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Harmen Houtman 

Zwaantje: gedaachten, gedichten, meen- 
sken 

Aende april, de tulpen geven nog kleur an de tuun. Jow moe 'n wat muuite doen om 
Zwaantje te berieken. Berkoop is op 'e schoppe enjow kun elke keer opni j  de weg 
zuken. As 1k komme, staot ze al in de deure. As 1k d'r in komme vaalt de boekekaaste 
drekt op. Ok op 'e taofel ligt een dik boek De eeuw van de familie Platter 1499-1628 
van Emanuel le Roy Ladurie. Een geschiedenis, die in de Renaissance speult. 
An de waand in de aachterkaemer hangt een prachtige aquarel van Peter Lazarov van 
een zwan, die klaor staot om de vleugels uut te slaon om al/es aachter him te laoten. 
Dit was et kedo bi j et ofscheid as bestuurslid van de Schrieversronte. Daor leut ze 
gedurende zoe 'njaor of achte heur stemme heuren. Ze zatjaoren in de orgenisaosie 
van et Schrieverskontakt, warkte mit an Stellingwarver Daegen en de Schrieverske-
linder Zo now en dan wodt ze vraogd om in leeskemmissies te zitten. Mit Johan 
Veenstra verzorgt ze opiredens bi / de kulturele busreizen van Hendrik en Beitske van 
der Meer. Veur dejaorlikse busreize van de Schrieversronte leverde ze mennig idee. En 
mit Johan Veenstra, Jan Wybenga en Martinus Bakker zat ze in de jury van de Oolde 
Pookpries. 

Radio West- Stellingwarf Centraol en 
Radio Odrie. Et pergramme Van huus en 
hiem. Een protte luusterders kun de hel-
dere stemme van schriefster Zwaantje 
Kuiters-Keizer in dat pergramme heuren. 
Mit zorg en gevuul lest ze Stellingwarver 
gedichten veur. 
'1k neem meerstal een stok of dattig in 
iene keer op,' verklaort ze. 
Een hiele prestaosie om zo mooi op toon 
te blieven, donkt me. Bi'j et uutzuken 
gaot ze zorgvuldig te wark. Ze pluust 
eerst et wark van verschillende dichters 
uut. Dan bepaolt ze de zeggingskracht 
d'r van en perbeert an te vulen as ze die 
overbrengen kan. Vanzels bereidet ze et 
veurlezen thuus al veur. Ze hoeft in de 
studio mar kwaolik wat over te doen. 
As ik vraoge waor een goed gedicht an 
voldoen moet, daenkt ze even nao. 
'De dichter moet de lezer wat te zeggen 
hebben,' is heur bescheid. 'Hi'j moet 
him treffen, soms mit vraogen, dan weer 
mit gezichtspunten. De vraoge van de 
schriever kan die van de lezer wodden. 
Soms ontstaon Tr antwoorden, vaeke ok 
niet. De lezer kan zien en vulen deur de 
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een gedicht moet goed zitten, et moet 
zegber wezen.' 
Omdat Zwaantje zels nogal es veur-
dreegt, is dit van belang. Et veurdregen 
van een vas moet gien 'gehakkel' wod-
den. 
Ze wodt zels troffen deur ruumte. 
'As ik uut et dorp komme en dan dat 
laand zie, dot die ruumte wat mit me,' 
zegt ze. 
Ok geft ze et veurbeeld van een ienzeme, 
dooie boom die ze altied zag op de fiets-
tochten over Boekelte en Else. Op een 
bepaold mement was die boom kapt en 
vot. Et was zo vanzelssprekend wodden, 
dat ze him miste. 
Et veurlezen van een gedicht is een 
keunst. Et anvulen van et ritme, wat 
vaeke onmarkber overgaot of zweeft tus-
sen twie riegels, is een veurweerde. Ok 
et overbrengen van et gevuul, de vraoge 
of een bepaolde kiek moet de veurdreger 
him eigen maeken. Dat een schriever 
zien eigen wark et beste overbrengen 
kan kiopt misschien wel, mar hoeft niet 
altied zo te wezen. Ze krigt haost gien 
reakties op heur gedichten veur de radio, 
zegt ze, mar wel op die van heur 'live' 



Zwaantje Kuiters-Keizer thuus in Berkoop. 

optredens. 
Zels schrift ze of en toe een gedicht. Et 
bin goenend over hiele persoonlike din-
gen, die ze zels beleefd het. Ze gaon ok 
over levensvraogen, et wezen van de 
meenske. An et aende van dit vraogge-
sprek kun jim d'r een peer lezen. 
Aenlik is ze meer schriefster van verhae-
len. Heur bock Ze weren d'r echi (1985) 
is al deur honderden kiender lezen. Dc 
aeventuren van de keboolters Ulf, Alf en 
Olf staon zels al op een video, die bruukt 
is veur et yak hiemkunde op de basis-
schoelen. Ze is hid 'enthousiast' over 
keboolters. As klein maegien 'zag' ze 
die rneenskies al an de kaant van de 
sloot bi'j de bos. 
'1k vuul me zels zo now en dan ok nog 
even een klein kiend,' zegt ze. 
'Keboolters perberen wat kennis op te 
doen over de grote meensken. Ze hebben 
daor de dieren bi'j vanneuden. Dieren 
kennen de meensken beter.' 

Kebooltertael ligt dichte bi'j dieretael is 
heur vaaste overtuging. Keboolters heb-
ben bepaolde wiesheden, die meensken 
al kwiet binnen. Een wieshied die buten 
de meensken ommegaot. 
Onderwarp van heur wark bin de gebeur-
tenissen en de gedaachten om heur 
henne. Ok vermingt ze wel es dingen, 
zodat d'r hiel wat eers uutkomt. Ze ligt 
soms wel es wakker om nao te daenken 
over hoe ze een verhael anpakken zal. 
Zels mag ze graeg lezen. Ze lat me et 
bock De stille, droeve mensenmelodie 
zien. Een boek dat saemensteld is deur 
de Nederlaanse dichter Jan Willem 
Schulte Nordholt. Et is een bundel ver-
taelde vassen. 
Veerder mag ze graeg Charles Dickens, 
Harry Mulisch, Leon de Winter 
(Hoffman honger), Anna Enquist (Het 
geheim) en Garcia Marquez (Honderd 
jaar eenzaamheid) en Hella Haasse 
lezen. 



As ik heur vraoge hoe we kiender weer 
an et Stellingwarfs kriegen, zegt ze dat 
de tael een yak wodden moet. Krek zoas 
ere taelen, die kiender leren. Vanzels 
moe'n heit en mem et in huus ok prao-
ten. Deur de veraanderde kommunikao-
sie krigt de tael een knauw. Oonze kon-
takten wo'n intemationaoler, waor be-
paolde kleine taelen et muuiliker deur 
kriegen. Op internet lezen jow gien 
Stellingwarfs. Een protte kiender daen-
ken in et Nederlaans. 
Toch bin d'r lochtpunties. As veurbeeld 
nuumt ze de kursisten Stellingwarfs, 
waor ze ok les an gaf. Een groepien 
komt nog riegelmaotig bi'j mekeer om 
beter praoten te leren. Om mekeer veur 
te lezen uut eigen wark. 
D'r is al hiel wat veraanderd sund die 
keer dat Lamkje Hof-de Boer heur wees 
op de eerste kursus. Ze zat daor in mit 
Johan Veenstra en zien mem en moeke 
en zuster Bloemhoff. In et Grune Kruus-
gebouw in Berkoop kreeg ze heur diplo-
ma. Ze dot et now wat rustiger an, mar is 
nog lieke enthousiast. We hopen deur 
heur stemme nog mennig gedicht en ver-
hael te heuren. 

Zwaantje Kuiters-Keizer 

Wat is leven? 

Leven is: 
Heuren. 
Zien. 
Je verwonderen, 
perberen te begriepen. 
Gelokkig wezen, 
gelok verliezen, 
raozen en goelen 
van verdriet. 
Jezels weer vienen. 
Gruuien en riepen 
tot een meens, 
die de aander tot naoste wezen wil. 

Ik bin een meenske 

1k bin een meenske. 
1k leve, 
ik bin een schaekeltien 
in een lang ketten. 
Een bewust wezen, 
dat weer verdwient? 

1k leve en gao dood. 
A'k niet leven zol, 
zo'k niet dood gaon, 
zo'k niet leven. 
Leven en dood bin iene! 



Krummelties 

OPROEP BIEBELTHEEK OOSTER-
WOOLDE 

De biebeitheek van Oosterwoolde dot 
een oproep an de lezers van De Ovend. 
Bi'j de biebeitheek hebben ze ontdekt, 
dat ze niet alle Stellingwarver 
boekenluutgiften in heur bezit hebben en 
dat willen ze wel graeg. Een stokmennig 
titels bin nargens meer te bezetten, dat 
daoromme vraogen ze jim, lezers, as jim 
(ien van de) onderstaonde boeken kwiet 
willen, dan wil de biebeitheek die wel 
van jim overnemen. Neem even kontakt 
op mit Hubert Post van de biebeitheek, 
till. 0516-512075. 
Et gaot om de volgende uutgiften: 
In et honderd (Oene Bult), Ark veur kar-
kewark (Oene Bult en aanderen), Et 
Kastverhael (Stefan Lemke), Wie hunnig 
hebben wil (J.W. Nijholt), Brink en 
Streek, de herdrok van Cultuurland-
schapsvormen aan de westzfde van het 
Drents plateau (K. Bouwer), beide die-
len van de Kadastrale en prekadastrale 
Atlas van West-Stellingwarf en nommer 
1,jaorgang 11(1983) van De Ovend. 
Bi'j veurbaot daank van de biebeitheek 
in Oosterwoolde! (jv) 

TWENTSE AOVEND 

De veurige haast reisde een koppeltien 
Stellingwarver artiesten naor Twente 
veur'een Stellingwarver Aovend in 
Beckum onder Enschede. As tegenpres-
taosie zorgde de Stellingwarver 
Schrieversronte op 16 april veur een 
Twentse Aovend in de Stellingwarven, 
die bi'j et tairieke pebliek best in de 
smaek vul. Zoe'n 125 meensken bevolk-
ten de bovenzael van Hotel Dc Zon in 
Oosterwoolde. 
Nao de eupening deur veurzitter Klaas 
van Weperen nam Thea Kroese et van 
him over. Zi'j leidde de artiesten in en 
leesde butendat ok gedichten veur. 

D'r weren drie baos- schrievers-verhae-
levertellers vanuut Twente naor de 
Stellingwarven koinmen: Gerrit Kraa, 
Andre' Hottenhuis en Jan Swennenhuis. 
Disse drie manluden wodden ofwisseld 
deur et zo staorigan overal bekende 
zangduo Hanneke Hiddink en Ben 
Schreurs. 
De Twenten wodden nao ofloop slim 
verdiend deur Pieter Jonker in de bloem-
pies zet! (jv) 

PASSENIELSMUTAOSIE 

Sund 1 april warkt Dineke Douna niet 
meer bi'j de Stellingwarver 
Schrieversronte. Ze was bi'j oons in et 
kader van de W.I.W. Dineke is now in 
opleiding. Dat et heur veerder goed gaon 
mag! (jv) 

LEDEWTNAKTIE 

De ledewinaktie op Der Izzerd en in 
Hooltwoolde en Ni'jhooltwoolde het op 
17 april 18 ni'je leden opbrocht! Geert 
van der Meulen brocht ok nog es 3 ni'je 
leden an in Oosterwoolde. Et is gewel-
dig! Grote ploemen op 'e hoeden van de 
meensken van de publiciteitswarkgroep 
en Geert! (jv) 

UUT DE PULTRUM 

De Stellingwarver rebriek in de 
Liwwadder Kraante gaot veraanderen. In 
Uut de Pultrum kommen van now of an 
yule minder verhaelen, de rebriek gaot 
meer journalistieke bi'jdregen opnemen. 
Veur dit wark het de heufdredaktie van 
de kraante Pieter Jonker vraogd, die daor 
mit genoegen ja op zegd het. De Pultrum 
blift wel om de veertien daegen ver-
schienen. (jv) 



Georg Blikslager 

Mem 

'k Zal et nooit vergeten, ik was zo ziek en lag, 
In 't kleine kaemertien in de witte deken, 
Ic zatten bi'j mi'j en hebben mit jow haand, 
Mi'j de hieltied langs de wangen streken, 
Et lochien braande, in de veerte een voegel zong, 
le aaiden mi'j zaachte: slaop now mien grote jong' 

Now bin 'k al lang een grote man, 
Mien eigen kiender speulen om mi'j toe, 
Mar vaeke heur ik in gedaachten, hoe, 
De deure zachies eupen gong, 
En dudelik heur ik: mem is bi'j jow, slaop mien grote jong'. 

