
Wie zegt in zien Stellingwarfs ambeeld 
in plaets van aambeeld? Ambeeld he'k al 
uut Ni'jhooltpae. 
Wie kent: Hoe zit dat in zien warken = 
hoe zit dat percies? 

Warkber wodde wel opgeven as 'bewar-
kelik'. Is dat inderdaod een gewone bete-
kenis van warkber? 
Wie kent warrelen = mit viotte bewe-
gings dri'jen? Graeg een veurbeeldzinne-
gien, aj' et kennen. 
Uut Berkoop heb ik tot weerhulpe heur 
= tot wederdienst bereid. Komt dat wes-
teliker en oosteliker ok veur? 
Uut Berkoop heb ik ok et zinnegien Dat 
jongien het zien wetien goed = beschikt 
over een protte kennis. Komt die uut-
drokking meer veur? 

Wie van jim kent nog tegenakselen = 
dwasliggen? 
En wie kent wissezekers i.p.v. wis en 
zeker, wis en werachtig? 
1k heb een veurbeeldzinnegien mit woep 
= kiap. Wie kent woep op die meniere, 
en kuj' d'r een zinsverbaand mit geven? 
Wie kent de uutdrokking Dat hoolt is 
wormerig nog in zien Stellingwarfs? 

Kent iene van de lezers ok 't Is een deur-
zaeger = iene die lange zeurt? 
Vri'j algemien is de uutdrokking 1k wil 
de zegger d 'r niet van wezen = niet 
bekend staan als degene die het verteld 
heeft. Kennen jim in plaets van de zeg-
ger in dit verbaand ok de zegge? 
Wie kent in plaets van zekerlik = zeker 
de uutspraoke mit ie, dus zoas in 
Zekerliek is et gebeurd (..) 

Dan is d'r nog een vraoge over et woord 
zeldens. Komt dat woord in et taelge-
bruuk van jim dorp veur? 



Kennen jim van vroeger te ziener tied = 
te zijner tijd? 
En kennen jim van vroeger ziensgelieke? 
Wat hoolt dat dan in, en kuj' d'r een 
veurbeeld mit geven? 
Kent iene misschien ok zithenne = iene 
die mar zitten blift en nooit vot gaot? 
Is zoegpere ok in jim Stellingwarfs 
bekend? Mit dit Drentse woord wodt een 
'zaachte pere' bedoeld. 

't Is daor een zoepien = ' t is daor niet 
yule biezunders. Is die meniere van zeg-
gen bekend bi'j de lezers? 
Pas op en zwik niet op die ni je klompeii 
- wie kent die meniere van zeggen? 
Vandaege-de-dag zollen we 'verzwik j  
niet' zeggen. 
Uut oolde bronnen komt stallingweer = 
oold gerechtsplak. Kent iene dit nog uut 
de uutspraok van oolde meensken? 
Een 'terugslag' wodt soms rebekslag 
tegen zegd. Wie kent et nog van vroeger 
uut et Stellingwarfs van zien dorp? 
Een zwei wodde opgeven veur 'verstel-
bare winkelhaak'. Hoe was de uutsprao-
ke percies? Hoe was et meervoold? En 
wodde et woord ok as verkleinwoord 
zegd? 

Kent iene van vroeger dat ze zeden veur-
middagschoeletied = de schoeletied véiir 
de middag? Of zeden ze de veurmiddag-
se schoeletied? 
Daor zitren een boel rentverens - om 
welke varen gaot et? 
Wodde ok zegd: de veurschere van de 
ploeg? 
Hil is mit 't vertuun an 't verschoppen. 
Wat is dit? Wat kan hier bedoeld 
wezen? 
Wie kent van vroeger uut zien dorpje 
geld verlestementen = j  geld vermae-
ken? 
Wodde ok vetkeerze zegd van een dikke 
persoon? 

Kent iene ok uut zien Stellingwarfs De 
zaeke is an 't verzeggen = an 't verlopen, 
funktioneert niet langer? 
Hi 7 praot zien schoonst: kent iene dat 

van vroeger? Betekent et dan 'hij praat 
zich schoon'? 
Ze leuten de boel verslaon deur de ne-
taoris = verdelen; wie kent dit van vroe-
ger uut zien Stellingwarfs? 
Wie kent de uutspraoke trachier in plaets 
van trechter? Wat is dan de trachter van 
de meule: et ding daor et zaod in gaot? 
Ze hebben mij mooi op 'e tok holen mit 
heur riddederaosies: wie kent uut et 
Stellingwarfs van zien plak dit woord 
riddederaosie? 
1k heb et woord taksbienen uut Ooster-
woolde. Bin et x-bienen of bin et krek o-
bienen? 
Uut Hooltpae komt et zinnegien Jim 
moe 'n me niet zo tegenmauwen. Wie 
kent dat woord tegenmauwen nog in dat 
gebruuk? 
Uut etzelde dorp kreeg ik de opgifte 
tjouwelen = zeuren deur oolde meens-
ken. Wie kent et ok zo uut zien dorp? 
Wie kent Hi j het zien kommen daor 
hij komt daar veel? 
En wie kent nog viottegrus? Welke 
plaante is dat bi'j jim? 

Op 20 meert raekte weg oonze trouwe 
woordeboekmitwarker de heer 

Meine van den Broek 

in de leeflied van 85 jaor. 

Van et begin van et woordeboekpro-
jekt of, in 1975, was hij lid van de 
woordeboekgroep van Langedieke. 

Zien trouwe inzet en inbreng zullen 
oons bi'jblieven. 

Bestuur en passeniel van de Stichting 
Stellingwarver Schrieversronte. 



Veurbi 'j, veurb i 'j, veurgo ed veurb i 'j 

Bovenstaond prentien kreeg de redaktie 
van De Ovend van de bekende Friese 
schriever/kolumnist Douwe Kootstra uut 
Veenwoolden. Hi'j het ok een vraoge 
angaonde et prentien, dat de redaktie lat 
Douwe zels mar even an et woord. 

Doe't frou A. Bosma-Douma (103!) fan 
de Mastenbroek yn Easterwâlde koartlyn 
ferhüze nei Rikkingahof, kaam der in 
doaze mei aide foto's foar it ljocht. Ten 

fan dy foto's koe nimmen thus bringe. 
Hy stiet hjir ôfprinte. Is it ergens yn 'e 
Stellingwarven of faaks yn Drinte of op 
de Feluwe? As der in lêzer is dy't in idee 
hat, graach in reaksje nei De Ovend. 
Bedaankt! 



De biezundere biening mit heur; k 	ten.I4$ 
regwnaole baank wl Bank Bercoop dchte1n'j 
heur klaanten stcion Bank Bercoop konit uut 
de streek is d r wotteld en kent 	rliidii  
meensken Zj praot de tael van d streak, et iiii 

terlk enfegtsurhk 
X. 

In 1902 opricht as KopereUeve Vei.rschot 
Ix baank n Berkoop e 	en klen euw uut 

gruuid tot een volweerthge baank 
Een bezunderbciank want naost speren 
hepetekn versehzlende aandere kredwtfac 
lLteLten en de gewone baankdiensten kunjow 
dr ok terechte veur een beleggingsadvies. 

Jow zien wet: een slim biezundere baank! 

Bank Bercoop. 
De bcicrnk die jow tczel prciot. 
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