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Johan Veenstra 

Stellingwarver keunst in de karke van 
Ossenziel 

Bi jienkomst van de apostels zonder Judas nao de krusiging, 

As ik in Ossenziel bin, moe'k altied 
daenken an dat oolde lietien dawwe 
vroeger as schoelejongen zongen awwe 
huppen maekten: Ossenziel staot in de 
braand, wie het dat daon, twie loze hae-
nepieken... Mar op 10 juni ston 
Ossenziel gelokkig niet in de braand en 
ik kon rustig op vesite gaon bi'j Dirk 
Brouwer die riaant woont an zeg mar de 
boulevard van Ossenziel, pal an de 
Ossenzieliger Sloot dus, de drokke veer-
weg van de Lende via Ossenziel naor 
Kaelenbarg die nao de brogge midden in 
Ossenziel van naeme veraandert in de 
Kaelenbarger Grachte. Mit Dirk Brouwer 
praotte ik over Stellingwarver keunst die 
now in de karke van Ossenziel hangt en 
laeter op 'e middag gongen we tegere de 
vier grote inlieste hooltskooltekenings 
bekieken. 

Hoe komt d'r Stellingwarver keunst in 
Ossenziel telane en hoe is et yolk uut 
Ossenziel daor aenlik ankommen? Toch 

wel eerlik mawwe hopen, want ja, d'r 
komt wel es vaeker keunst over de 
greens terechte. De Duutsers hebben hier 
ommeraek mooi goed wegsteulen in de 
oorlog en de Russen wollen niet minder 
wezen, dat die hebben op et aende van 
de oorlog weer van alles van de Duutsers 
steulen en zo kwam d'r Nederlaanse 
keunst (de Koenigskollektie) in Ruslaand 
terechte en krieg dat dan mar es weer-
omme! 
Now is et mit disse in de Stellingwarven 
maekte keunst niet zo mal en wild gaon. 
Mack jim mar niet ongerust. D'r is gien 
koppel Overiessels yolk op een naacht 
over de Lende kommen die hier de boel 
leegsteulen het. Et is allemaole in goed 
overleg gaon. Ze bin d'r hatstikke eerlik 
ankommen, dat d'r staon ok gien 
Stellingwarvers op 'e stoepe van de 
karke, die de boel weeromme eisen. Mar 
now eerst mar evenpies weeromme in de 
tied. 
In 1925 hadden ze in Scharpenzeel een 



ni'je doomnee neudig, ze zaggen wel 
wat in de vri'jzinnige Minne Hoekstra, 
dat zodoende kwam die d'r as doomnee 
terechte. Now komt de naeme Minne 
Hoekstra pattie lezers van De Ovend 
lichtkaans bekend veur. Sportliethebbers 
zullen de naeme grif kennen. Starker: in 
elke goeie encyklopedie kuj' de naeme 
Minne Hoekstra tegenkommen en dat 

Kristus in de hof van Gethsemane'. 

niet omdat hi'j doomnee in de 
Westhoeke van West- Stellingwarf west 
het, mar de doomnee kon meer as allie-
fig preken, hi'j kon ok ommeraek 
hadrieden. Dat op die meniere het Minne 
Hoekstra gesehiedenis schreven as win-
ner van de (officieuze) Elfstedetocht van 
2 jannewaori 1909. In dattien uren en 
vuuftig menuten klaorde hi'j dat kiussien 
indertied. 
Mar Hoekstra kon nog meer. Behalven 
preken en hadrieden kon hi'j ok prachtig 
tekenen. Dat was een grote liefhebberi'je 
van him. Een man mit een protte kaanten 
dus. In de karke van Rauwerd maekte 
hi'j muretekenings diej' daor nog altied 
zien kunnen. En tekenen dee hi'j ok in 
zien Stellingwarver tied die tot et aende 
van de dattiger jaoren duurd het. Vier 
grote hooltskooltekenings maekte hi'j 
hier, die in et karkelike gebouw Centraal 
in Scharpenzeel kwammen te hangen: 
Kristus in de hof van Gethsemane', Judas 

mit een ponge mit zulvergeld, De 
Kruusofnaome en Bi jienkomst van de 
apostels zonder Judas nao de krusiging 
Mar hoe gaot dat, nao verloop van tied 
wodde et gebouw Centraal deur de karke 
ofstoten en wodde et een braandweer-
kezeme. Waor mossen ze mit de vier 
grote hooltskooltekenings henne? Een 
goeie vraoge. In de karke van 
Scharpenzeel, die now trouwens onmie-
rack restereerd wodt, was d'r gewoon 
gien plak veur. Zodoende kwammen ze 
op 'e zoolder van een aander karkelik 
gebouw, Emanuel, te liggen. En daor 
wodden ze aenlik gewoon an heur lot 
overlaoten en kwammen ze veur een pat 
omme. 
Dat gong Dirk Brouwer, een 
Ossenzieliger van geboorte, die jaoren an 
de Lendediek in Ni'jtriene boerkt het, an 
et hatte. Hi'j hadde as jonge eertieds 
henne te vraogeleren gaon bi'j doomnee 
Hoekstra. Laeter zat hi'j in de karkeraod 
van Scharpenzeel, dat hi'j wus zodoende 
van de tekenings of Een jaor of achttien 

Judas mit een ponge mit zulvergeld. 

leden kwam zeune Bert op 'e plaetse, 
Dirk en de vrouw betrokken een huus in 
Ossenziel en daor kwam hi'j op 'e vol-
gende gedaachte: As we die tekenings 
now es naor Ossenziel haelen! Ossenziel 
het een ni'jmoodse karke mit grote, 



De Kruusofnaome. 

witte, lege muren. Plak zat. Dan hebben 
z'temeensen een bestemming, want et 
zol toch dood- en doodzunde wezen as 
d'r dommiet hielemaole niks meer van 
over is. En dat risiko was niet daenkbeel-
dig, want van Judas was intied allienig 
flog iene van de voeten overbieven. 
Dat zodoende kwam d'r een verzuuk van 
Ossenziel an de karke van Scharpenzeel. 
Now, die wollen et spul wel kwiet en de 
karkeraod van Ossenziel, waor Brouwer 
doe inzat, wol ze graeg hebben. Klaor. 
Now ja, klaor... Niet echt alleman in 
Ossenziel was poerenthousiast over de 
komst van disse Stellingwarver keunst 
van de aandere kaant van de Lende. 
Heurden d'r wel tekenings in de karke? 
Was dat niet wat roomsachtig? Indertied 
hadden de protestaanten ommes aorig 
reddag hullen wat dat anbelangde. En 
now was de Beeldestorm al wel een jaor-
mennig leden, mar toch... 
Mar ze kwammen d'r en now hangen ze 
d'r aiweer een jaor of tiene en a!leman is 
d'r ge!okkig mit. Vrouw Boekee uut 
Ooldemark het ze in heur atelier inder-
tied hiel grondig restereerd en een man 
uut Emmeloord het d'r mooie, ni'je lies- 

ten ommetoe maekt. En aj' ze bekieken, 
zoas ik op die junimiddag, dan begriep ie 
dat ze d'r in Ossenziel s!imme wies mit 
binnen. Ze kommen prachtig uut op 'e 
grote, !ochtige karkemuren, dat ja, ik bin 
aenlik wel een betien bange dawwe disse 
Stellingwarver keunst veurgoed kwiet 
binnen. Mar wat dee tot mien grote 
oplochting blieken: ze hebben et daor in 
Ossienziel a!!ienig mar in bruuklien! 



Zwaantje Kuiters-Keizer 

Wie bin ik? 

1k bin een meenske 
mit een naeme, 
geboortedaotum, 
woonpiak en 
burgerlike staot. 

Mar wie bin ik? 
Want die naeme, 
daotum, woonpiak 
en de rest bin niks 
as kentekens van de vorm 
waor ik zichtber in bin. 

Los van die naeme 
kan ik iederiene wezen. 
Los van die daotum 	 Harmen Houtman 
bin ik soms nog een kiend, 
soms as de wereld zo oold. 
Los van dat woonpiak 	 Vlocht  is de wereld mien thuus. 

Los van dat alles, 
mar verbunnen mit alles 
wat was, is en komt. 

Opjaegd deur een wiend van koegels 
vlocht een moeke mit heur kiend 
deur de heuvels en de bossen; 
nargens waor ze schoelpiak vient. 

De soldaoten, die heur drieven 
hebben o memmen, weren ok klein, 
mar verleuren alle liefde 
op dit grote slaacht-terrein. 

Wat meer kun oonz' memmen geven 
as heur waarmte elke dag. 
Waorom moet et leven leren, 
dat et deurgeven vaek' niet mag. 