En vaeke, as alles om mi'j slapt, 
En ik nog om mi'j henne hg te kieken, 
Is et mi'j as vuul ik weer jow haand, 
Mi'j om 't gezichte en over de hanen strieken, 
Dan heur ik weer jow stemme, zoas et vroeger kionk, 
Geefje now mar daele, slaop mien grote jong'. 

Vri7 naor et Platduutse gedicht Moder van Georg Blikslager (ong. 1900). 
Vertaeling: Boele Land. 
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Karst Berkenbosch 

Fries Film Fonds 

Wat moet et Fries Film Fonds now in de 
Stellingwarver Ovend? 1k kan me veur-
stellen dat jim jim even aachter et oor 
krabbed hebben, doe jim de titel lazzen. 
Et antwoord is liekewel arg ienvooldig. 
Omdat Johan Veenstra mi'j vraogd het 
om daor wat over te schrieven en hoe as 
1k daor gedoente mit kregen hebbe. 
Et zal een jaor of vuuf/zesse leden 
wezen doe Jouke de Vries, doe nog 
manager van 'Lindetrek', mi'j vraogd 
het veurzitter te wodden van de stichting 
et Fries Film Fonds. Disse stichting is 
opricht deur Steven de Jong uut Sneek 
en was bedoeld om een droom van him 
te realiseren: et maeken van de film De 
Gouden Swipe. (Disse film gaot over de 
stried tussen een heit en zien zeune en 
wodt uuteindelik op de drafbaene beslist. 
Een film mit een protte peerden dus.) 
Daor mos vanzels allemachtig yule geld 
veur op 'e bodden kommen en nao bi'j-
kaans acht jaor allienig ommegriemen 
wodde deur him een stichting opricht mit 
Jouke de Vries as veurzitter. 
(Doedestieds manager van drafcentrum 
'Lindetrek'.) Deur alle trammelaant rond 
Lindetrek', jim misschien nog wel 

bekend, wodde et him allemaole even te 
yule en mos Jouke wat taeken ofstoten 
en kwam doe bi'j mi'j te lane. Dat sund 
die tied warke ik veur disse stichting. 
Now moe'k eerlik zeggen dat ik as 
beginnend veurzitter op een al riedende 
trein stapte en meer formeel as daodwar-
kelik veurzitter was. D'r leup al een ver-
lotting, mit as heufdpries een peerd, om 
geld veur Dc Gouden Swipe binnen te 
haelen. 1k moch zo now en dan ok mit in 
een echte promosiebus om de lotten an 
de man!vrouw te brengen. Et het doe wel 
blieken daon dat d'r nog een hide protte 
geld onder de meensken zit. Ten van de 
maegies verkocht op de drafbaene 

'Duindigt' bi'jglieks veur mar liefst 
f 500,- an ien persoon. Doe d'r nog een 
twiede verkoopster bi'j kwam, kocht hi'j 
van heur ok nog es veur f 500,-. 
Spietiggenoeg was de twie ton, die we 
mit de verlotting ophaeld hebben, nog 
lange niet genoeg om de film te maeken. 
De negen ton die neudig was bin uutein-
delik mit wat subsidies van verschillende 
filmfoonsen en een extra hiepeteek bi'j 
mekeer brocht. Gelokkig was de film een 
groot sukses en het die zien centen weer 
opbrocht. Zels doe de film een dikjaor 
laeter op 'e tillevisie kwam, hebben daor 
nog 530.000 meensken naor keken. 
Kotom een 'boppeslag'. 
Deur dit sukses hadde de stichting ok 
weer een mooi bedrag in de ponge. Een 
mooie basis veur et volgende flimpro-
jekt, naemelik Dc Flike. Disse film is 
baseerd op et boek mit dezelde titel van 
Rink van der Velde. 1k bin hier vanof et 
begin bi'j betrokken west en ik zal mien 
eerste gesprek mit Rink van der Velde 
bi'j Van der Zee op 'e Gediek niet licht 
vergeten. 1k zat morgens om half elven 
al an de borrel en ik kanjim zeggen: et 
was utermaote gezellig. 
Nao die tied bin d'r nog een tal gesprek-
ken west, veural over et skript. Wat een 
heisa is dat om dat veur mekeer te krie-
gen en veur alle perti'jen anveerdber te 
maeken. 1k geleuve dat we now al an de 
vuufde versie toe binnen. In elk geval is 
et een prachtig filmverhael wodden en 
we bin dan ok vol goeie hope, dat ok 
disse film een protte meensken ansprekt. 
Et verhael speult him of in de Twiede 
Wereldoorlog. De zeune van een visker 
zit in et verzet. Om meer te weten te 
kommen over dat verzet wodt ok de heit 
oppakt. De man die as god in Frankriek 
an et Tjeukemeer leeft, wodt slaachtoffer 
van zien eigen koppighied en onverzette- 



Dii is Bouke van Marijke Adema uut 
Bolsward. Bouke het slim zien best daon 
om in De Füke speulen te meugen, mar et 
is him niet lokt. Veur defilmrolle is Boy 
uut Wolvege uutkeuzen! 

likhied. Hi'j zwemt as et waore hoe lan-
ger hoe meer in de foeke op. Warkelik 
schitterend is et mement dat hi'j him 
realiseert dat d'r wat args mit zien zeune 
gebeurd is. Goed, ik zal jim d'r veerder 
niet al te yule over vertellen, omdat dan 
de spanning d'r een betien of gaot. In elk 
geval is een belangrieke rolle weglegd 
veur een hontien, een bijke. As jim dit 
lezen hebben we de eerste tests aachter 
de rogge. Mar liefst 35 bijkebezitters 
hebben heur anmelded veur de test. Een 
sprong in de bak van een riedende moter 
mit zi'jspan, is wel et muuilikste wat de 
hond kunnen moet. De opnaemen veur 
de film bin van 13 juli tot en mit 31 juli 
en et is de bedoeling dat de film zo rond 

de ieuwwisseling uutbrocht wodt. 
As jim nog weten willen waorom een 
Stellingwarver bi'j et Fries Film Fonds 
zit, dan kan ik kot wezen. 1k hebbe an 
now toe vuuf verschillende dingen op et 
keunstzinnige viak realiseerd. Een eigen 
S tell ingwarfstaelige film maeken van 
mien boek Blauw Zwiet is nog een oolde 
droom. 1k bin daor zels al vanof 1981 
mit bezig, dus nog langer as Steven de 
Jong mit zien Gouden Swipe. Omdat een 
film now ienkeer hiel wat aanders is as 
een plaete of een boek schrieven, perbere 
ik me wat in te warken in de wereld van 
de film. Mien rolle as veurzitter van et 
Fries Film Fonds is dan ok veural loop-
jonge wezen veur Steven de Jong. Een 
rolle die ik mit graegte vervulle. Mar 
ooit hoop ik dat we nog es een 
Stellingwarfstaelige film kriegen zullen 
die goed genoeg is veur de bioskopen. 1k 
blieve daor van dromen. 



Piet Oosting 

Post uut de Charente 

De zwaore wintertied 

Dat koortien, dat het wat om de hakken! 
Daor bin jow mooi klaor mit. De vrouw 
vligt van de iene uutvoering naor de aan-
dere. En op een keer komt ze thuus mit 
de bosschop dat ik vri'jdagsaovens mit 
moet, want dan geft Mimi, de Fraanse 
tandarts, die ok lid van et koortien is, 
een diner op heur kesteel. 
Jawisse, een echt kesteel! Now wus ik 
wel dat tandartsen en dat soorte leden 
van de saemenleving heur over It alge-
mien een knap stok brood op de plaanke 
bi'j mekere trekken en boren. Mar daj' 
d'r een hiel kesteel van bewonen en 
inrichten kunnen was ni'j veur mi'j. Mar 
ja, allienig bi'j et woord kesteel al slat 
mien ni'jsgierighied en mien fantesie op 
'e loop, dus dat diner mos ik mitmaeken, 
wat veur hekel ik ok an dat soorte toesta-
nen hebbe. Dus verzaemelen we vri'j.-
dags op 'e tied de poezen, want die wil 
ik niet buten hebben as we een hiele 
aovend vot binnen. We doffen oons wat 
op, want jow moe'n in Frankriek bi'j 
zoks niet op jow paosbest verschienen, 
mar d'r wodt toch altied wel een betien 
keken naor hoe as jow d'r uutzien. 
Om half zeuven wo'n we bi'j Mimi ver-
waacht, daoromme bin we d'r tegen half 
achte en daormit de eersten. In dit geval 
vien ik dat niet zo arg, want daordeur 
bestaot d'r de gelegenhied om nog et ien 
en aander te bekieken, veurdat de Baby-
lonische spraokverwarring weer begint. 
As ik teroggekomme van een rontien 
eetzael, keuken, trappehuus, biebeltheek 
en zo, blieken d'r ondertussen al wat 
meer gaasten te wezen. De meersten bin 
Fraansen vanzels. Now kan ik een 
gesprek van iene op iene onderhaand wel 
aorig an. Mar as ik in een kring stao mit 
vuuf of zes Fraansen, ontgaot mi'j nog 

de hieltied minstens de helte. Nog ofzien 
van mien lewaaidoofhied. Gelokkig tref-
fe ik in de hal Mimi heur dochter, die 
specialiste in et wiensnuffelen bliekt te 
wezen. Ze staot zels slim te snoeven an 
et glas limenade, dat ze in de haand het. 
Dan bemarkt ze heur verzin en zegt 
lachende: 'Beroepsdefermaosie, moej' 
mar rekenen.' Mar ik hebbe wel een 
aorig praotien mit heur en stik weer een 
bulte op over wien. En dat is vanzels 
belangriek hier. Even laeter kommen 
Ann en Roger ok en we besluten om 
toch mar saemen an iene taofel zitten te 
gaon, dat maekt et praoten wat ienvool-
diger. 
Et diner begint mit een bliksems lekker 
soepien. Omda'k niet wete hoe de rest 
wezen zal, neem ik nog mar een twiede 
bottien. Dan volgt de niet an te ontkom-
men slaodmix, die mi'j onveraanderlik 
de opmarking ontlokt dat Fraansen van 
knienen ofstammen moeten. En as 
heufdgerecht kommen de koks d'r in-
sjouwen mit een grote schaole waor een 
halve braoden ree op ligt, waor et kenne-
uk veur verplicht is om in de hanen te 
kiappen. Et begroot mi'j om et aarme 
besien. Even laeter kommen ze terogge 
mit schottels waor et onderwiels an 
repies sneden vleis op serveerd wodt. 
Hoewel et aenlik tegen mien principes is, 
wil ik niet onbeleefd doen en neme ok 
een peer stokkies. Et besien is toch al 
dood en ik hebbe wel zin in wat stevigs. 
De vrouw, die toch al gien karnivorische 
neigings het en ok konsekwenter is in 
dat soort dingen, nemt allienig wat van 
de rooie kool, die d'r bi'j schient te heu-
ren. Ann en Roger vienen et 'delicious', 
mar ik hebbe altied de indrok dat as jow 
Ingelsen kookt gros veurzetten, dat ze 
dat ok 'delicious' vienen. Braof zit ik de 
stokkies vleis op te kauwen en naor bin- 



Pleintien aachter oons huus mit een kestanjeboom. 

nen te spulen mit een slok wien. Geven 
jow mi'j mar een karbonadegien of een 
spekiappien, wat vanzels ok hypokriet is, 
want zoe'n varken het d'r ok niet omme 
vraogd om as slaachtvee opfokt te wod-
den, mar op de ien of aandere meniere 
vien ik dat toch aanders en meer aksep-
taobel. 
Nao ofloop van et diner zitten we nog 
wat mit mekaander in de rookselon. Jean 
Betard, die deur iederiene Jeannot 
nuumd wodt, is de dirigent van et koor-
tien. Hi'j speult op de piano en d'r wodt 
praot en zongen. As Wendy, een Ingelse 
wedevrouw van midden veertig, die ik 
indield hebbe in de kiasse 'mannevre-
ters' anstalten maekt om solo zingen te 
gaon bi'j de piano, vienen we et tied 
wodden om op te stappen. Niet dat 
Wendy niet mooi zingen kan, integen-
diel, ze het een prachtige sopraanstemme 
en is een betoefde zangeres. Mar Ann 
het et daor niet zo op, in et eerste plak 
het Wendy de betere stemme en in et 

twiede plak wil ze nog wel es perberen 
om mit Roger te flikflooien. Dus vint 
Ann dat et tied is om te gaon. Roger, 
Willy en ik gaon geheurzem mit, want 
op et laeste is oonze Ann, oonze Ann. 
Een weke laeter bin we op een perti'j-
gien bi'j Barry en Valerie. Et zal jim niet 
verwonderen, dat we die kennen van een 
receptie bi'j Ann. Barry bet jaoren van 
allerhaande belangrieks daon in Zuud-
Amerike en Zuud-Oost Azië. Zien vrouw 
Valerie is van huus uut Argentijnse. Ze 
praot overigens perfekt Ingels. Heur 
grootoolden van iene kaante blieken 
Nederlaanders west te hebben. En ze 
verstaot nog wel een i'nkeld woortien 
Nederlaans. Ze hebben drie zeunen in 
dezelde leeftied as oonze drie jongen. En 
omdat d'r twieje van de drieje bi'j oons 
op bezuuk binnen, wo'n die ok uutneu-
digd. Et bin biezundere noffelike meen-
sken, de jongen kun ok hiel goed mit 
mekere overweg. Dus is et een hiel 
geslaegde aovend. Et interessaante van 



zokke aovens is vaeke veural et interna-
tionaole kerakter. Daor bin wi'j, as 
Nederlaanders, daor bin vanzels 
Fraansen en Ingelsen, Jeannot zien 
vrouw is Spaanse, ofkomstig uut Sevilla, 
mit generaosies Moors bloed in de 
aoren, daor is Valerie, de Argentijnse, 
daor is Melissa, de vrouw van iene van 
Barry en Valerie heur zeunen, dat is een 
Texaanse. Een soorte van Amerikaanse 
hekkepaol, mar mit een lief gezichien en 
een spontaon en fleurig kerakter. Bill en 
Rozemary bin d'r ok, Bill is een oold-
inspekteur van Scotland Yard en praot 
altied nog in de vraogende vorm, zoas 
pelisies dat over de hiele wereld altied 
doen. 
En jow kommen dan weer aandere 
meensken tegen, bi'jveurbeeld dat 
Ingelse koppel, waor de vrouw van, doe 
ik heur wat vertelde over mien verhael-
ties, waor Ann en Roger vaeke in veur-
kommen en waor Roger dodelik ni'jsgie-
rig van is naor wat ik schrieve, wiels ik 
him wiesmaeken kan wat ik wil, omdat 
hi'j d'r toch gien woord van lezen en 
begriepen kan, zo in de lach scheut dat 
iederiene mitien weten wol wat veur bak 
as ik verteld hadde. 
Op een gegeven mement gript Jeannot 
zien gitaar en begint Spaanse meziek te 
speulen daor zien vrouw woeste flamen-
co's en zo bi'j begint te daansen. De 
Texaanse Melissa dot al vlogge mit. Et 
feest duurt tot laete in de naacht. 
Now nog de receptie bi'j Philip 
Lindhout, de Belgische dieredokter, 
'Laintoux' hiet hi'j volgens de Fraansen, 
dan nog de Galette des Rois van de Com-
mune en dan wodt et gelokkig eindelik 
eerst weer rustig. Wi'j hebben verschil-
lende meensken uutneudigd veur een 
Indische riesmaoltied, mar dat kan in 
april ok nog we!, want dat vien ik niet 
bunnen an een seizoen. Dus ze waachten 
mar evenpies al!emaole. 

Kmmmelties 

LIET 1999 

Op de eerste meie van dit jaor wodde d'r 
in Liwwadden weer et onderhaand aorig 
bekende 'songfestival' Liet 1999 hullen. 
Veurig jaor wodde veur et eerst de jure-
ring daon mit juryleden uut acht ver-
schillende dielen van Frieslaand. De 
Stellingwarver jury beston ok dit keer 
uut Anke Hoornstra, Jan Oosterhof jr. en 
Sietske Bloemhoff. De eerste selektie 
wodt trouwens deur een heufdjury daon, 
daor o.e. Pieter de Groot van de 
Liwwadder Kraante in zit. Et winnende 
lied was van De rode rozen en de 
Rumbona ' mit Fake en Beppe, een paro-
die op et levenslied. Jammer was dat d'r 
bi'j de veertien lieties die veur de pries 
in anmarking kwammen gien inkeld 
Stellingwarfs lied was. Butendat vertelde 
De Groot an ien van de Stellingwarver 
juryleden dat d'r ok bi'j de ere inzen-
dings gien Stellingwarfs lied zat. Dat is 
hiel jammer, en we hopen dat d'r onder 
Jim goenend binnen die dat ok vienen en 
volgend jaor mitdoen an Liet 2000! (sab) 



Wiebe N?jboer 

1672 - 1674: De Bisschopstied, twie slim- 
me j aoren 
Diel II 

In et eerste diel over de Bisschopstied 
hebben we et verloop van de oorlog 
beschreven, die de Bisschop van 
Munster in oonze streken voerde. De 
Stellingwarven hebben doe, veur et 
behoold van de perveensie Frieslaand, de 
grootste kiappen opvongen. 
Et weren zokke roerige tieden, dat d'r 
zels in de boeken van de Nedergerechten 
geregeld verwiezings naor die tied staon. 
(Historische gebeurtenissen bin daor 
vaeke niet in terogge te vienen.) 
1k heb mi'j beparkt tot een studie van de 
boeken van Stellingwarf-Oostaende, in 
de veronderstelling dat wat daor de 
meensken overkommen is, in Westaende 
niet yule aanders west het. 

Lege boeken 

Et eerste dat opvaalt is, dat d'r in die tied 
zels haost niks opschreven is in die hoe-
ken. In et Weesboek volgt nao et stok van 
18 juni 1672 ien blanco blad en dan een 
stok van 18 meie 1674. (Daotums heb ik 
ommezet naor oonze tiedrekening). Ok 
et Proclamatieboek (dat gaot over koop 
en verkoop van onroerend goed) staot 
dreuge tussen meie 1672 enjannewaori 
1674. Een veurneumen koop mos doe 3 
keer prokiemeerd wodden en as d'r gien 
protest kwam, was de koop sleuten. D'r 
bin gevallen mit de eerste twie prokie-
maosies in 1672 en de dadde pas in 1674 
of in 1675. Dus meer as twie jaor laeter 
gong de koop pas deur! 
Uut et Recesboek bliekt dat 11 juni 1672 
de laeste zitting van et gerecht was, mar 
dan is d'r in meert 1673 opiens een ople-
ving; 25, 27, 29 meert en 4 april bin d'r 
zittings in Makkinge, Berkoop en 
Oosterwoolde. In ien geval staot d'r bi'j, 

dat de zaeke geen uitstel Ii/den kon. In 
jannewaori 1674 en daornao komt et 
gerecht weer mit een zekere riegelmaot 
bi'j mekeer. 
Mar in et Sententieboek is tussen 21 
meie 1672 en 17 april 1674 niks 
opschreven. We meugen dus wel vaaste-
stellen dat et eupenbaor-bestuurlike 
leven beheurlik stille lag. Wel is et zo, 
dat d'r in die twie jaor hiel wat op los 
pampier vaastelegd is. Een verwiezing 
daomaor staot geregeld in de boeken van 
nao midden 1674. As et gerecht in meert 
1673 een peer keer zitting hoolt, dan bin 
de BUsitter  Laelius Lycklama en de 
Secretaris Laelius Swaga in absentie 
gelastigt van de heere Grietman 
Lubberius Lycklama a Nijeholt. Hij zal 
him toch niet smeerd wezen, is een eer-
ste gedaachte. Want et is bekend dat d'r 
predikaanten vlocht binnen veur de 
viant. Mar de kaans is groot, dat de 
grietman aandere taeken vervullen mos. 
Grietmannen weren in zokke tieden ok 
wel officier. Zo vun ik in de raodp!eegde 
literetuur Laelius Lycklama nuumd as 
kaptein en as ritmeester (kavalerie). 
Dc nedergerechtsboeken maeken mel-
ding van de eerste boelgoeden vanof half 
april 1674. Et 'normale' !even komt dan 
dus weer op gang. Et meerste wat ik 
over de twie oorlogsjaoren in de boeken 
vun, stamt dus van nao april 1674. 

Rebellen 

Die jaoren hebben in de boeken een 
naeme kregen, meer as iene zels. De eer-
ste en et meerst veurkommend is: de 
rebelle tijt (9x vunnen). Wat laeter komt 
daornaost et wat neutraolere: de 
Bischopstijt. Ok komt veur: 
Bischopsiaeren. Aandere kwalifikaosies 
bin: de tijt van vechien; oorloghstijt; 



viants invasie. 
In de volgende zitten wat meer de ver-
schrikkings van die tied besleuten: twee 
slimme iaeren; de periculose tat; de t/t 
dat men aihier moeste dickwils wech-
vluchten. Veural in et gebruuk van et 
woord 'rebellen' komt de beleving van 
et kriegsgeweld vanzels mooi tot utering. 
lene van de gevolgen van de oorlogstied 
die geregeld in de boeken nuumd wodt, 
is et niet betaelen van laandhure. De 
meensken die in heur bestaon ofhaanke-
uk weren van et ontvangen van hure, 
wodden dus ok troffen. Een hieleboel 
meensken bin hure ten achteren. 
In gevallen van grote schade, of omdat 
et laand ongebruickt gebleven is of 
omdat de oogst deur de vi'jaand roofd is, 
wodt de hure qurgestelt of d'r wodt 
over vermindering akkedeerd. Een veul-
zeggend citaot is in dit verbaand: in deze 
grietene andere meUers  oock niet ofie 
weinich huire geven. 
Dat suggereert dat et haost algemien 
anveerd was, dat d'r gien hure betaeld 
wodde. Et zal niet altied even makkelik 
west hebben om goeie oplossings te vie-
nen. Wat te daenken van et volgende 
geval?: heeft Lentse Lenses (J"Inckega) 
vermits de oorloghst/t het saet verdes-
trueert. 
Een eigener van hoUlandt was zo haan-
dig om voor het gemis vant gelt dan mar 
het hogewas te genieten. 
Krek as de meensken die gien hure be-
taelden, weren d'r aanderen die geld 
liend hadden, mar de rente niet betael-
den. Mar daor weren d'r ok wel bi'j die 
al veur 1672 'ten achteren' weren. 
Meensken die geld hadden, konnen of 
durfden dat niet op intres (rente) te zet-
ten. We weten dat van de voogden over 
wezen mit bezit: flier vertrout op intres te 
conen doen; niet darven op intres uit-
doen; doen (= doe) geen rente gedaen 
worde. 
Dus: los van de direkte schae die et 
vechten mit him mitbrocht, was et mdi-
rekte verlies ok groot. 
D'r zal op vri'j grote schaol geld en sie-
raoden verstopt wezen. Drie gevallen 

kwammen we tegen: 
- 500 gulden: in de grondt begraven; 
- 100 gulden: in de laeste oorlochstt in 
her veen gebarcht; 
- roem 241 gulden: in de grondt mt ach-
terhuis in een kanne. 
De veurgaonde gegevens hebben veural 
mit geld en bezit te maeken; de nederge-
rechtsboeken gaon daor ok vaeke over. 
Alliend de weesboeken willen nog wel 
es wat verraoden over meer daegelikse 
dingen. Over twie wezen staot d'r in: a) 
dat s/ niet besteedt conde worden en b) 
als 't weese geen dienst konde krgen.. 
Ok zokke 'onbelangrieke' feiten geven 
een indrok van de omstaandigheden van 
doe. 