Veerder as heur voeten kunnen 
lokt de vri'jhied heur veuruut, 
ien' stap kan et aende wezen, 
ien grenaat... en dan is 't uut. 



Krummelties 

TOEGIFT, EEN NI'JE ROMAN VAN 
JOHAN VEENSTRA 

Op vri'jdagaovend 17 september komt 
tiedens een feestelike bi'jienkomst in et 
Schrieversronte-gebouw in Berkoop de 
ni'je roman Toegfi van Johan Veenstra 
uut. 
Toegi is een ontroerend en spannend 
verhael, waj' et liefste in iene goeze uut-
lezen willen. 
Frank van Andel is een man van in de 
zestig, die begin feberwaori 1991 bericht 
krigt dat Rosalie, et maegien daor hi'j in 
de oorlog tot over de oren verkikkerd op 
wodden is, weer opdeuken is. 
In de oorlog zit Frank, as Stellingwarver 
jonge, onderdeuken bi'j een omke op een 
boerderi'jgien in Twente om zo an de 
arbeidsdienst in Duutslaand te ontkom-
men. Rosalie is et dienstmaegien, dat bi'j 
zien omke en tante warkt. 
Op een dag overvalen de Duutsers et 
boerespullegien. De gevolgen bin ver-
schrikkelik. D'r bin starke anwiezings 
dat Rosalie, die nao die dag spoorloos 
verdwenen is, de boel verraoden het. 
Frank en twie kammeraoden beloven 
mekaander om heur dood te schieten as 
ze ooit weer veur 't locht komt. 
Mar komt et jaoren laeter tot een ofreke-
ning? En het Rosalie de boel indertied 
wel verraoden? 
Johan Veenstra vertelt et mitsiepende 
verhael over et leven van Frank van 
Andel, een verhael over bedrog, verraod 
en liefde en... et blift spannend tot et 
aende an toe. 
Et boek verschient in een oplaoge van 
1.500 exemplaoren, et telt 136 bladzie-
den, et omslagontwarp is van Peter 
Lazarov en et kost f 19,90. Et is, krek as 
de aandere ni'je boeken en herdrokken te 
bestellen op et bestelformelier in disse 
Ovend! (red.) 

HERDROK LAMERT, LUTSKE EN 
DOERAK 

De humoristische Lamert en Lutske-boe-
ken van Johan Veenstra blieven goed 
verkopen. D'r bin now van beide boeken 
mit mekeer 7.000 exemplaoren verkocht. 
Omdat de vierde drok van Lamert en 
Lutske schone op is, het et bestuur 
besleuten now een dadde drok uut te 
brengen van Lamert, Lutske en Doerak 
Disse dadde drok verschient in een op-
laoge van 1.000 exemplaoren, et boek 
telt 136 bladzieden, et omsiag is van 
Sietske Bloemhoff en et kost f 18,90. 
(red.) 

SPREUKEKELINDER 2000 

leder jaor komt de Schrieversronte mit 
een Spreukekelinder, dat is ems een tra-
ditie wodden, zo deur de jaoren henne. 
Ok veur et jaor 2000 komt d'r zoe'n 
kelinder. Et eerste exemplaor verschient 
op 25 september op oons Boekebal. En 
jim kun d'r wisse van wezen, de kelin-
derkoinmissie bestaonde uut: Sietske 
Bloenihoff, Jan Oosterhof Sr. en Joop 
Oosterhof, het d'r weer wat moois van 
maekt! 
De kelinder wodt zoas gebrukelik uutge-
yen deur Van de Berg in Enschede. Peter 
Lazarov maekte d'r een hooltgravure 
veur van et Helomaslusien onder 
Wolvege. De kelinder kost f 19,50. (jv) 

SUTELAKTIE 

De sutelaktie is van 't jaor op 2, 6 en 9 
oktober. En ja, we zitten ems te springen 
om een koppel gewoepste sutelders 
(mlv). Geefjim op, yolk! (jv) 



Bij Eppie en Vrouwkje Oppersma hebben ze de viagge uut! 

DE VLAGGE UUT! 

In et huus op 'e foto hierboven, an de 
Stellingenweg in Hooltpae, wonen Eppie 
en Vrouwkje Oppersma. En dat moe'n 
wel echte Stellingwarvers wezen, want 
elke dag wappert, as d'r wiend staot te-
meensen, daor de (West-)Stellingwarver 
viagge. Een mooi gezicht! 
Willen jim ok een Stellingwarver viag-
ge? Dat kan! Dc Stellingwarver 
Schrieversronte het ze te koop. Jim kun 
de gemienteviaggen van Oost- en van 
West- Stellingwarf bi'j oons kriegen. De 
pries is f 49,--. En et mooie is: beide 
viaggen bin lieke duur! (jv) 

VAN LANGEDIEKE NAOR NI'JBER-
KOOP 

Van oktober 1996 tot en mit jannewaori 
1998 schreef Henk Kroese uut 
Langedieke radiocolumns veur et dorpe- 

pergramme van Odrie, de lekaole 
omroep in Stellingwarf Oostaende. 
Onder de titel Van Langedieke naor 
Ni jberkoop. Veertien radiocolumns over 
dattien dorpen verschient op et Stelling-
warver Boekebal van 25 september een 
bundeling van disse verhaelen. 
Verwaacht wodt dat et boek dommiet 
veur f 16,90 te koop is, wiels de oplaoge 
bepaold is op viefhonderd stoks. (j) 

DE WINTER VEURBI'J 

Bi'j de uutgeveri'je van de 
Stellingwarver Schrieversronte debuteert 
in september ok de schriefster Lily 
Köhler. In De winter veurbi j  staot et 
thema centraol van et verwarken van et 
verlös van heur partner, de keunstener 
Fred Zoer, en hoe aj' mit valen en op-
staon weer een eigen leven leiden moe-
ten. Een ontroerend boek, zonder te 
grote dramatiek, in een hiel eigen 



schriefstijl en mit humor tussen de re-
gels deur. 
Et boek mit een omsiag van Ellen Zoer 
zal lichtkaans f 15,90 kosten gaon en 
verschient in een oplaoge van 750 stoks. 
(pi) 

BUNDEL MIT LEZINGS 

In et begin van 1999 wodde deur de 
Werkgroep Wervende Stellingen een bie-
zundere lezingendag hullen in Berkoop 
over de Stellingwarver identiteit. De 
lezings wo'n bundeld in boekvorm en et 
leit in de bedoeling dat et boek in sep-
tember/oktober verschienen gaot. Ur 
weren inleidings en lezings van dr. A.J. 
Mulder, drs. P. Hemminga, dr. H. 
Bloemhoff, Otto de Vent, perf. dr. K.. 
Bouwer, dr. 0. Vries, ir. H. Nuijten, Mr. 
J.H. Lesterhuis en dr. J. v.d. Kooi. 
As d'r genog subsidie op et klied komt, 
gaot et boek f 15,-- kosten en aanders 
wodt et een betien duurder. De oplaoge 
is veurlopig bepaold op 750 stoks. De 
eindredaktie is in hanen van dr. Henk 
Bloemhoff. (pj) 

ANWB 

Leden van de Scbrieversronte die lid 
binnen van de ANWB moe'n aenlik et 
goeie veurbeeld volgen van oons lid 
Joop Kraaijer uut Steggerde. Hi'j zit de 
ANWB aachter de vodden daor as et 
gaot om de ni'je atlas die de ANWB uut-
geven het. Op 'e kaorte van Frieslaand 
bin weer alle Stellingwarver plaknaemen 
opneumen in et Fries. Hoe meer brieven 
d'r bi'j de ANWB kommen des te beter. 
Zol et niet van belang wezen dat de 
Schrieversronte-leden op 'e jaorvergeer-
dening in spetember es tegere mit et 
bestuur aktie ondernemen richting over-
heden en instaansies om now es veur-
goed te regelen dat op alderhaande kaor-
ten de plaknaemen in et vervoig in et 
Stellingwarfs opneumen wodden? Dan 
kan d'r ok op androngen wodden dat et 
Stellingwarfs op alderhaande officiële 

infermaosie- en plaknaembodden serieus 
mitneumen wodt. 
Mar eerst moe'we de ANWB mar es 
aachter de vodden zitten! Wi'j' ok mit-
doen en een brief schrieven? Neem kon-
takt op mit de heer Joop Kraaijer in 
Steggerde, till. 0561-441075. (pj) 

DE OOLDE POOK-PRIES 1999 

Op maendagmiddag 13 september zal in 
et gemientehuus in Wolvege de Oolde 
Pook-pries veur de zesde keer uutrikt 
wodden. Op dit mement - begin augus-
tus - is nog niet bekend wie de pries 
wunnen het. De pries bestaot uut een 
oorkonde en een geldbedrag van f 500,--. 
Eerdere winners van de literaire anviete-
ringspries weren: Karst Berkenbosch 
(1989), Boele Land (1991), Benny 
Holtrop (1993), Jan Oosterhofjr. (1995) 
en Anke Hoornstra (1997). De pries zal 
uutrikt wodden deur borgemeister 
Lesterhuis van Stellingwarf-Oostaende. 
De jury van dit keen beston uut Grietje 
Bosma, Tineke Steenmeijer en Frits van 
der Vinne. 
In et kommende oktobernommer kun jim 
meer over de winner en die zienfheur 
wark lezen! (sab) 



Johan Veenstra 

In Memoriam Kees Nijboer 

Kees Nboer, thuus op 'e baank, in 
Oosterwoolde. 