'Bran dtschattinge' 

In diel I maekten we melding van een 
brandbrief die et grieteni'jbestuur van de 
Bisschop kregen hadde. Een vraoge is 
vanzels as de Stellingwarven die drie-
ging weerstaon hebben. In Liwwadden 
mossen ze d'r niks van hebben, mar daor 
was et makkelik praoten en schrieven. 
De gerechtsboeken lao'n d'r gien twiefel 
over bestaon: d'r is een brandtschattinge 
oplegd en d'r is betaeld. (Van Dale 
omschrift dat woord zo: 'in oorlogstijd 
de bevolking een schatting opleggen op 
straffe van plundering en brand.') In de 
weesboeken vienen we de uutgaoven die 
daorveur daon binnen: brandtschattinge 
aan de viandt; brandtschattinge vant 
viants volck genomen ten tUde  van de 
laeste inval; brandtschattinge tot de bis-
schop. Uut de stokken maeken we op dat 
de Munstersen niet zels langs de deuren 
gongen, mar et opdreugen an et bestuur. 
En dan mossen de stellings (dorpsrech-
ters) et geld innen. As zodaonig wodden 
Jan Coops van Else en Marcus Barels 
van Oosterwoolde konkreet nuumd. En 
et liekt d'r op dat de hoogte van de bi'j-
drege (van 10 stuvers tot 5 gulden) 
ofstemd was op de omvang van et bezit. 
Et ni'jsgierige is dat ok et woord schat-
tinge (veur een klein Arve tot 
Nieubercoop) een keer bruukt wodt en 



De verschrikkings van de oorlog. Een gravure van Boetius Adamz a Bo/swert, naor 
David 1'7nckboons. 

d'r staot aachter: aen de Colonel Brandt. 
We weten uut die! I dat Brandt komme-
daant van Ho!laanse dragonders was, die 
in Berkoop legerd weren. Schattinge 
klinkt even wat vrundeliker as brandt-
schattinge. lene die van woordgrappies 
hoolt, kan beweren dat et in dit geval 
toch een 'Brandt-schattinge' was. Laot 
dat now in de warkelikhied ok echt zo 
west hebben! Brandt, met si/ne onder-
hebbende dragonders, eiste geld van de 
bewoners, waerboven dreigt hU Collonel 
Brandt d'arme Ingesetenen noch met 
plunderen. 
Dit staot in een Request dat een slim 
lelke grietman Lubbertus stuurde naor de 
dippeteerden, die dit op 8 juni 1673 
behaandelden. Lubbertus is kwaod 
omdat Brandt betaeld wodt deur de pro-
vintie van holland. Hi'j vint et gedrag 

van Brandt ongehoord en onbetamelUck 
De Ingesetenen wodden deur Brandt 
getyranniseert, want hi'j wil in de 
geheele Grieteniee alle dagen 10 stui-
vers van ijder stelle ofie stemme hebben. 
De grietman die ondertekent u/t de 
naam van de Ingesetenen, schrift veerder 
over bedruckte menschen die verleden 
jaer 500 veel van de Bisschoplcke 
Troepes hebben moeten lUden  ende de 
geheele Winter door ende sullen se flu 
van het wenige dat door Godes hulpe 
noch behouden hebben door onse e/gen 
militie gepriveert worden. (zollen wi'j ok 
eerder zeggen: gedepriveerd?) 
De grietman vragt om een voorschrUvin-
ge aen de Veltmaerschalk Prins Mauritz 
ofle aen de Lieutenant Generael Alva. 
Et Collegie besluut et verzuukschrift aen 
Here Prince Maurits te sturen mit de 



opdracht:... bevindende aen Coil. Brand 
over onbetamelikeja ende onliedelike 
hier te Lande gansig ongewone attenta-
ten rigoureuselik corrigeren. En Maurits 
moet de Cr/gsdiscipline zo verbeteren 
dat et Collegie mit diergelike klachten 
niet meer lastig valen wodt. 
De Hollaanse kommedaanten hebben 
wel beweerd dat d'r altied over heur 
klaegd wodde, mar dat de Friese 1.roepen 
gien haor beter weren. 

'Boerevaerten' 

Op 19 juli 1674 mos op verzuuk van Jan 
Coops in de rechtcamer van Makkinge 
verschienen Jeltie Terwischa 
Grietmansche eigenaerse van drie plaet-
sen tot Elselo. Jeltje was de wedevrouw 
van oold-grietman Suifridus Lycklama a 

Nijeholt. Jan Coops was gelastigt deur 
de drie meiers van Jeltje en deur de vor-
dere ingesetenen van Elselo. De drie 
boeren wollen geld hebben van Jeltje. 
Zi'j hadden betaelings daon veur inquar-
tieringe van Ruiters ende soldaten boere-
vaerten als andersins. (Boerevaerten = 
dat ze mit peerd en waegen beschikber 
wezen mossen veur allerhaande traans-
port.) Wat d'r betaeld wodden mos, is by 
de Ingesetenen uitgegeschoten (= veur-
scheuten). Jan Coops eist van de griet-. 
mansche de somma drie hondert ende 
veertich caroli guldens. Jeltje vuult daor 
niks veur; de zaeke sleept een peer 
maonden. Et kan wezen dat et onder-
haans regeld is. 
Et zol een veurzichtige konklusie wezen 
kunnen dat de stellings et in en nao de 
Bisschopstied beheurlik drok had heb-
ben. Zo wodt eist van stelling Marcus 
Barels in december 1674 door Steven 
Jans mr. Smit betaling van 21 car gid ter 
causa gelevert Userwarck aen de fort /I-
catie tot Oldebercoop ten tUde  van de 
Collonel Brandt. 

Aandere zaeken veur et in 

D'r zullen altied en overal meensken 
wezen, die gebruuk maeken van roerige 

tieden om d'r zels beter van te wodden. 
Elle Pieters maekte et wel slim bont. Ze 
was de wedevrouw van Roeleff Jans, die 
zonder naokommelingen wegraekt was. 
Roeleff was nog 600 gulden schuldig an 
zien bruurs en zusters. Elle zegt dat geld 
niet te hebben. Ur is ok laand verkocht 
mar de coopbrieff is votraekt. Deselve 
si/n haer door de vUantlUcke  bisschopse 
crgers benomen als s/ by ede wil ver-
claren. Et gerecht geleuft heur niet en ze 
moet betaelen. 
Elle Pieters warkte heur zels in de nusten 
mar ie konnen ok buten eigen schuld 
financieel anspreuken wodden. Dat over-
kwam Abele Roeleffs, koopman en kefé-
hoolder, mien ik te weten. Hi'j was borg 
veur Jan Harmens (d'r weren doe mm-
stens 4 mannen mit die naeme). 
Disse Jan Harmens was des tt gevangen 
by de viandt. Gevangenen weren in die 
tied een bron van inkomsten, want ze 
konnen 'lost' wodden (vri'jkocht). (Dat 
woord 'rebellen' was zo gek nog niet.) 
Et vaalt an te nemen dat Jan Harmens in 
Stienwiek gevangen zat, want 
Borgemeister Arent Kiers Ramhorst en 
coopman Anders Fransen van de Veide 
tot SteenwUck staen by de selve tot los-
singe van de gevangene verschoten... Mit 
aandere woorden: zi'j hebben et losgeld 
veurscheuten. Op  6 feberwaori 1674 
eisen de erffgenamen (beide manluden 
bin al wegraekt) veur et gerecht het rant-
soen, dat is 247 car gld, van Abele 
Roeleffs. Et rantsoen moet Abele zien 
pat wezen in et losgeld. Hoe groot et 
totaole losgeld was, staot d'r niet bi'j. 
Ok Jan Harmens was in feberwaori al 
wegraekt; een gezonde tied het et niet 
west, zoj' zo zeggen. 
Dat d'r meensken op de vlocht sleugen 
binnen, veur kottere of langere tied, 
wodt uut de bronnen wel dudelik. Toch 
vun ik in de boeken daor gien naodere 
beschrievings van. Wel komt d'r een 
geval in veur dat de wat vremde benae-
ming kreeg van gevluchte goederen. 
Begin 1676 wodt in et weesboek de nao-
laotenschop van Jacob Jacobs beschre-
yen en daor heurt ok bi'j: gevluchte goe- 



deren... ten huii/s  e van Auckien Abe/es 
weduwe van wijien Ube/e Remmelts in 
het gasthuis tot Leeuwarden op de 
graftswal van de Stadi. 
Jacob was femilie van Auckien, die in 
1650 mit heur oolden van Loohuus-
Oosterwoolde verhuusd was naor 
Liwwadden. D'r was nog altied een ste-
vige relaosie mit de Stellingwarver femi-
lie (gernicnschoppelik bezit, arfenissen 
en zo). As Jacob ok zels 'asiel' zocht het 
in Liwwadden is niet dudelik. Mar hi'j 
het wel hiel wat naor Liwwadden sleept, 
veural kieren. beddegoed en, vanzels. 
sieraoden. Een stokrnennig 'goederen' 
nuum ik: ses ende twintich so mans a/s 
vrouwen hemden, een lappe /aecken; 
dartich /aeckens, dartien s/open; hiel wat 
silveren sieraoden en 25 silveren duca-
tons en twee golden trouringen. 

N a obese ho uw in g 

Al et veurgaonde vun ik in de boeken 
van et Nedergerecht. 1k kan niet garan-
deren dat ik alles opspoord hebbe, mar 
zeker veerweg et meerste wel. 'Nat ik 
vunnen en beschxeven hebbe, bestrikt 
mar een beparkt tal terreinen van et dae-
geliks leven in die tied; dat ligt now ien-
keer besleuten in de aord van de bron-
nen. Dc zaeken die ik beschreven hebbe 
staon soms, bi'j wieze van spreken. bi'j 
toeval in de boeken. 
1k durf wel te veronderstellen dat die 
zaeken dan vaeker en op grotere schaol 
plakvunnen hebben, as in de boeken 
staot. Jacob Jacobs het niet de ienige 
west die zien kostbere bezit votbrocht. 
De maegies ofjonge vrouwluden die niet 
in een dienst besteld wodden konnen, 
weren niet de ienigen die in heur ontwik-
keling, in heur bestaon belemmerd 
weren. 
De Bisschopstied was een tied vol onrust 
en onzekerhied, mit aided op de aachter-
grond de onverwaachse drieging van 
geweld. Op grond van mien bevienings 
in dit verhael meugen we, daenk ik. ok 
konkluderen dat et een tied van stil-
staand west het. Van meie 1672 tot veur- 

jaor 1674 bet in de Stellingwarven et 
sociaole, et ekenomische en et peblieke 
leven zo goed as stille staon. 
In september 1675 wodt in et weesboek 
schreven over de twee s/imme iaeren. 
Wi'j kun, now 324 jaor laeter, mit de 
schriever van doe instemmen. 

Raodpleegde Iiteretuur: 

- W.E. van Dam van Isselt. De verdedi-
ging van Fries/and in 1672-1673, 's 
Gravenhage, 1931. 
- Fryske Akademy, Fries/and in het 
rampjaar 1672. Liwwadden, 1972. 
- S.J. van der Molen, Opsterlán, 
Drachten. 1958. 