Op 8 juni raekte, thuus in Oosterwoolde, 
toch nog onverwaachs, Kees Nij boer 
weg. Deurdat et juni-nommer van De 
Ovend doe al naor de drokker was, 
kuwwe now eerst andacht an zien weg-
raeken geven. 
Kees Nijboer was sund 17 december 
1994 bestuurslid van de Stellingwarver 
Schrieversronte. Hi'j is mar 67 jaor wod-
den. We wussen dat hi'j ziek was, mar 
we wussen et nog niet iens zo lange. We 
wussen ok dat hi'j slim ziek was en dat 
et op 'e duur niet goedkommen zol, mar 
et kon best nog wel een jaor duren. Aj' 

gezond binnen is een jaor niks, mar in 
zoe'n geval is 't een hiele protte. Dat hi'j 
was dan ok zeker van doel om an alder-
haande dingen mitdoen te blieven. Op 25 
meert was hi'j mit de vrouw op et jaor-
likse etentien van bestuur en passeniel en 
op 16 april weren ze tegere nog op 'e 
Twentse Aovend in Oosterwoolde. Op 
22 april was hi'j niet op 'e bestuursver-
geerdering, hi'j wol et eerst mar even 
anzien, mar et was beslist niet uutsleuten 
dat hi'j op een volgende vergeerdering 
wél weer kommen zol. As et mar een 
betien goed gaon blieven zol. Op 10 
meie weren Fettje Alten en ikke nog bi'j 
him thuus, we hebben genoeglik praot. 
Misschien hadde hi'j ja nog wel een 
jaor... Wie hadde doe daenken kund, dat 
et nog mar vier weken wezen zollen... 
Kees Nijboer was een plezierige, aorige, 
humoristische man, we hebben d'r een 
goed bestuurslid an had. Hi'j was nooit 
te beroerd om him overal veur in te zet-
ten. Mit naor vergeerderings, in een lees-
kemmissie zitten, sutelen, in een dissien 
staon mit oonze negosie. We hebben de 
laeste jaoren mooie dingen mit him mit-
maekt: et 25-jaorig bestaon van de 
Schrieversronte, een grote ledegruui, de 
verhuzing naor oons prachtige onder-
kommen in Berkoop, de toekenning van 
de Friese Anjer. Wat mooi dawwe dat in 
grote kammeraodschoppelikhied gezae-
melik mitmaekt hebben. We kieken d'r 
mit genoegen en daankberhied op weer-
omme. 
De dood van Kees Nijboer maekt oons 
verdrietig, et maekt mi'j ok kwaod. De 
dood is veur alleman onontkomber, mar 
67 jaor is te' vroeg. De dood komt trou-
wens altied te vroeg. Et is een niet te 
verslaone vi'jaand. Et is een gruwelik 
wezen dat j  zomar een ellendige ziekte 
bezorgt en dan mit de hanen over me- 



kaander ofwaachten blift hoelange aj' et 
voiholen. De dood is vaeke grof, 
onrechtveerdig, onmeenselik en in wezen 
niet te aksepteren veur oons meensken, 
die alles zo graeg zels in de haand heb-
ben willen, die zels et leven graeg rege-
len en orgeniseren willen. 
As kiend is de dood veer vot, et over-
komt j  allienig mar oolde meensken, ie 
daenken d'r gelokkig nog niet of mar 
kwaolik over nao. Mar hoe oolder aj' 
wodden, des te meer de dood iene wodt, 
die staorigan mit je op begint te lopen. 
Hoe meer meensken aj' om j  henne 
kwietraeken, des te meer besef ie dat et 
ok elk mement jow beurt wezen kan. Dat 
hi'j zien begerige klauwen zomar naor j  
uutstikken kan en bingo ropt. De dood 
liekt bi'jtieden niks aanders as een wal-
gelike lotteri'je. 
Et maekt j  ok onrustig en huverig in de 
huud en liehtkaans cynisch aj' niet uut-
kieken. Wodt me de tied nog wel geven 
om dIt te doen en dat zo'k nog zo graeg 
doen willen en och, wat het et allemaole 
aenlik ok veur zin... En ie kommen meer 
en meer tot de konklusie dat meensken 
heur tied vusen te yule en te vaeke ver-
doen en vergriemen mit onbenullige 
kribberi'jen, ofgeunst op een aander en 
et oppoetsen van heur eigen heilige ik. 
Dat soort gedaachten maekte de 
Stellingwarfstaelige rouwbrief van Kees 
Nijboer, die we van de femilie toestuurd 
kregen, in me los. Et ston zo treffend 
boven de brief: 

D 'r mos nog zovule 
D 'r kon nog zovule 
D 'r hadde nog zovule kund 

Dat hadde vanzels ok móéten, mar et 
moch niet zo wezen, Kees Nijboer 
wodde niet meer tied geven. En dat kuj' 
nog zo graeg aanders hebben willen, mar 
dan staoj' as meenske mit lege hanen. Et 
brekt je in 't leven van tied tot tied now 
ienkeer bi'j de hanen of 
Op zaoterdag 12 juni, op 'e dag dat de 
kulturele busreize van de Schrieversronte 
west hebben zol, hewwe in et Asser kre- 

matorium ofscheid van Kees neumen. Et 
was een stijivolle plechtighied. 
Indrokwekkend en ontroerend was et hoe 
de vier kiender, in et Stellingwarfs, her-
innerings an heur heit ophaelden. Oonze 
veurzitter, Klaas van Weperen, het him 
daor uut naeme van oons allemaole her-
docht. Oonze gedaachten bin bi'j Bertha, 
de kiender en de kleinkiender. 



Piet Oosting 

Post uut de Charente 

Lief en teed 

Et leek krek asof we gewoon in 
Nederlaand weren, dit veurjaor. Veuls te 
veul regen, veuls te veul mist, veuls te 
veul koolde. Temeensen veur mien 
gevuul we!. Willie vint dat ik et over-
drieve. Et is toch gemiddeld vuuf grao-
den waarmer hier en de bomen staon 
meer as een maond eerder in de bluui. 
Mar ik bin een kiumertien en ik hebbe 
een hekel an waeter. Gelokkig is et de 
laeste weken een stok beter wodden. Dat 
betekent ok hadde warken. Et gros en et 
onkruud staon zo hoge daj' d'r mit de 
grösmi'jer op 'e hoogste staand mar 
kwaolik deurkommen kunnen. En jow 
moe'n mar hoolt zaegen b!ieven, want ik 
wil aovens niet in de koolde zitten. D'r 
zit wel elektrische verwaarming deur 't 
hide huus henne, mar as jow dat echt 
bruken gaon om et hie!e huus waarm te 
kriegen, dan bin jow viogge platzak. Dus 
voeren we de twie hooltkache!s grote 
brokken iekenhoolt. Dat hoo!t is ofval 
van de hooltzaegeri'je in Chalais en dat 
wodt mit tien kuub toegelieke in grote 
bundels ofleverd. Et 'ienige' wat jow 
dan nog doen moeten is et eventies in 
haandzeme blokken zaegen en slaon. 
Jaorliks bruken we zoe'n twintig kuub, 
dus jim kun wel naogaon dat daor wel 
een peer uurties stevig wark in zitten. 
Op dit mement kiek ik krek even naor 
buten en zie deur de eupenstaonde deure, 
dat d'r op mien grosveltien een hop een 
spannend en geveerlik !even zit te lieden. 
Dat is een mooi gezicht, zoe'n hop. Zien 
kuif en snaevel vormen saemen krek een 
soort houwee!tien, dat op-en-dae!e slat 
om een maoltien uut de grond te hakken. 
Hi'j het gelok dat et slaoptied is veur de 
poezen, want die hebben gien bosschop 
an mooie hoppen, en as hi'j niet goed 

uutkikt is hi'j gauw uuthopt. 
Wi'j hebben een protte tramme!aant had 
mit de poezen, dit veurjaor. In jannewao-
ri wodde klein Borissien ziek. We had-
den et in 't begin nog niet zo goed in de 
gaten, mar nao iene dag was hi'j zo mm 
dat we viogge mit him naor de dieredok-
ter gongen. Et b!eek een kwaodaordig 
virus te wezen dat al een stokmennig 
slaachtofferties maekt hadde. Philip, de 
dieredokter, wus niet recht hoe as hi'j d'r 
mit an mos. Et was een ni'j soort virus, 
waor ze niet van wussen hoe ze et be-
strieden mossen. Een dag laeter is 
Borissien ok wegraekt. Daor hadden wi'j 
et knap te kwaod mit. Boris was et locht-
kleurde siamesien dat op een prentien in 
iene van de veurige ofleverings te zien 
was. Dc daorop vo!gende tied wodde de 
iene poes nao de aandere ziek. Mit 
vrachten viteminepillen en penicil!ine 
hebben we ze d'r deur s!epen kund, mar 
een peer hebben een beste knoei had, en 
kleine Iwan het weken naor zien breur-
tien !open te zuken. 1k weet ok wel, d'r 
bin slimmere dingen an de haand in de 
were!d, mar veur oons bin die besies 
belangriek en ientien verliezen is een 
klein drama. 
Willie is naor de potterie. Elke woens-
dagmiddag zitten ze daor mit een kiup-
pien vrouwen en bakken eerdewark veur 
't vaderlaand weg. Now ja, niet al!ienig 
bakken. Veurofwo'n ze ok nog schilderd 
en glazuurd, geleuf ik. Jow kommen de 
hieltied meer fleurige schaolen, waand-
bodden, kandelaars, servetringen en weet 
ik wat niet al!emaole in huus tegen. 't Is 
dus een produktief k!uppien. Die potterie 
is van Patricia, iene van heur Ingelse 
vrundinnen. En Patricia is een vol!eerde 
pottebakster en schilderesse. Da's een 
echte professione!e artieste. 
Jow kommen dat wel meer tegen bi'j die 



In de tuun: v.1. n. t: Willie, Laure, Serge (die him es lekker uutrekt) en Marcel. 

Ingelsen. Dat ze de ien of aandere 'Art' 
in de vingers hebben. Spietig genoeg 
meerstal niet de keunst van et koken. 
Mar dat kun wi'j goed. Wi'j, dat bin Bep 
en Willie. Bep is de vrouw van mien 
oolde maot Mijndert. In april weren ze 
weer een wekien over uut Nederlaand. 
Dat wekien hebben we bruukt om de 
beloofde Indische riesmaoltied te bekok-
stoven. Bep is daor slim goed in en 
butendat hebben ze konnekties mit dat 
grote bedrief in Nederlaand dat haost 
alle spullegies veur de oosterse keuken 
levert. Ze kommen dus an mit de auto 
vol ries, sambal, ketjap, allerhaande kru-
den en spitskool. Want wi'j bin wel zo 
eigenwies om de Nederlaanse spullen 
beter te vienen. En terecht. Trouwens de 
meerste van die dingen, die jow neudig 
hebben veur zoe'n maoltied, kuj' hier 
hielemaole niet kopen. Et wodde ok neu-
dig tied dat wi'j es uut de sloffe scheu-
ten, want onderwiel hadden we aiweer 

een peer aandere etenties ofwarkt. Onder 
aandere iene bi'j Wendy, waor ik veur et 
eerst Norman tegenkwam. 
Norman is de man van Sandy, 't is mar 
dat jim dat even weten. Norman is geo-
bog, dus hi'j is niet zo vaeke thuus. Et 
bleek een gezellige kerel te wezen, die 
veur de gelegenhied bi'j Wendy de taeke 
van gaastheer op him neumen hadde. 
Want zoas jim weten is Wendy een 
wedevrouw. 
Norman hadde krek weer een hiel aeven-
tuur aachter de rogge bi'j proefborings in 
Lybië, waor hi'j op smaekelike wieze 
over zat te vertellen. Op de ien of aande-
re meniere kwam et gesprek op 
Nederlaand terechte. Norman hadde in 
Den Helder zeten, bi'j de 'offshore busi-
ness'. Et belangriekste wat hi'j him her-
inneren kon was de jenever. 
Daor hadde Roger ok een verhael over. 
Ze hadden .nog kennis an een aander stel 
Nederlaanders, dat argens in de 



Dordogne woont. Op een keer beloofde 
die man om een flesse jenever mit te 
nemen veur Roger, as hi'j weer es in 
Nederlaand west was. Dat vun Roger 
aorig van him. Nao verloop van tied 
kwam die braove vaderlaander bi'j 
Roger an mit een krukien j enever en zee: 
'Kiek, hier is low jenever, dat is dan 
twiehonderd fraanken.' 
Dat moet jenever in een goolden krukien 
west hebben. 
'Roger, dat mien ie niet,' zeg ik, 'zoks 
dot een fesoenlik meens toch niet.' 
'Ja,' zegt Roger, 'en et argste is nog dat 
hi'j de ienige van mien kunde is die et 
drinkt.' 
1k daenke bi'j mezels: Roger, dat komt 
omdatjow mi'j nooit verteld hebben, 
daj' een flesse oolde klaore op et rim 
staon hadden. 
Mar onderwiel schaem ik mi'j dood, 
daor het een laandgenoot de Nederlaanse 
naeme weer evenpies te grabbel gooid 
mit zien krenterighied. 1k zegge dan ok 
dat et al een schaande is om iene betae-
len te laoten veur een kedogien wat jow 
him beloofd hebben, mar dat et hiele-
maole een grof schandaol is om daor dan 
ok nog de dubbele pries veur te vraogen. 
Now is Roger hielemaole verstuverd. 
Dat onderdieltien van de traansaktie was 
him tot now toe nog even ontgaon. 
Norman vint dat ik me dat niet an hoeve 
te trekken, want ze weten allemaole wel, 
dat ik een 'gentleman' bin. 
'Wat meer is,' zegt Roger, 'hi'j is een 
'English gentleman.' 
Daor wor ik wel evenpies een betien ver-
legen van. Toemar, veurdat een 
Ingelsman jow een 'English gentleman' 
nuumt, moet d'r hiel wat waeter deur de 
Thames stromen. Now ja, we zullen et 
mar op de riekelik vloeiende wien gooi-
en, die uutspraoke. Mar ik bin d'r toch 
wel een betien trots op, aanders vertelde 
ik et jim niet. 't Is bi'j slot van zaeke 
mien eerste butenlaanse onderscheiding 
tot nog toe. 
As dan op Goeie Vri'jdag Marcel nog an 
komt mit de vraoge wat wi'j doen gaon 
mit de Paosken, as we missehien vesite 

kriegen, of dat we uut eten gaon, en as 
dat niet zo is, as we dan zundag de paos-
maoltied bi'j heur bruken kommen wil-
len, kan oons leven evenpies hielemaole 
niet meer stokkend vanzels. Want zoe'n 
paosdiner is bi'j de Fraansen hier een 
besleuten femilieangelegenhied. En as 
jow daorveur uutneudigd wodden, heu-
ren jow dus bi'j de femilie. Da's ok een 
hiele ere. En veurnaemelik Willie heur 
verdienste. Ze helpt Laure een protte en 
ze gaot elke dag wel even kieken as alles 
goed gaot. 
Veur de Paosken het ze nog de slaopkae-
mers van Christian en Christoffer, de 
zeune en kleinzeune van Laure en 
Marcel, die veur de Paosken uut 
Zwitserlaand overkonimen zollen, scho-
nemaekt. Op een gegeven mement kwam 
ze mi'j d'r bi'j haelen om een bedde te 
verplaetsen, want daor kon ze mit de 
stofzoeger niet onder kommen. En dat 
was wel neudig ok, daor lag zoveule stof 
onder dat de klassieke veronderstelling 
gerechtveerdigd was: daor komt d'r iene 
of daor gaot d'r iene. 
Jow kun dat die oolde meensken niet 
kwaolik nemen. In 't eerste plak hebben 
ze now ienkeer een aander begrip van 
'schone' as wi'j en in 't twiede plak kan 
Laure dat soorte wark niet meer doen. Al 
jaoren niet. Ze kun wel hulpe kriegen, 
mar dan moe'n ze 'vremden' over de 
vloer laoten en daor holen Fraansen niet 
van. Wi'j bin gien vremden, wi'j bin 
femilie, en daoromme meugen wi'j dat 
wel doen, zodoende. 
Now bin we in pakweg veertien daegen 
zowel Ingels as Fraans onderscheiden, 
now kun we dus wel weer even veuruut. 
Op 'e duur nog es de Odder van de 
Kousebaand en et Legion D'honneur en 
dan hebben wi'j oons best wel daon, of 
niet dan? 
Dat etentien bi'j Laure en Marcel was 
trouwens veer boven de verwaachtings 
en hiel wat aanders as de daegelikse 
slobber die zi'j heur 'repas' numen. 1k 
hebbe daor lekker zitten te smikkelen en 
begin now ok te begriepen waoromme 
die Fraansen hier d'r allemaole, laoten 