Koop Gorte 

Et hiem en interieur van een stolpboerde- 
ri 'j e in Hooltpae in de dattiger j aoren (2) 

In de veurige Ovend lazzenjim et eerste diel van et stok over hiem en interieur van de 
boerderile van Koop Gorte. Die stOlpboerderi je wodde bouwd in 1883 en is zestien 
meter bried en zes-en-dattig meter laank. Er hiem daor hi j  op staot is negentig meter 
bried en twienennegentig meter laank. De stOlp staot veertig meter van de weg of 
Gorte kreeg op et eerste diel van zien stok tal van aorige reakties binnen. Wi j bin d'r 
wisse van dat dat bif et twiede diel niet eers wezen zal. (sab) 

ET VUURHOKKE 

Aj' de kaarnhoeke uutgongen keek ie 
tegen et vuurhokke an. Dat was an de 
noordkaante mit een schut verbunnen an 
de boerderi'je. In et schut zat een deure. 
Et was aenlik een soort van li'jschut. Et 
vuurhokke had indertied twie raempies; 
iene an de noordkaante en iene an de 
zuudkaante. In elk raem zatten vier 
ruties. Et vuurhokke had een bescheuten 
kappien mit een hoge schostienmaantel 
en een schostien op et dak mit een 
schostienplaete d'r boven. De muren 
weren mit gele oker opvarfd. Binnen haj' 
an beide kaanten twie grote rimmen en 
in de hoeken kleine hoekbaankies. Bi'j 
de zoernerdag woonden we d'r in. Wi'j 
vunnen dat slim gezellig. De taofel ston 
onder een raempien mit an weerskaanten 
een pitrieten stoel. An de aandere kaant 
stonnen vaeks een stok of vier stoelen. 
Et was nogal een groot vuurhokke. 
Veural as de daegen kotter wodden 
kwam de pietereulielaampe an. As d'r 
dan aovens es een buurman kwam te 
praoten, wodde et al gauw elf ure. In de 
haast verhuusden we weer naor de kae-
mer. De jood wodde anmaekt en dan 
rookte et eerst zo daj' mekeer niet iens 
zien konnen. En toch sleup ie ok in die 
kaemer! 

DE STOOKPOT 

Bi'j de winterdag wodde et vuurhokke 
ok goed benut deurdat et koken van de 
eerpels veur de varkens daor gebeurde. 
De stook- of kookpot kwam onder de 
schostienmaantel te staon. Bi'j de zoe-
merdag ston de stookpot buten. Zoe'n 
stookpot was een omhulsel van iezer 
daor een gietiezeren binnenpot in paste. 
Daoronder zat de kachel daor aj' van 
alles in gooien konnen, bi'jglieks takke-
bossen en talhoolties, stobbegies, kolen 
of zoks-zo-wat. Ur zat een deurtien 
veur, mar dat was haost altied los omdat 
de takkebossen of et hoolt groter weren 
as de kachel. 
De iezeren binnenpot had een inhoold 
van 60 liter. Ur gong een körf eerpels in 
en een half emmertien vol waeter. En 
dan mar stoken om ze geer te kriegen. 
Mit een peer uur was et zo veer, dan mos 
ie de eerpels stampen. Dat deden we mit 
een dikke paol mit een plaankien d'r 
boven op, aanders haj' gien hoolvaaste. 
Behalven et koken van et varkenvoer 
wodde ok et wasgoed uutkookt in dezel-
de pot. 

BI'J ET VUURHOKKE 

Urn et vuurhokke stonnen altied vleer-
pollen van twie soorten. Aachter et vuur-
hokke lag een bulte wit zaand veur et 



strujjen van de straote en et schoeren van 
de melkbussen. An de zuudkaante van et 
vuurhokke was et buunstap mit een 
pompe die tegen et vuurhokke ston. 
Naost et buunstap haj' et potte- en of 
busserak. Ok daor stonnen vaeks vleer-
pollen. Tegenover et buunstap was de 
regenbak. Die regenbak was een mit gele 
stienties opmetselde langwarpige bak. 
D'r zat een hoolten deksel op daj' d'r 
ofdri'jen konnen. Ok naost de regenbak 
ston een vleerpolle. Et waeter uut de 
regenbak wodde haost nooit bruukt, 
alliend veur et wasken van de raemen. Et 
wasken van de kieren wodde altied mit 
pompwaeter daon, daor zat j a gien prot-
terstront in! 
As et slim regende stroomde de regen-
bak over. Et waeter leup bi'j et buunstap 
daele en kwam in et zinkgat dat weer 
een ofvoer had naor een sloot. Op et 
buunstap wodde ok wasken, d'r stonnen 
tobben mit blauwe kielen en blauwe 
broeken en tobben mit wit of bont was-
goed. Laeter kwam d'r een wasmesiene; 
een hoolten tonne mit ribbels an de bin-
nerkaante. An de onderkaante van et 
deksel zat een haspel mit vier pennen d'r 
an. Boven op et deksel zat een grote slin-
ger mit een haandvat. An et uutaende d'r 
van zat een zwaore iezeren balle die et 
dri'jen lichter maekte. Aj' dan een ker-
tier dri'jden, haj' de smerige broeken al 
aorig schone. Alle was- en buunwaeter 
kwam terechte in et zinkgat. Dat zinkgat 
wodde ien keer in et jaor opschoond, 
want et slibde vanzels dichte mit et 
schrob- en buunzaand. 

DE KOESTAL 

We gaon weer weeromme naor de kaarn-
hoeke. Van de kaarnhoeke uut koj' ok in 
de Friese koestal kommen. De koenen 
stonnen elk twie an twie op een stal 
waorvan de vloer aorig hoge was. De 
stallen weren zoe'n twie meter bried. 
Om de meter lag d'r een balke op daor 
de zoolder overhenne lag. De koenen 
stonnen soms mit de rogge tegen die 
zoolder an. Op oonze Friese stal konnen 

24 beesten staon. De koenen hadden een 
touw (koetouw) om de hoorns en ston-
nen daor mit vaastebunnen an de hendel-
schutten. D'r was een diepe groppe aach-
ter veur de stront en de jarre die d'r twie 
keer op een dag uut krooid wodde. Et 
spul gong op de strontbulte of ok wel in 
de strontbak. De gang aachter de koenen 
was hielemaole van gele stienties. Véür 
in de Friese stal, krek om de hoeke van 
de kaarnhoeke was nog een bedstee veur 
een knecht die op de koenen passen mos. 
As d'r kalveri'je was, was hi'j d'r zo j  
vot-en-daolik bi'j. Ok die bedstede was 
weer in et hujvak timmerd. D'r weren 
drie pompen in de stal, iene veuran, iene 
in de midden en iene aachter in de stal. 
Ze weren allegere van rood keuper. Op 
et aende van de koestal was et husien. 
Et husien was krek zo lang as iene stal, 
hi'j had haost een kleine intree, kuj' wel 
zeggen. De vloer was van rooie plavui-
zen mit gele stienties om de kaante. De 
deure zat gien slot of grundel op. 
Aachterdwas weren hiel vroeger ok vee-
stallegies, mar ik weet zels niet aanders 
as dat et varkenhokken weren. D'r zat 
een gang in de midden mit an beide 
kaanten varkenhokken en een deure op 
et aende. Die nuumden we altied de var-
kensdeure. 
D'r leup ok een gang tegen de butermure 
langs an de westkaante van et huus. An 
die kaante was een groot hokke dat wel 
een halve meter diepe was. Et was een 
zaandhokke, mar we nuumden et altied 
et diepe hokke. Vroeger was et een pot-
stal veur etjongvee. Aj' de gang veerder 
deur gongen kwaj' in de peerdestal. Daor 
konnen vroeger vier peerden in staon. 
Die stal was hielemaole van hadde, gele 
stienties. De buterdeure an die kaant 
nuumden we altied de peerdedeure. 
Van de peerdestal kwaj' op de dele (of in 
de schure of schuurreed) die zoe'n 17 
meter laank was. De vloer was van kei-
hem. Alle oolde warktugen zoas de boe-
rewaegens, de hujmesiene, de mi'jmesie-
ne, de eiden, ploegen, et kleingereed-
schop en zo ston daor. 



Op dissefoto zien Jim mien moeder bij de pierk staon daor een motte mit biggen in 
lopen. Die pierk was an de westkaante van de boerderi le. De foto is van viak nao de 
oorlog. 

DE SCHURE 

In de schure zatten vier grote hujvakken. 
Et bientwark was acht meter hoge en dan 
kreej' de schuine kaanten. Vervolgens 
haj' de kattebalkens. We hebben et huj 
wel es an de kattebalkens toe had. Et 
zakte laeter nog wel wat nao, vanzels. le 
weren ongelokkig aj' d'r hujbruui in kre-
gen. Dan mos ie hujdollen. In et huj mos 
een groot gat dold wodden mit de huj-
splitte, een rotwark. 
Mar nog even over die grote schure. De 
kaemerzoolder was niet ofsleuten. Die 
zoolder lag een halve meter hoger as de 
koezoolder en de kaarnho ekzo older. De 
kaarnhoekzoolder was weer een halve 
meter hoger as de koezoolder. D'r weren 
daorom twie trappies mit elk twie treden. 
Midden op de kaemerzoolder was een 
groot rookhokke van drie bi'j twienen- 

halve meter. Daor rookten de boeren 
vroeger heur spek, wosten en de schin-
ken van de varkens. Veural in de laeste 
oorlog is daor geweldig yule gebruuk 
van maekt. Et gong vanzels kiandestien 
en lang niet iederiene had zoe'n groot 
rookhokke. Aj' goed roken wollen, mos 
ie turf en hoolt stoken in de kachel, want 
dan kreej' de wost en et spek op zien 
lekkerst. Et rookhokke is laeter weg-
haeld, omdat et deurdrenkt was mit roet. 
Dat leidde soms tot grote last in de gang 
en in de beide kaemers. 1k weet nog 
goed hoe et was, veural aj' wat damp en 
nat weer hadden! 

DE APPELHOF 

We gaon now et hiem weer op. We 
weren bi'j et zinkgat bleven. An de 
noordkaante van de zinkgroppe stonnen 



drie perebomen. De eerste was een St. 
Laurenspere. Dat was een langwarpige 
pere mit een biezunder lekkere sappige 
smaek. De twiede was ok een pereboom 
mit haandperen, mar ik weet de naeme 
niet meer. De dadde was een stienpere-
boom. Nog veerder naor et noorden ston-
nen een roggepereboom en nog drie 
stienperebomen. Naost de zinkgroppe 
leup een pattien dat deur een boswal 
gong. Dan koj' over een klein vondertien 
over de sloot naor de buren. We zeden 
vroeger: 'We gaon even over de wal.' 
An de zuudkaante van de zinkgroppe 
was een grote appeihof mit een hiele 
variaosie an proeme-, appel- en perebo-
men. Vot naost et pattien stonnen twie 
gele proemen en twie blauwe proemebo-
men. Dan haj' twie perebomen. Daor 
kwammen lange dikke winterperen an. 
Op de twiede riegel stonnen een pere-
boom mit knolleperen, een appelboom 
mit dikke rooie wienappels, een boom 
mit zute winterappels en een pereboom. 
Daor kwammen dikke zoerachtige peren 
an die we rotkoppen nuumden. Op de 
dadde riegel stonnen een pereboom mit 
winterperen, een pereboom mit sukerpe-
ren, een appelboom mit hadde gruungele 
winterappels, een appelboom mit hadde 
zute appels en een appelboom mit wat 
bitterzute appels d'r an. Die nuumden we 
schaopekoppen. Dan was d'r een grop-
pien veur de ofvoer van regenwaeter dat 
mit een buis onder de boswal naor de 
sloot leup. 
Nao et gröppien haj' de vierde riegel. 
Daor kreej' eerst een appelboom mit 
zaachtzoere haandappels mit vuuf of zes 
naoden in de lengte over de appel henne. 
Daornaost ston een kleine zute roodbon-
te petriesappel, een boom mit zute 
haandappels, een appelboom mit dubbele 
zute veenties en een dubbele zute loch-
tigrose petriesappel. Op de vuufde riegel 
stonnen een pereboom mit kleine peren 
daor nooit yule an kwam, een appelboom 
mit zute haandappels, een appelboom 
mit kleine zute veenties en een appel-
boom mit spiekerhadde zoere winterap-
pels die aj' in de hujjinge nog wel eten 

konnen. 
Veerder haj' de dirkiespereboom die 
naost et potterak ston. Schuin aachter die 
boom ston et honnehokke. Tussen de dir-
kiespere en et potterak ston bi'j de zom-
merdag de kookpot. Om de pereboom 
stonnen vleerpollen daor de kiepen graeg 
onder laggen. 

NAOST DE BOERDERI'JE 

Naost de boerderi'je, an de oostkaante, 
was een pattien dat an de jarrekelder toe 
leup. Langs dat pattien gruuide een lange 
riegel kruusbeien, mit an et begin en an 
et aende een rooie beiepolle. Tegen de 
kaant van et huus ston een riegel kniene-
hokken op paolen. Op et aende was een 
krojehokkien veur de strontkroje. Tegen 
dat hokkien ston weer een vleerpolle. 
De jarrekelder was even langer as de 
aachtermure van de boerderi'je. D'r zat-
ten twie deksels op. lene d'r van had een 
pompgat in de midden veur de jarrepom-
pe. Schuin aachter de boerderi'je ston 
een kiepehokke dat mit gele stienen 
opmetseld was. Tegen de oosterse bos-
wal hadden we nog twie kiepehokken. Et 
iene was van iepenplaanken, et ere was 
van strobalen mit een dak van roggestro-
bossen. Beide hokken hadden een kie-
peloop. Aj' gien kiepeloop hadden, dan 
gongen de kiepen aovens in de appelbo-
men rikken. 

DE GRUUTETUUN 

Naost de laeste riegel appel- en perebo-
men hadden we de gruuntetuun. Tegen 
de boswalkaante wol weinig gruuien. 
Daor stonnen een stok of wat haezelneu-
tepollen. Vroeger verbouwden we in de 
gruuntetuun o.e. bonen. Dat weren stok-
bonen, sniedebonen, brune bonen en 
grune boonties (sperziebonen). Veerder 
haj' d'r spinaozie, slaod, rooie bieten, 
wottels, grauwe aten en atepoelen. Gien 
eerpels, want die verbouwden we op de 
bouwakkers. 
Bi'j de haast wodde een diel van de tuun 
bruukt veur eerpelgatten. Zoe'n eerpelgat 



was een aanderhalve meter bried en krek 
zo lang as de tuun en die was tien meter. 
We maekten ze mar een spit diepe, aan-
ders kwam d'r regenwaeter in en dan 
begon de boel te rotten. De eerpels wod-
den ofdekt mit een laoge stro. Daor 
kwam een spit grond op en in de midden 
kwam hier en daor een takkebos veur de 
ontlochting. As et begon te vriezen 
kwam d'r nog een spit grond bi'j op en 
daor overhenne soms nog wat roege 
mest uut de potstal of de peerdestal. 

Jammer genoeg bin d'r van et hiem van 
de boerderi je haost gienfoto c. Toch 
zienjim op dissefoto, behalven de hiem-
hand, een diel van de oolde appeihof 
Defoto is rond 1950 maekt. 

Zoas zegd lag de gruuntetuun tegen de 
boswal an. Die boswal wodde ien keer in 
et jaor kotwiekt, want aanders kwam d'r 
niet genoeg zunne in de tuun. In de west-
hoeke van de tuun ston een hiele dikke 
esdoorn. Veerder tegen de boswal haj' 
een hiel groot kuilgat van een meter 
diepe, drie meter bried en negen meter 
laank. Nao 1930 kwam et inkoelen meer 
in beweging, veural et inkoelen van de 
eerste snee gros. Veerder hadden we op 
dit plak nog wat ronde kuilbulten of 
-bulties staon. 

AACHTER DE BOERDERI'JE 

Veur de staldeure was weer een straotien 
mit gele stienties. An beide kaanten van 
de staldeure haj' twie raempies mit elk 

drie roegies. An de oostkaante van de 
staldeure zat een j arrekelder daor niet 
alliend jane in kwam, mar ok wel es wat 
stront. Ok de ofvoer van et husien kwam 
d'r op uut. Disse kleine jane- of zinkkel-
der ston in verbiening mit de grote jane-
kelder. Daor kwam alliend de jane in. 
De stront van de koenen gong op de 
stront- of dongbulte of ok wel es in de 
strontbak, mar die mos daegeliks leegd 
wodden. Die strontbult ston in dezelde 
lijn as de boerderi'je, mit een tussen-
ruumte van vier meter. Om mit de 
strontkroje tegen zoe'n strontbulte op te 
kommen haj' een dikke post neudig. Dat 
was een plaanke van dattig cm bried en 
vuuf cm dikke. Op de bult zels koj' wel 
mit dunnere plaanken toe. De strontbulte 
was vaeke nogal groot, want we hadden 
nogal flunk wat varkens op de boerde-
ri'je. 
Tegen de mure van de boerderi'je lag 
altied een lange riegel zaand om in de 
koestal te bruken. Mar ok bi'j de winter-
dag as et slim glad was wodde d'r zaand 
struid. Aachter de strontbulte was nog 
wel wat ruumte tegen de boswal an. De 
askebult was d'r en ok de eerpelrangen 
van de bouw kwammen hier terechte. 
Die wodden weer bruukt in de peerdestal 
en in de potstal. 
De boswal aachter de boerderi'je zatten 
twie dammen in. lene zat recht tegenover 
de staldeure, de aandere recht tegenover 
de zaandmenning. An beide kaanten van 
die dam ston een huizeboom. De dam-
paol was een oolde hoolten pompe. In 
die holle hoolten pompe zatten elk jaor 
mezen te bruden. 

DE WESTKAANTE 

Et grote zaandpad leup naost de boerde-
ri'je langes. De ruumte tussen de boerde-
ri'je en et huus was ongeveer iene meter 
en weer opvuld mit baistienen. Ok et pad 
aachter de boerderi'je was van baistie-
nen, krek as de straoties veur de peerde-
deure, de kleine baanderdeure, de 
schuurdeure en ok veur de varkensdeure. 
Elke weke wodden die straoten schrob- 



bed en mit zaand indweild. 
An de westkaante van de boerderi'je zat 
ok een boswal. Tegen de boswal an haj' 
een hiele riegel iepenbomen mit hier en 
daor een iek d'r tussen. Op et aende van 
de zaandreed ston bi'j de weg dan de 
huizebos die bi'j de haast vol rooie beien 
zat. Zoe'n tien meter van de boswal of 
haj' een riegel iekenbomen mit hier en 
daor een iep d'r tussen en een kestanje-
boom. Tussen die riegel bomen was de 
varkenspierk. Dat was een stokkien 
laand dat soms net bouw was, veural in 
de ekkeltied. le mossen de ofrastering 
goed in odder hebben en de varkens 
mossen een krimpe op de neuze hebben, 
aanders stonnen ze nargens veur. In de 
pierk zat bi'j de weg een dam en aachter 
ok. De varkens, meerst fokvarkens, soms 
mit biggen, leupen tussen hekken van de 
boerderi'je uut naor de pierk. De hekken 
weren licht van gewicht, want ie mossen 
et pad elke dag weer vri'j maeken. Ze 
weren daorom an de boverkaante van 
grof kiepegaas mit an de onderkaante 
een plaanke. In et veuraende van de 
pierk ston bi'j de haast wel vaeke een 
rogge- en een haevermiete. 
Bi'j de zaandmenning tegenover de klei-
ne baanderdeure was wat ruumte veur 
wat draodpaolen, dampaolen en d'r was 
een bietegat. De kaanten daorvan was 
van plaggen. Hier kwammen bi'j de 
haast de voerbieten of mangels in veur 
de koenen. Die wodden dan eerst mit de 
schoppe kepot steuken. 
Aachter de varkenspierk was een verlao-
ten hoekien. Daor was een stienebulte en 
d'r wodde vaeks van alles henne smeten. 
Ok de takkebossenbult was daor. Soms 
weren et d'r wel drieje. Veerder was d'r 
braandhoolt, oolde paolen, en hoolt uut 
de bos. Dat was hoolt dat niet geschikt 
was veur de ofrastering. D'r laggenok 
wel es wat stobben as d'r een stokkien 
wal of bos uutrooid was. Bi'j de winter 
wodden die klein maekt mit de haand-
zaege en de biele om dienst te doen as 
braandhoolt in de kachel. Dat braand-
hoolt wodde an riegels opzet van een 
meter bried. D'r kwam wat roegte uut de 

sloden weg overhenne om de regen te 
keren. Dan kon et mooi opdreugen bi'j 
de zoemerdag. Bi'j de haast kwam et in 
de schure tegenover de deure van de 
dwasgang. 
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De oorlog in de Stellingwarven - 19 - 

Rektifikaosie 

Tot oonze spiet bin de eerste vuuf 
regels van de veurige oflevering van 
De oorlog in de Stellingwarven votva-
len. Oonze verontschuldigings. Et arti-
kel hadde zo heuren te beginnen: Wi/ 
kregen ien disser daegen over de post 
een groot kevot toestuurd, dat van de 
heer Van Nieuwenhoven sr bleek te 
wezen, de baos van de Nieuwe-Oost-
stellingwerver in Oosterwoolde. 
D 'r bleek een versiag in te zitten over 
de vuuf oorlogsdaegen in de meidae-
gen van 1940 en et was optekend deur 
de burgemeester van Oost-Stellingwarf 
van doedertied, de heer Bontekoe. 
(red.) 

Op zundag 17 september 1944 wodde 
deur de geallieerden euperaosie Market-
Garden inzet. Dit hul in om deur middel 
van lochtlaningstroepen vanuut vliegtu-
gen belangrieke broggen in hanen te 
kriegen. Et zuden van oons laand, inho-
lende de perveensies Braobaant en 
Limburg weren veur een diel al bevri'jd. 
Om ok et midden, westen en et noorden 
van oons laand vri'j te kriegen, mossen 
bi'j verrassing vuuf belangrieke broggen 
liefst onbeschaedigd op 'e Duutsers ver-
overd wodden. Dit weren de broggen bi'j 
Son, over et Wilhelmi-nakenaal, bi'j 
Veghel over de Zuud-Willemsvaort, bi'j 
Grave over de Maas, bi'j Nijmegen over 
de Waal en de brogge bi'j Arnhem over 
de Rijn. Laeter dee blieken, dat dit te 
yule van et goeie was, want de brogge 
bi'j Arnhem wodde een zwaore neder-
laoge, wiels de aandere viere nao slimme 

stried beholen bleven en deur oonze 
bevri'jders bruukt wodden konnen. Deur 
die vuufde brogge, die dus in Duutse 
hanen bleef, gong veural et westen van 
oons laand een beroerde winter integen. 
Hier was yule meer van te vertellen 
west, mar dat vaalt een betien buten 
disse serie. Toegelieke mit disse eupe-
raosie wodde deur oonze regering in 
Londen de spoorwegstaeking ofkondigd 
en et risseltaot was, dat alle spoorver-
keer, ok in et noorden hier bi'j oons, stil-
le kwam te liggen. Et ienige verkeer dat 
d'r nog wel was veur en deur de 
Duutsers gong over de weg en over et 
waeter, mar daor hadden de Ingelsen 
veural ok wel een antwoord op. Zo gon-
gen op 11 november 1944 deur anvallen 
van Ingelse Typhoon jaegers de sluzen 
bi'j Gaarkeuken en Terhorne d'r uut en 
alle waeter naor boven leup vot. Ok et 
Duutse verkeer op 'e wegen wodde goed 
naokeken deur de Ingels/Amerikaanse 
jaegerties en uut die tied stammen dan 
ok de schuttersputties die de Duutsers 
deur Nederlaanse arbeiders greven leuten 
bezieden alle belangrieke wegen. Disse 
putties van 75 bi'j 75 cm en ok 75 cm 
diepe, wodden kruuslings greven an 
beide kaanten van de diek. Daor konnen 
de Duutsers dan induken as ze op 'e dick 
niet veilig weren vanwege de vliegtugen. 
Op et laest kreeg et Duutse verkeer d'r 
zo van langes, dat ze allienig nog naachs 
dusten te rieden. Zo stonnen bi'j dieken 
waor gien bomen bi'j langes stonnen 
vaeke Duutse bodden mit de tekst: 
Achtung! Tieffiieger, nür nachtsfahren. 
Dit lat an dudelikhied niks te weensen 
over, donkt oons. Ok vodderden ze alle 
geschikte ruumten om in geval van nood 



Percies op dit stokkien baarm, tussen de klinkers van de Binderweg op 'e rechterkaan-
te en et iekenboompien op 'e linkerkaante stUn op die zundagmiddag van de 8e april 
1945 die Duutse anhangwaegen te branen. Even veerderop begin! Oost-Stellingwarf, 
de boerderi je van de Brouwers op 'e aachtergrond staot dus a! in Berkoop. De twie 
vliegtugen die de anhangwaegen an diggels scheuten, lcwammen percies anvliegen 
over Brouwers boerderi je henne uut et oosten. 

heur rulende materiaol inrieden te kun-
nen. Die ruumten mossen de meensken 
vri'jholen mit de verplichting de deuren 
overdag eupen te zetten. Zo was d'r in 
Ni'jhooltpae destieds nog een harbarge 
mit een echte oolderwetse deurreed. Dit 
hul in: een grote schure mit veur en 
aachter een grote baanderdeure. 1k 
bedoele hiere et veurmaolige kefé van 
Pieter Veurman. Aj' van Berkoop anne-
den kwammen, ston zowat 500 meter 
veur dat kefé op e hoeke een groot 
Duuts bod mit de tekst: Nach 500 Meter 
Krafifahrzeugedeckung. 