we zeggen, zo welverend uutzien. 
De riesmaoltied, waor Bep en Willie 
heur twie daegen veur uutsloofd hebben, 
wiels Mijndert en ikke de wereldperble-
men oplosten onder et genot van et neu-
dige en onneudige stimulerende 
spraokwaeter, was ok een deurslaond 
sukses. Mijndert ok. Hi'j is dat soorte 
van meens, in alle situaosies kalm, altied 
himzels, angenaem keuvelende mit ie-
deriene. 1k kan me aenliks niet veurstel-
len dat d'r iene bestaot die him niet meu-
gen zol. Ze kriegen de volgende keer clan 
ok een drokke tied hier, want d'r wodt 
oons deur iederiene op et hatte drokt om 
sebiet te melden as ze d'r weer binnen, 
clan kun ze een gezellige aovend orgeni-
seren. Dat wo'n dus een protte gezellige 
aovens in 't naojaor. En Bep en Mijndert 
kommen d'r niet mit een wekien vanof, 
dat gaot op zien minst veertien daegen 
kosten. 
Zo, et is intied vuuf ure en ik heur de 
diesel ankommen. Willie is uutpottebakt 
vur vanmiddag en ik bin uutschreven, 
want dat moet zonder hinderlike steu-
rings gebeuren kunnen. En ik kriege now 
eerst weer de verhaelen van een weke te 
heuren. Misschien zit d'r weer wat bi'j 
veur een volgende keer! 

Van et bestuur 

* Et bestuur van de Schrieversronte bet 
besleuten ok ditjaor weer mit te warken 
an de Berkoper keunstmanifestaosie 
Eupen Stal deur oonze grote vergeerder-
zael as tentoonstellingsruumte beschik-
ber te stellen. Vandezoemer hong/hangt 
daor wark van Fred Zoer, die in et verle-
den ok boeken van de Schrieversronte 
illestreerd het. 

* De Stellingwarver Schrieversronte zal 
persent wezen mit een boekekraom op 'e 
Seniorenbeurs op 15 oktober in Ooster-
woolde. 

* Naor anleiding van et wegraeken van 
oons bestuurslid Kees Nijboer is oonze 
kulturele busreize op 12 juni niet deur-
gaon. Et bestuur het de reize verscheu-
yen naor 4 september. 

* Et bestuur bet een thema-diskussie hul-
len angaonde de Regeling bevoddering 
Fries taelgebruuk van de perveensie. Et 
doel van de regeling is et bevodderen 
van Fries, Stellingwarfs en Bildts in alle 
patten van et maotschoppelike leven. Et 
bestuur is doende en maek een plan om 
et Stellingwarfs in een peer (proef)dör-
pen te verstarken en wil veur dat plan 
een subsidieanvraoge doen bi'j de per-
veensie. 

* Et bestuur het besleuten dat de priezen 
van de Stellingwarver boeken op 1 juli 
1999 gemiddeld mit een gulden in de 
hoogte gaon. (jv) 



Klaas Doorten 

Broodbedarvers bin et! 

Onderstaond verhael is optekend deur 
wUlen Joop Newel, veurmaolig dire kteur 
van basisschoele De Schalmei in 
Haulerwiek. Newel tekende meerdere 
verhaelen op van de heer Doorten. 
Doorten woonde in Diever en was daor 
Jaeger Et verhael kwam oons in hanen 
via netuurkenner en Jaeger Wiebe 
Scheenstra van Oosterwoolde. (sab) 

'Et vligt niet, mien jonge. 't Weer is te 
dood. Et bin allemaole paoldoeven.' 
Klaas had geliek. In de veerte weren 
twie doeven daelestreken en dommelden 
now op 'e ofrasteringspaolties langs de 
bouw. Zo te zien weren ze hielemaole 
niet interesseerd in de rogge die legerd 
was. Over de es - aachter de meule - 
kionken de vier slaegen van de grote 
karke van Diever. 
'Wi'j kun aenlik net zo goed naor huus 
toe gaon, mar wat moej' de hiele middag 
thuus doen. Kiek, de honnen hebben et 
ok al waarm. De aarme besies! 1k daenke 
wel es dat de honnen vroeger yule meer 
an konnen. Och mien jonge, in de tied 
dat d'r nog petriezen weren hier aachter 
de meule, clan mossen ze wat doen. De 
hiele dag zatten wi'j aachter de petriezen 
an. En mar sjouwen. En lopen dat die 
honnen konnen. Mien jonge, ze weren 
niet muui te kriegen. Daor leerden ze et 
yak. Wat konnen ze de petriezen vaaste 
kriegen. Wi'j hebben wel daegen had dat 
wi'j d'r wel zoe'n vieftig an de stroppen 
kregen. Mooi wark, jong. Mar et is veur-
bi'j. Ze kommen hier nooit meer weer-
omme. 
Een petries wil ontuug. Waor ziej' dat 
now nog hier op et laand. En now gaon 
ze de boel nog meer bedarven. Ze willen 
hier ruilverkave ling. De sloden wo'n zo 
recht as een lafle. De zaandwegen gaon 
ze asfalteren. Mooi veur de boeren, dat 

wel, mar min veur oons. Dat za'k j  ver-
tellen. En weet ie wat aj' hier douk ok 
nog meer kriegen? Vremd yolk in et 
veld. Ze kuri dommiet overal kommen 
mit auto's en fietsen. Ze beinselen douk 
overal deur et veld henne. Brummels 
zuken. Mit stokken gaon ze pattietoeren 
te wark. Wi'j kriegen hier iene grote 
drokte. En de honnen laoten ze ok mar 
vliegen. Broodbedarvers bin et. Veur 
mi'j mag dat yolk uut et westen d'r blie-
yen. Et wild wil rust en dat is now 
gebeurd. Midden op 'e dag ziej' de hae-
zen gaon en de renen bin in de pennen. 
Dat klopt toch niet mien jonge! 1k kan 
me d'r wel dood an argeren! 
"Wij moeten het toerisme bevorderen," 
zegt de borgemeister. Hi'j wet d'r ok 
niks van. Hi'j het makkelik praoten. Hi'j 
beurt de toeristebelasting en hi'j lat al 
dat yolk mit die witte broeken los in 
oons veld. Et is soms iene grote bende. 
1k kwam d'r laestdaegs iene tegen in et 
Hardevene. D'r weren bodden daele zet 
mit Verboden Toegang d'r op. Mar die 
bodden liggen vanzels zo weer plat. 
Daor weten ze altied wel raod mit. 1k 
had al gauw in de gaten dat d'r wat loos 
was: d'r vleug miens een geite mit een 
kaif et vene uut. 1k docht vot-en-daolik 
a!: da's mis! Ikke d'r henne. Daor haj' 
weer zoe'n broodbedarver. Dwas deur et 
veld. Ben kieker om de nekke en een 
groot petrettoestel veur de boek mit een 
kieker d'r op as een mitrailleur. Ben 
knalgeel pak had hi'j an en hi'j was op 
sportschoenen. 
1k zegge: "Wat moet ie hiere? Weet ie 
wel daj' hier niet kommen meugen?" 
Hi'j wol dierties op et petret zetten, zee 
hi'j. 
1k zegge tegen him dat hi'j dan beter 
naor de dieretuun in Emmen gaon kon. 
Daor hebben ze dieren zat. 1k heb him 



vanzels votstuurd. Kiek, daor moe'n 
meensken now es wat meer omme daen-
ken. Ze doen mar wat. Ze hebben nar-
gens verstaand van. Ze zien, moej' reke-
nen, es wat op 'e tillevisie en daenken 
dat ze dat ok we! kunnen. Ze kroepen 
hier in Diever op een kampeerterrein en 
dan moet et gebeuren. Ze vraogen niks 
en overleggen niks. Ze beinselen zo et 
veld in. Soms veur dag en dauw. 
En as ze dan in de gaten kriegen daj' 
jaeger binnen, kieken ze je an as stink ie 
as een mudde. Ze bin niet goed wies. 1k 
heurde veurige weke dat Geert 
Wesseling van Dwingel een boete kregen 
het van honderd daelder, omdat hi'j een 
Amsterdammer een klets om de oren 
geven had. Hi'j had een stok hujlaand in 
de buurt van een kampeerterrein liggen 
en daor weren zomar jongen in an et 

vliegeren. Ze sjouwden dwas deur et 
laand henne. 
Geert d'r op of Hi'j wol ze et laand uut-
jaegen, mar dat zat him niet glad. Een 
Amsterdammer begon him d'r mit te 
bemuuien en doe wodde Geert zo duvels, 
dat hi'j die een klets om de oren gaf. 
Doe haj' de poppen an et daansen. De 
pelisie d'r bi'j en Geert mos naor Assen 
veur et gerecht. En daor hej' et now 
weer: Geert moch glen eigen rechter 
speulen. De Amsterdammer en de jongen 
kregen niks en Geert honderd daelder 
boete en nog een proeflied ok. Et liekt 
nargens en nargens op. Die rechter had 
zeggen moeten: "Wat doe ie in aander-
maans laand. le kun van mi'j wel een 
klets om de oren kriegen, en now et 
hokke in." 
Ze dri'jen alles omme, wat ik j  zegge!' 

Johan Veenstra 

Timmerman 

1k was een betien opscheuven op 'e 
baank doe zi'j naost me zitten kwam. Ze 
hadde een blauwe eupenhangende maan-
tel an, ik schatte heur begin dattig en et 
was overdudelik dat ze wat onder de 
schölk hadde. Ze zette de rood-witte 
plestieken tasse van Hennes en Mauritz 
naost heur daele, veegde een toefien haor 
uut et gezicht en lachte even naor me. 
Et was een prachtige veurjaorsdag op et 
aende van feberwaori, et was aenlik 
vusen te zaachte veur de tied van et jaor. 
In de binnenstad bluuiden de krokussen 
dat zowat dee, daggiesmeensken ver-
gaepten heur veur de hekken van et 
Noordaende, de winkelstraoten weren 
vol winkelend yolk. In de Passage speul-
de een jonge uutbundig Et Veurjaor van 
Vivaldi. D'r laggen een stokmennig bun- 

kende guldens in de eupen vioelekiste 
veur him. 
1k hadde die middag op mien dooie 
gemak de tentoonstelling bekeken: de 
keunstverzaemeling van Frederik 
Hendrik en Amalia van Soims. De vlag-
ge veur et museum hong slop naor bene-
den, op 'e Kotte Vieverbarg ston een 
gebouw in de steigers. In et museum was 
et drok. D'r toffelde een protte yolk deur 
de zaelen. 
1k was zitten gaon op een baank tegen-
over een schilderi'j van Rembraandt: De 
graflegging van Kristus, dat hier neffens 
et boekien, dat bi'j de tentoonstelling 
heurde, tiedelik uutvanhuus was, mar 
gewoonlik in de Alte Pinakothek in 
München thuusheurde. Et was een don-
ker schilderi'j, wat rond-ovaalachtig an 



de boverkaant. Kristus wodde nao zien 
dood in een grot legd. Een mementop-
naome. De stien zol zo strakkies veur et 
graf ruuld wodden, mar now zaj' et felle 
locht buten et graf flog. Twie vrouwlu-
den in donkere kieren zatten treurende 
op 'e veurgrond. D'rwas iene die him et 
heufd ondersteunde, d'r-was iene die him 
bi'j de voeten beet hadde en d'r was iene 
die et laeken vaaste hadde waor as hi'j in 
lag. Zo now en dan bleven d'r goenend 
veur et schilderi'j staon te kieken en was 
et an mien oge onttrokken. 
De meensken praotten zachies mit me-
kaander. Wonder, bedoeht ik me, dat 
meensken in karken en museums auto-
matisch zachieser beginnen te praoten. 
Een man schreef wat op in een netisie-
boekien. Een peer vrouwluden stonnen 
veur een schilderi'j mit een Rubensach-
tig, weelderig vrommes mit blote bosten 
d'r op. 
'Die het ok nog nooit van Montignac 
heurd,' zee de iene tegen de aandere. 
Zi'j fluusterde ok, mar ze stonnen zo 
vlakbi'j, dat we et woordelik verstaon 
konnen. De vrouw in de blauwe maantel 
lachte weer naor me, zodoende raekten 
we an de praot. 
'1k bin mu van 't getoffel,' zee ze, 'mar 
ik wol et hiere zo graeg bekieken en ik 
hadde toch wat bosschoppen in de 
buurt.' 
Ze wees naor de rood-witte tasse van 
Hennes en Mauritz naost heur, daor wat 
kiereboel in zat. 
'D'r past me niet zovule meer.' 
Ze zee et zuver wat verontschuldigend 
en et leek as kleurde ze d'r een betien 
van. 
'Et duurt grif niet lange meer,' zee ik. 
'Zes weken. Mien man vun et idioot 
da'k naor et museum wol. Manluden kun 
zo overdreven bezorgd doen, mar ie 
vulen zels et beste wat wel en niet kan. 
A'k d'r an toegeven zol, kwam ik hiele-
maole de deure niet meer uut.' 
Ze was even stille. 
'Et wodt oonze eerste, we hebben d'r 
lange op waachten moeten. Rob is d'r 
wisse van dat et een joongien wodden 

zal. Dat willen heiten meerstal graeg, 
now?' 
'1k daenk et wel.' 
'Et maekt mi'j niks uut, mar hi'j timmert 
en maekt al van alles veur him: een hob-
belpeerd, een !oophekke. Hi'j het him 
zels al een voetballe kocht en een klein 
shirtien van Ajax!' 
Ze lachte voluut. Een peer meensken 
keken naor oons. Ze verbrak de kode van 
et fluusterend praoten. Ze keek me 
schuldig an. 
'Bin 'k ok te drok en te roer?' 
1k schuddekopte. 
'Bi'j' mal.' 
'Rob is timmerman bi'j de gemiente. 
Onderhooldstimmerman.' 
Ze verzette de tasse naost heur een aen-
tien. 
Hi'j het al hiele plannen mit zien zeune. 

De iene dag moet hi'j dokter wodden, de 
aandere dag voetbalder en dan weer 
straoljaegerpiloot. Hi'j moet in elk geval 
een protte leren. Mar misschien wodt et 
wel een maegien en as 't al een joongien 
wodt, is et laeter misschien wel gien 
leerder. Wie zal et zeggen. Mi'j maekt et 
niet zovule uut, mar ik snap et we!, Rob 
het et krap had in zien kiendertied, zien 
mem ston d'r allienig veur, daor zal 't 
wel van kommen. Vien ie et belangriek 
waj' binnen in 't leven?' 
'Nee, aj' j  brood mar knap verdienen 
kunnen.' 
Tat vien ik ok,' zee ze, 'de meensken 
doen vandaege-de-dag niks aanders as 
tegen mekaander oppronken. Et wodt d'r 
mit de scheppe ingooid en et gaot d'r mit 
de kroje weer uut. Om mi'j wodt hi'j 
laeter timmerman, krek as zien heit, mis-
schien bi'j' dan wel gelokkiger in 't 
leven as al die meensken die meer en 
hoger binnen.' 
Laeter, doe we uutpraot weren, leup ze 
mit de rood-witte plestieken tasse pal 
veur et schilderi'j !anges, zonder d'r naor 
te kieken. De twie vrouwluden in donke-
re kieren zatten nog lieke treurig veur et 
graf. 
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TWIE OOLDE MEENSKEN 

Do een Wunner, Heer, 
Wi sünd in Not; 

't fehit an alles Heer, 
Ok an Brot. 

Wi sind möi un mör, 
Un uns' Wark is daan; 

Eerlek hebben wi 
Uns dör 't Lewen slaan. 

Disse wereld flu 
Is frömd un kolt; 

Nümmes sörgt ft5r uns, 
Wi sünd to olt... 

Süh, nu slaap wi, Heer, 
Een Wunner do! 

Haal uns to di, Heer, 
Vör mörgen froh. 

Doe een wonder, Heer, 
We bin in nood; 

't schilt an alles Heer, 
Ok an brood. 

We bin mu en of, 
En oons wark is daon; 

Eerlik bin we 
Deur et leven gaon. 

Och, disse wereld 
Is vremd en koold; 

Gienend zorgt veur oons, 
We bin te oold... 

Doe een wonder, Heer, 
We soezen vot. 