Een Duuts traansport 

Zo was d'r in de naacht van zaoterdag 7 
op zundag 8 april 1945 een klein Duuts 

vrachtwaegentraansport deur 
Ni'jhooltpae van west naor oost. Wi'j 
woonden destieds vlakbi'j de hoeke van 
Lapstra en wi'j hebben et traansport re-
den heurd, mar hoevule waegens d'r 
west hebben was niet nao te gaon, ok al 
omdaj' niet buten kommen mochten. 
Now wil et geval, dat in dat traansport 
temeensen iene truck ok nog een 
anhangwaegen mittrok en die anhang-
waegen kreeg percies op 'e greens tussen 
Ni'jhooltpae en Berkoop (ok de gemien-
tegreens) een lekke baand. Nog krek 
veur de iekenbomen waor Berkoop 
begint stopte et spul en de anhangwae-
gen wodde ofkoppeld. Tegen de morgen-
tied is de truck deurreden naor Berkoop 
en is in de stege bi'j Tjalma reden. lene 
van die kerels bleef aachter bi'j de 



kepotte anhanger. Aachterof bleken dit 
gien Duutsers te wezen mar vri'jwillige 
Nederlaanders van de N.S.K.K. 
(National Sozialistischer Kraftfahrer 
Korps). Laeter is de sjefeur van de truck 
nog weerommekommen uut Berkoop en 
bi'j de kepotte anhanger kregen de beide 
kerels haost slaonde ruzie. Die iene wol 
niet allienig bi'j de anhanger wezen. Dit 
is niet zoe'n wonder, as we even weten, 
dat diezelde naacht van 7 op 8 april 1945 
d'r 700 Fraanse parrechutisten laanded 
weren. (zie De Ovend, 22e jaorgaank no. 
2) en dat wussen die N.S.K.K.-ers don-
derse goed. Butendat leup et op et laeste, 
want vier daegen laeter weren we vri'j. 
Dan kun we oons veurstellen daj' j  niet 
lekker vulen as vi'jaand en dan allienig 
bi'j dat kepotte ding waachtlopen. Die 

kerels moe'n mekeer mit de revolver 
bedreigd hebben, dat et risseltaot was, 
dat hi'j weer allienig aachterbleef. 
Hi'j gong naor Klaas Buitenga en vreug 
om eten. Klaas vertelde mi'j persoonlik, 
dat zien vrouw him wat eten veurzetten 
zol, dan kon hi'j ongemurken mit peerd 
en waegen votkommen naor zien 
schoonvolk an de Boverweg. le wussen 
mar nooit as die kerels de riederi'je vod-
deren gongen. Dat gong dus goed. 
Zo om een ure of half twieje henne sleug 
et noodlot toe veur de Duutse anhanger. 
We slaon now even et Ingelse repot 
eupen van de 2nd. Tactical air Force (we 
hebben et van alle daegen van de oor-
log). We lezen: Jabo's (jachtbommewar-
pers), dit weren ienmetorige Hawker 
Typhoon jaegers boven et noordelike 

Dissefoto is neumen mit de rogge naor de boerderi je van de aanderefoto. Links 
hewwe dan de boerderi je waor destieds Klaas Buitenga woonde, mit de pompelieren 
van de Binderweg die d'r now niet meer staon. Rechts de boerderi je waor destieds 
Tiemen Pen woonde. Daor tussenin, in et eupen plakkien, ston de anhanger Tussen et 
p/ak waor de maeker van de foto staot en dat eupen plakkien lag nao de tied een hiel 
spoor van huizen van twie cm kenonnen en 12 mm mitrailleurs. 



frontgebied. Anvallen op spoorwegen en 
vrachtauto's. Tientallen vrachtauto's 
kepotscheuten, 7 lokemetieven en 35 
spoorwaegens. Zes Duutse jaegers daele-
scheuten. Jene van de kepotscheuten 
auto's was de anhanger op 'e greens van 
de beide Stellingwarven. Over de plaetse 
van Brouwers kwam et spul anvliegen en 
dat gong d'r op los. De anhanger kreeg 
de voile laoge. De N.S.K.K.-er kon nog 
votkommen naor Buitenga, mar de wae-
gen braande as een here. Wi'j hebben d'r 
nog bi'j west. D'r laggen fietsen, een 
moterfiets en eulievatten op. Veerder ark 
en diggelgoed. En branen dat et dee! De 
N.S.K.K.-er scheut mit zien revolver de 
vatten lek. Hi'j was zeker bange dat ze 
basten zollen. Et dekklied van de huuf 
was al votbraand en van et gehiel bleef 
niet yule over. An de noordkaante van de 
weg leupen pinken van Van Akker uut 
Wolvege. Hide stokken weren disse 
beesten uut de rogge en billen scheuten. 
Een peer bin ofmaekt. 1k hebbe hier een 
hiel gesprek mit Buitenga over had en ok 
mit de Brouwers. Et vremde is, dat doe 
eremorgens Buitenga van bedde kwam 
om de koenen te melken, de restaanten 
van de verbraande anhanger verdwenen 
weren en gieniene wet wie de zaeke 
opredded bet. Wet iene van de lezers dat 
misschien? Dan graeg bericht op 0561-
613102. 
Eredaegs, maendag 9 april 1945, kwam-
men d'r om et middagure henne twie 
Duutse officieren bi'j Buitenga an de 
deure. Ze wollen weten waor de ver-
braande rommel bleven was. Buitenga 
kon naor waorhied zeggen dat hi'j dat 
niet wus. Of ze et geleufden? 
Dc N.S.K.K.-ers, wat Limburgers bleken 
te wezen, hadden ok nog een vrouwelike 
mitrieder. Doe et spul vertrok, bleefzi'j 
in Berkoop aachter en ze trok in bi'j de 
vri'jgezelle Dc H. Laeter bin ze tegere 
vertrokken richting Utrecht. 

Van et bestuur 

* Et bestuur is mit een antwoordnota 
kommen op 'e reakties en versiaegen 
angaonde et praotpepier over oonze uut-
geveri'je. An alle groeperings die dit 
praotpepier behaandeld hebben, is de 
antwoordnota toestuurd. 

* Om alvast op te schrieven: et Boekebal 
is van 't jaor op 25 september in de 
daansschoele van Oosterwoolde. Alle 
gaasten kriegen van 't jaor een biezunder 
literair kedogien. In de sutelaktie wodt 
datzelde kedogien votgeven an meen-
sken, die veur f 19,50 an negosie kopen. 
Wat et veur kedogien is, blift geheim tot 
25 september! 

* Et bestuur het een gaastredaktie van 
drie meensken vraogd veur een jaorlikse 
literaire uutgifte naost et tiedschrift De 
Ovend. De drie gaastredakteuren zulien 
t.z.t. een oproep doen om literair wark in 
te sturen en zullen et instuurde wark op 
literaire kwaliteiten beoordielen. As 
gaastredakteuren bin vraogd: Jannie 
Boerema, Remco Heite en Douwe 
Kootstra. Ze hebben alle driejeja zegd! 

* De Stellingwarver Schrieversronte en 
de Open Stal vertegenwoordigden et 
dorp Berkoop op 21 meie in Stienwiek. 
Op die dag was d'r een postkoetserally 
op Stienwiek bi'j gelegenhied van et 
honderdjaorig bestaon van de Villa Rams 
Woerthe. Behalven Berkoop prissenteer-
den ok Diever en Blokziel heur in 
Stienwiek en dat allemaole om et Laand 
van Kuunder, Aa en Lende toeristisch 
beter op 'e kaorte te zetten. (jv) 



Henk Bloemhoff 

Oonze tael, oonze zorg! 

tael- en spelfouten 

Om et te hebben over fouten maeken, 
daor he'k et aenlik nooit zo op begrepen. 
Now doel ik niet op fouten maeken in et 
algemien, want een rekenfout kan d'r 
oorzaeke van wezen daj' te yule betaelen 
en dan is et dus beslist de muuite weerd 
om je fout te ontdekken of, beter nog, 
om die te veurkommen. Ok verkeersfou-
ten kuj' mar beter niet maeken, en, zoas 
haost mit älles, kan etje geld kosten. 
Neem now mar gewoon et geval daj' 
krek even boven de tachtig zitten op 'e 
weg van Oosterwoolde naor Wolvege en 
ie wo'n 'flitst'. Ok in zoe'n geval is et 
beter om waorschouwd te wodden veur 
te hadde rieden. 
Mar mit taelfouten is et allegeer een 
betien aanders, en dan doel ik nog iens 
niet op die in et Nederlaans, mar op die 
in et Stellingwarfs. Et over zokke fouten 
hebben is niet altied lieke aorig, omreden 
meensken vaeke de konklusie d'r an ver-
bienen dat ze niet zo goed spellen kun-
nen of niet zo goed mit tael ommegaon 
kunnen. En dat hoeft in wezen hielemao-
le niet zo te wezen, want bi'j et schrie-
ven leren van een tael gaot et om een 
geleidelike ontwikkeling van veuruut-
gaank, 'fouten maeken' en et vervolgens 
beter doen. Dat is bi'j iederiene now ien 
keer zo, ok al bin d'r netuurlik meensken 
die een stok vlotter binnen as aanderen. 
Et schrieven leren van et Stellingwarfs 
is, donkt mi'j, een kwestie van kieken 
hoe et daon wodt, et zels vaeke doen en 
de muuilike gevallen de hieltied opzuken 
en die op ien of ere meniere antekenen 
aj' daenken daj' et niet zo makkelik ont-
holen. Nuttige hulpe kuj' kriegen van de 
dielen van et woordeboek die al versche-
nen binnen, et losblaedige kursusboek 
'Stellingwarfs veur beginners' en et spel- 

lingboekien 'Hoe schrijfje 't Stelling-
werfs' (zie hieronder). 