Hael oons bi'j jow, Heer, 
Veur 't morgen wodt. 
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Sietske Bloemhoff 

Et Kroontien 	ot~% ~ 'am 

Stellingwarver plaantenaemen 

In et decembemommer van et veurige 
jaor vertelde ik jim over et bundeltien 
Stellingwarver plaantenaemen. Dat bun-
deltien is een verzaemeling van plaante-
naemen in et Stellingwarfs. 1k scbreef 
doe dat wi'j (mien kollega Saskia 
Douma en ik) oons d'r van bewust 
weren dat de list niet hielemaole kom-
pleet is. Dat dot ok wel blieken. We bin 
now zoe'n half jaor veerder en now en 
dan kommen d'r nog weer ni'je 
Stellingwarver benaemings veur plaanten 
bi'j. Die kommen bi'j de eerste verzae-
meling en zo wodt die nog de hieltied 
groter. Et doel is om over een posien de 
list opni'j te bewarken. In die list is dan 
bi'jglieks ok te zien waor de Stelling-
warver variaanten optekend binnen. 
Daornaost wo'n d'r in de bundel een tal 
foto's en/of tekenings van de plaanten 
daor et omme gaot opneumen (zie ofb. 
1). Tegen de tied dat de ni'je bundel 
klaor is, berichten we daor wel over in 
De Ovend. 
De bundel zoas die d'r now is, is in et 
eerste plak bedoeld veur et onderwies. 
Leerlingen (en onderwieskrachten) kun 
zo op een ienvooldige wieze de 
Stellingwarver benaemings van plaanten 
opzuken. Toch leek et de Intergemien-
telike Begeleidingsgroep Hiemkunde 
goed toe ok nog een bi'jheurend bundel-
tien mit verwarkingsmateriaol te ontwik-
kelen. Ok die bundel is d'r now en ik 
vertel daor graeg wat over. 

In et eerste pat van de lesbundel is een 
verzaemeling van gedichten en ien ver-
hael te vienen die mit plaanten te mae-
ken hebben. Et gaot daorbi'j om wark 
van Jouk, Jan van Overtjonger en Peggy 
Klinkhaemer. Dat wark kan veurlezen 

wodden, of kiender kun et zels lezen. An 
de kiender kan vraogd wodden een 
gedicht of verhael in et kot te beschrie-
yen of om d'r bi'jglieks een tekening bi'j 
te maeken. In een gedicht kun ok woor-
den votlaoten wodden die kiender dan 
zels invullen moeten. En kiender kun 
bi'jglieks vraogd wodden n.a.v. een 
gedicht meerdere plaantenaemen in et 
boekien Stellingwarver plaantenaemen 
op te zuken. Veur elke leeftiedsgroep is 

De moerasspirea wodt in et Stellingwarfs 
wel wilde vleer nuumd 

d'r in dit diel wel wat van toepassing. 
In et twiede pat bin drie kleurplaeten te 
vienen. Die k!eurplaeten kun as zodaonig 
bruukt wodden bi'j de jongste leerlingen. 
Bi'j de ooldere leerlingen kun ze as ille-
straosie bruukt wodden (zie ofb. 2). 
In et dadde diel bin verschil!ende lesop-
drachten te vienen. In et eerste plak gaot 
et om opdrachten die bi'j twie gedichten 
van Margje Jonker-Veenstra heuren. Et 



gaot om de gedichten Sni 7klokkies en 
Shekel of roze. Beide gedichten bin ok te 
lezen in de bundel Een voegel zong. Bi'j 
et eerste gedicht bin twie lesopdrachten 
maekt. Bi'j de eerste opdracht moe'n de 
leerlingen in et kot beschrieven wat d'r 
in et gedicht verteld wodt. Et gaot dan 
om een oefening om et Stellingwarfs 
passief te beheersen. Dat gelt veur de 
twiede opdracht ok. Et gedicht is dan in 
zes dielen knipt en et doel is dat de leer-
lingen et weer op de goeie volgodder in 
mekaander zetten. In et wat langere 
gedicht Stiekel of roze kommen nogal 
wat plaantenaemen veur. De kiender 
moe'n die naemen uut et gedicht haelen 
en opschrieven. D'r wodt vervolgens 
vraogd as ze de Nederlaanse benaeming 
weten. As dadde wodt vraogd as d'r nog 
meer Stellingwarver woorden veur die 
plaanten binnen. Om daor aachter te 
kommen moet et boekien Stellingwarver 
plaantenaemen bruukt wodden. Tot slot 
wodt vraogd de inhoold kot te beschrie-
yen en waorom de plaanten die d'r in 
staon zo belangriek binnen. 
Nao disse opdrachten wodt an de kiender 
vraogd een fantesieverhael te schrieven 
over een plaante. Niet zomar iene, mar 
iene mit een biezundere naeme in et 
Stellingwarfs. Daorveur bin d'r tien 
meugelikheden uutzocht: blauwe veroni-
ka (ereprij s), kattestat (kattestaart), knie-
neblad (grote weegbree), lepeltiesdief 
(herderstasje), liederties (sneeuwklok-
jes), spoekebloeme (haagwinde), stinkro-
ze (kiaproos), vlooiekruud (gage!), zul-
verpenning (judaspenning), zunnebloeme 
(zonnebloem). 
In de volgende opdracht moe'n de leer-
lingen in een verhael naemen van plaan-
ten in et Stellingwarfs vertaelen. Ok 
hierbi'j moet gebruuk maekt wodden van 
et bundeltien mit plaantenaemen. 
Anslutend is d'r een list mit vraogen en 
opdrachten. Zo moe'n kiender bi'jglieks 
kieken naor wat veur bomen d'r in de 
buurt van heur schoele staon en hoe die 
in et Stellingwarfs hieten. As laeste zit in 
de lesbundel een zonuumde deurstreep-
puzel. In die puzel zitten Stellingwarver 

wodt ok o.eI gottebl000.c, zoegepop of 
hnnzoeornuud 

Een veurbeeld van len van de kleurplae-
ten. 

plaantenaemen verstopt (horizontaal, 
vertikaal, diagonaal en soms nog aach-
tersteveuren ok), die as de leerlingen 
opzuken en vervolgens deurstrepen moe-
ten. As ze dat daon hebben, blieven d'r 
dattien letters over. As ze die dan van 
links naor rechts aachter mekere 
opschrieven komt d'r een Stellingwarver 
benaeming veur et madeliefien veur et 
locht. Liekt etjim aorig toe en los de 
puzel ok op? Now, dat kan, want hi'j is 
hier op de volgende bladziede ofdrokt! 
Veul sukses en tot een volgende keer! 



Deurstreeppuzel 

MW 0 mom mm" M 
man M-rov M.112 Ira Snal mm~m F1 

Mai 1111111mr-ralla 
I 
I1iIIEi!EUIIE1LiEi1IH 
III r11,4 411 1I1II1HE1EIEIE 
Bit's EIiEUEIIiII1EI 
0 N Mr Ar 9 W-- Ard' CA maim" M 

-"U 
LE MIiEIII arm 

angel ,-'' fluitehoolt 
b1ekber gage! - 
duvekarveI.- 	geranium' 
elze - gooldsebloeme 
engeizute k!okkies 	- 
entepoot koekoeksbloemei 

kosseboom/ moes - spoekebloeme .- 

lidruske -- naege1po1le'- temate 
loekV ogentroost tulpe - 
lork .- pereboom– vioelen 
lupienen, segare wi!g 	#' 

mere!.,— s1angebloeme,zuurblad , 
zweIverbIoeme.,- 



WH. de Vries 

historikus '40!'45 

De oorlog in de Stellingwarven -20- 

Jantje de Roos. 