Aihoewel dus et ingaon op 'fouten' wel 
es wat gevulig ligt en omdat et daorom-
me soms niet et aorigste wark is, moe'n 
we ok weer niet doen krek al is d'r niks. 
Want in wezen gaot et om de daegelikse 
praktiek van schrieven en jezels verbete-
ren. En et is zo dat d'r nogal es meen-
sken vraogen om op dit plak in te gaon 
op fouten en op 'et goeie Stellingwarfs'. 
Dat daoromme zal et dan now wezen. 
Mar veurda'k d'r mit uut aende zette, 
wi'k toch nog es mit naodrok zeggen dat 
boeiend schrieven en (veur jezels) pie-
zierig schrieven belangrieker is as daj' je 
de hieltied grote zorgen maeken over 
waj' percies an woorden schrieven en 
hoej' et schrieven. Veur schrieveri'je in 
et algemien gelt dan ok vaeke daj' eerst 
je gedaachten op pepier zetten, en pas 
laeter, bi'j et ofwarken, meer ommedaen-
ken geven gaon an een betere woordkeu-
ze en de goeie spelling. 

Et is ok goed om even uut mekeer te 
holen dat d'r fouten tegen de tael binnen 
en fouten tegen spellinggewoonten en 
-ofspraoken. Now is et niet per se neudig 
om je de hieltied drok te maeken om dat 
onderscheid, mar soms is et toch wel 
goed aj' die dingen even los van mekeer 
zien. 
Disse keer gao ik in op een stokmennig 
tad- en veural spelfouten, mit naeme 
zoas die opdeuken uut schriftelik wark 
van kursisten Stellingwarfs. Mi'j is al 
yerschillende keren vraogd om dat hier 
es te doen. Netuurlik kan ik in ien keer 
niet alles bi'jlanges, dat volgende keren 
warschienlik meer. 



disse, dus glen dizze 

Bekiek de spelling van de uutdrokking 
'Nao dizze weer een frisse'. Dat ziej' 
nogal es, die spelfout: et moet disse 
wezen, gien dizze. De z schrieven we an 
et begin van woorden as et Nederlaans 
him an et begin van etzelde woord ok 
het, eers wodt et een s. In et woord wodt 
d'r in et Stellingwarfs een z schreven as 
die zegd wodt, eers een s. En dus is et 
disse, want d'r wodt in dit woord gien z 
zegd. Wat die uutdrokking betekent, 
vraog ie je of? Zoks kuj' netuuriik vie-
nen in et Stellingwarfs woordeboek, 
onder et woordfris. Nao et steerntien, an 
et aende van et artikel dus, staon vaeke 
spreekwoorden en zo wat henne. 'Nao 
disse weer een frisse' wodt zegd van 
iene die riegelmaotig weer een aandere 
vri'jer of maegien het, en 't wodt veural 
A zegd as opwekking as de verkering 
uutraekt is. Tussen haokies: et bruken 
van et Stellingwarfs woordeboek is niet 
allienig veur de betekenis en veur de 
spelling nuttig, mar beslist ok aj' je 
ofvraogen aj' een bepaold woord bruken 
kunnen in een bepaolde kombinaosie mit 
aandere woorden. Aj' bi'jglieks twiefel 
hebben over de kombinaosiefris lopen 
kiek ie even in et woordeboek. En j  
heur: Die lo pt nietfris is een gewone 
meniere van zeggen aj' een betien mank 
lopen. Tussen haokies ok nog even ditte: 
een kotte klinker die veur een dubbele z 
staot, komt allienig veur in de piaknaeme 
Der Izzerd. Daorin klinkt de z ok as z. 

-ilk 

Bekiek now even et zinnegien Dat is 
makkelikker zegt as daon. Krek as alle 
zinnen en woorden daor ik op ingao, 
komt dit dus uut een warkstok van een 
kursist. Dit zinnegien vien ie twie fouten 
in. Eerst even over -uk. Dat is aenlik 
etzelde pat van een woord as et 
Nederlaanse '-lijk'. Krek as in et 
Nederlaans '-lijk' wodt aenlik een soort 
u zegd, zoaj' die ok zeggen bi'jglieks an 
et aende van et woord doeve. Dat is dus 

riekelik ienvooldig. Mar komt d'r -e nao 
-uk of komt d'r -er nao, dan komt d'r 
gien twiede mitklinker bi'j, zoas dat wél 
gebeurt in bi'jglieks tikken, slikken en zo 
wat henne, dus as d'r een 'voile klinker' 
zegd wodt en gien 'u' van -uk. Dat et is 
makkelike, makkeliker, en gien makkelik-
ke en makkelikker. 
Makkeliker zegt as daon: zo is et in dit 
geval ok. Et voitooid dielwoord van zeg-
gen is zegd, dus krek as in et Nederlaans, 
al het de Stellingwarver tael d'r gien ge-
veur. Zegd het an et aende zo te heuren 
een t, mar in de schrieftael zit d'r een d 
an et aende. Op dit punt is d'r dus gien 
verschii mit et Nederlaans: aj' et woord 
'langer maeken' zoilen, dus tot 'zegde', 
dan heur ie een d, en daoromme schrie-
yen we in dit geval, om dezeide reden 
dus as dat et Nederlaans 'gezegd' het, ok 
een d. En zo kriej' bi'jfietst bi'jglieks 
een t en gien d, omdat etfietste is mit 
een t. Dit is dus aenlik hielemaoie gien 
iastige Stellingwarver spelling, mar een 
gewoon stokkien spelling van et 
Nederlaans. 

No er ( ... ) 

Bekiek es et zinnegien: No hangt er bif 
oons een kaorte, zo iene uut oolde tie-
den; wij hebben d'r nooit bif stillestaon 
( ... ). Et woord no = flu wodt op 'e goeie 
meniere mit een 0 en een w schreven, 
dus as now en niet as no. De o bruuk ie 
veur een kotte o en veur een lange, dich-
te o in bi'jglieks lopen, boven, mar in de 
twieklaank ow volgt dus een w. Woorden 
die ok zo mit ow schreven wodden, bin 
how enjow. Veerder vaalt in et zinnegien 
op dat et Nederiaanse er op twie menie-
ren schreven is: as er en as d'r. Mar 
allienig d'r is goed. Dat d'r wodt, al 
naor gelang d'r een bepaoide klaank 
veur komt, op twie menieren zegd. Dat 
ie heuren feitelik 'hebmd'r' en 'hangt'r'. 
Mar dat uutspraokverschil, dus mit d of 
t, ruult de Stellingwarver automatisch 
wei uut de mond as hi'j of zi'j viogge 
praot. Et is in dit geval hiel makkelik: 
'er' is in et schreven Stellingwarfs d'r. 



D'r is trouwens nog wat appats in dit 
zinnegien. De schriever wus him bliek-
ber even gien raod mit et schrieven van 
et Stellingwarfs zoe 'n iene = zo één, zo 
iemand; hi'j zet dat omme in zo iene, 
mar verget in wezen de n van zoe 'n. In 
et Stellingwarfs wodt liekewel zoe 'n iene 
zegd en schreven. 

beide, gien bi'jde 

In een aander zinnegien lees ik: Et is van 
bi jde wat. Hier is bedoeld: Et is van 
beide wat. De if is et teken dat in Oost-
Stellingwarf en zudelik van de Lende in 
West-Stellingwarf, en soms ok in de rest 
van West- Stellingwarf as i + j uutspreu-
ken wodt. In West- Stellingwarf noorde-
uk van de Lende, en ok wel now en dan 
zudelik van de Lende, en hier en daor in 
Oost-Stellingwarf wodt if as 'ei' zegd. 
Et gaot om woorden as hif, mi jen enz. 
Bi'j woorden die altied en overal mit 'ei' 
zegd wodden en die evt. in et Nederlaans 
veurkommen en in die tael mit 'ei' 
schreven wodden, vien ie in et schreven 
Stellingwarfs ok een 'ei'. Et is dus beide 
en gien bifde. 

laggen netuurlik 

1k lees nog even wieder in een warkstok: 
De Stellingwarven lagen, vanuut 
Frieslaand bekeken, achter de Kuunder, 
wat toen een goeie verdedigingslinie 
west het natuurlik. Dat lagen wodt wel 
es een inkelde keer zegd, mar meersten-
tieds is et dan een verhollaansing. 
Vanoolds is et laggen, en die vorm vien 
ie, bi'j twiefel, dan ok in et eerder nuum-
de spellingboekien. Et woortien achter 
wodt in et Stellingwarfs wel zegd, mar 
toch bruken we in de schrieftael de meer 
van et Nederlaans ofwiekende vorm 
aachter. Dit is in wezen trouwens meer 
een vorm van taelkeuze as van spelling. 
Ok toen wodt wel zegd, mar et ooldere, 
gebrukelike woord is doe, en dat schrie-
ven we dus in 't plak d'r van. Dat 
zodoende is et ok doedertieden in et 
schreven Stellingwarfs en gien toender- 

tied of zo wat. Dat natuurlik schreven 
wodt en gien netuurlik kan een verzin 
wezen deur et woordbeeld in et 
Nederlaans, mar misschien schrift de 
schriever et ok deurdat hi'j et al zo zegt, 
A deur invloed van et Nederlaans. Toch 
wo'n de meerste van dit soort gevallen 
mit een e schreven, daenk dus an woor-
den as benaan en vekaansie. Vanoolds is 
et in et Stellingwarfs gewoner om netuur 
en netuurlik te zeggen, en dat dus ok te 
schrieven. En dan nog wat over dat 
'vanuut'. Nog gewoner zeggen en dus ok 
gewoner schrieven is: 'van Frieslaand 
uut'. Dit soorte van woorden is mooier 
om ze uut mekeer te schrieven. 
'Mooier', omreden et ok de oolde, gewo-
ne meniere van zeggen is. 

spellingboekien 

Hierboven is al even wezen op et ni'je 
spellingboekien. Begin dit jaor, et is al 
eerder zegd in disse Ovend, verscheen 
bi'j de Schrieversronte naost et bestaon-
de kursusboek et Nederlaanstaelige boe-
kien 'Hoe schrijfje 't Stellingwerfs?'. 
De meerste 'perbleemgevallen' die hier-
boven behaandeld binnen en een protte 
aanderen kuj' veur een groot pat zels 
naogaon en oplossen mit hulpe van dat 
boekien. Et is niet omda'k et zels schre-
ven hebben, mar veur beginners en veur 
meensken die al redelik mit et Stelling-
warfs ommegaon kunnen, is et beslist 
een anraoder, omdaj' je zo in een protte 
gevallen zels helpen kunnen. Beginners 
kun makkelik antwoord kriegen op vrao-
gen as: schrief ie et now mit ao of mit 
oa, schrief ie -4/k in et Stellingwarfs 
now aenlik as -luk, -lek, -4/k of (zoas et 
moet) -ilk? Ok veur meensken die al een 
stok veerder binnen, is et boekien mak-
kelik. Want ie vienen d'r bi'jveurbeeld 
ok in dat bi'j blieven 'hi'j/zi'j/et bl?fl' 
heurt, daj' hujfinge, reddinge en zo op 
die meniere schrieven en niet as huf/ege 
en reddige, en nuum mar op. Et gaot dus 
in wezen om yule meer as allienig hoej' 
de klaanken schrieven. D'r wo'n ok een 
hiele protte vormen in beschreven. 



Veurbij, veurbi 'j, veurgoed veurbi 'j 

MEN am Niel 

Op 'e foto zien jim et peerd mit daorop 
de hond van Jannes Vonk van Steggerde. 
Jannes Vonk is overleden in 1958 en was 
een omke van oonze woordeboekinfer-
maanten Tecla en Rika Vonk. As Vonk - 
hi'j was hoer - mit de dongwaegen ree, 
gong de hond altied mit op-en-daele. En 
altied op 'e rogge van et peerd! 
Jannes Vonk woonde in een boerderi'je 
die op et plak staon het daor now nog 
altied de beide vrouwluden Vonk wonen. 
Dc boerderi'je wodde rond 1875 bouwd 
deur Tjeerd Vonk, de vader van Jannes. 
Tjeerd overleed al in 1906. 
Jannes Vonk was vri'jgezel en woonde in 
de boerderi'je mit zien moeder en zien 
zuster. In 1955 braande de mooie plaetse 
jammer genoeg of. Op de foto zien jim 
ok flog een pat van et oolde waegenhok-
ke, dat schuin aachter de plaetse ston. 
(sab) 
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Jow zin wel: een slim biezundere bcank! 
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