We schrieven 6 meert 1944 en we willen 
et now es hebben over de vri'je jacht. 
Dit het niks te maeken mit de heren jae-
gers en de knienen en de wilde enten, 
mar wel degelik mit de oorlog. 
Die 6e meert 1944 ston d'r een grote 
anval van de Amerikanen op Berlien op 
et pergramme. Roem 1.200 viermotorige 
bommewarpers van de U.S.A.A.F. stegen 
die morgen op van de Ingelse vliegvel-
den om heur tot iene grote striedmacht 

boven de Noordzee te groeperen veur 
een massaole anval. 
Butendat gongen d'r ok nog zo ongeveer 
duzend jachtvliegtugen mit om de born-
mewarpers te beseharmen tegen Duutse 
vliegtugen. Onder disse jachtvliegtugen 
weren o.e. Thunderbolts van de 56e 
Fighter Group die twie keer inzet wod-
den zollen. Dit hul in dat disse jaegers 
escorte leveren mossen tot en mit 
Nederlaand en dan gauw weeromme-
vleugen naor de basis in Ingelaand veur 
bi'jtanken van benzine en ok anvulling 
van petronen en weer teroggevleugen tot 
boven oonze omgeving om de weerom-
mekonimende bommewarpers op te 
waachten. Meerstal weren de j aegers eer-
der boven oonze dörpen as de bomme-
warpers op 'e weerommereize en disse 
waachttied wodde bruukt veur de fighter 
sweep of in oonze tael: de vri'je jacht. 
Dit hul in dat alles wat de piloten in et 
vizier kregen op 'e begaone grond 
bescheuten wodden mos, mit et doel et 
an fladden te schieten. An de aandere 
kaante van de Noordzee gongen ze d'r 
vanuut dat alle vervoer op et vaastelaand 
van Europa op 'e ien of aandere meniere 
veur de Duutsers belangriek was en dus 
weren treinen, auto's en schippen et 
doelwit om de waachttied rendaobel te 
maeken. 
Dit gegeven zol op die 6e meert 1944 
rampzaolige gevolgen hebben, een aen-
tien zudelik van Wolvege. De bomme-
warpers vleugen op die maendag in 
meert zowel naor as weeronime van 
Berlien een betien zudelik van oons, zo 
ongeveer boven Zwolle langes. De anval 
was goed slaegd, mar de prestaosie 
wodde duur betaeld, want 69 bomme-
warpers en 11 jaegers kwammen niet in 
Ingelaand terogge. An de Duutse kaante 



verleuren 345 burgers et leven in de 
Reichs Hauptstadt en een kleine honderd 
Duutse jaegers bleven op et slagveld 
aachter, drieje d'r van kwammen in 
Zuud-Drenthe daele: bi'j Erm, Stien-
wieksmoer en Dalen. 

N.S.-station in Wolvege 

Urn ongeveer ien ure in de middag van 
diezelde maendag in meert ston de 
stoomtrein naor Zwolle klaor veur ver-
trek bi'j et perron in Wolvege. Op et 
laeste mement, nog krek veurdat de sta-
tionssjef zien spiegelei in de hoogte stik-
ken zol as teken dat de trein votrieden 
kon, kwammen d'r nog twie laete reizi-
gers andraeven: twie jonge vrouwluden 
uut Wolvege die nog graeg mitwollen. 
Een man van 't spoor hul de ofsluut-
boom even veur heur in de hoogte, zodat 
ze op et perron kommen konnen. 
Gelokkig, dat hebben we nog krek red-
ded, zullen de beide vrouwluden wel 
docht hebben, doe ze gauw aachter de 
lokemetief en de koletender in de eerste 
waegen stapten, om mit 'n beidend naor 
Stienwiek te gaon. In de coupe' zatten 
doe a! Luitje Blokzijl en Dirk Blokzijl 
uut Wolvege. Iene van de beidejonge 
vrouwluden van doe hewwe een jaor of 
wat leden mit praot, vrouw Wagter, die 
now in de Lennaflat woont. 
De jonge vrouwluden weren tegenover 
mekeer zitten gaon en doe de trein goed 
en wel ree, vreug Jeltje (vrouw Wagter) 
an Jantje as ze wel van plak ruilen wol, 
want ze kon niet over teroggerieden en 
dus wodde d'r mild van plak. Op etzelde 
mement dat de vrouwluden even buten 
Wolvege van plak ruilden, kwammen d'r 
twie Thunderbolt jachtvliegtugen van de 
56e Fighter Group, die waachten mossen 
op 'e bommewarpers die weeromme-
kwarnmen, boven de spoorlijn van 
Wolvege naor Peperge en scheuten heur 
salvo's in de riedende trein. Et zwaorte-
punt van de koegels lag in de waegens 
viak aachter de lokemetief die zels 
kwaolik of niet raekt wodde. De trein 
wodde drekt stille zet v!akbi'j et Zwatte 

Et graf van Jantje op 'e Ni 7e Anleg in 
Wolvege. 

weggien, viak veur de spoorbrogge over 
de Lende. De coupe' waor de vier nuum-
de personen inzatten, hadde percies in de 
koegelbaene legen en de gevolgen laoten 
heur raoden. 
De beide vrundirmen bin mit hulpe van 
aanderen uut de trein hulpen en dreugen 
en in de onderbaarm daelelegd. Jantje 
(de Roos) bleek zwaor gewond te wezen, 
o.e. deur koegelinslaegen in de rogge, 
mar wonder boven wonder was ze nog 
volop bi'j heur positieven. Dat bleek 
deurdat ze tegen vrundinne Jeltje zee: '1k 
misse mien plaetien mit keunsttane, wil 
ie dat even veur rni'j opzuken?' 
De stakkerd het nooit weten, hoe onher-
stelber gewond ze west het, volgens 
Jeltje. De aanderen weren ok gewond, 
deur glas- en hooltsplinters, mar gelok-
kig niet onherstelber. Koegels weren 
dwas deur et tassien en deur de zole van 



een schoe van Jeltje gaon en ze was tie-
delik doof. 
Jeltje herinnerde heur ok, dat doe ze in 
de onderbaarm van de spoordiek laggen, 
de vliegtugen nog een keer weeromme-
kwammen, mar ze scheuten gelokkig 

niet weer. De trein is weerommereden 
naor et station in Wolvege, mar doe die 
daor ankwam, was de doe 21-j aorige 
Jantje de Roos al wegraekt. Zo jong nog 
en dan eindigt j  leven zo. Ze wodde op 
'e Ni'je Anleg begreven. 

I. de Boer 

Wat was de wereld doe groot! 

Doe 'k krapan zes jaor was maekte ik 
mien eerste grote reize, mit mien heit op 
de boerewaegen naor De Gediek. As 
mien heit soms wat an 't prutsen was en 
hi'j mos een stok plaanke bruken, dan 
greep hi'j niet graeg mis. En daorom zee 
hi'j tegen mem: '1k gao morgen even 
naor De Gediek om wat hoolt op te hae-
len.' 
`Je meugen wel mit, want ni'je weke 
moej' naor schoele, et kan now flog,' zee 
heit tegen mi'j. 
Aj' doe veur 1 april zes jaor wodden, 
waj' leerplichtig. Op 1 april begon et 
ni'je schoelejaor. Aihoewel ik pas in 't 
laeste van meie 6 jaor wodde, moch ik 
toch op 1 april naor schoele. 
Peuterspeulplakken en beweerschoelen 
weren d'r doe niet op et piattelaand. 
Dus spande heit de volgende morgen de 
makste van de twie witte peerden die we 
hadden, Pukke, veur de waegen. 1k mos 
van mem de zundagse broek antrekken. 
Veurdat we votreden gooide mem, zorg-
zem as ze altied was, nog gauw een 
poede mit kezebroggies op de waegen. 
De wegen rondom Berkoop weren doe 
nog niet zo as now. De Stellingenweg, 
de Boverweg, de Bekhofweg en et 
Schuinpad weren zaandweggies. De weg 
naor Noordwoolde was een smal klinker-
weggien. De Oosterwooldseweg, de 
Wolvegesterweg, de weg naor De 
Gediek en de Schoterlaanseweg weren 

smalle wegen van basaltbrokken, waor 
een mingsel van zaand, hem en waeter 
tussen waist wodde. In dreuge zoemers 
steuf dat d'r tussenuut en as et hadde 
regende, spuuide et d'r tussenuut en 
kwammen de scharpe basaltbrokken 
bloot. De fietsbanen hulien et dan ok 
nooit lange vol. 1k heritmere et mi'j nog, 
dat de Schoterlaanseweg asfaiteerd 
wodde. De meensken in 't dörp vreugen 
mekeer: 'Hej' al op de 'geruisloze' weg 
fietst?' Vergeleken bi'j wat et veur die 
tied was, koj' beshist zeggen, dat et een 
'geruisloze' weg was. 

Doe we even buten Berkoop weren, 
mossen we over een echte brogge, over 
et kenaal. 1k had nog nooit een brogge 
zien. Ben klein aentien veerder was d'r 
weer een brogge, mar die was ofsleuten 
deur een groot hekke. Ben oolde vrouw, 
vrouw Mulder, zee heit tegen heur, dee 
et hekke eupen, mar heit mos eerst be-
taelen. 
'Tolgeld veur meneer Piet,' zee heit 
tegen mi'j. 
Mar daor snapte ik niet yule van. 

Meneer Piet, Petrus Lambertus Willinge 
Prins en mevrouw Leonardina Petronehla 
Catherina Cornelia Willinge Prins-de 
Gaay Fortman mit heur gezin weren doe-
destied de bewoners van Huze Lunia en 
in Huze Vredewoud woonden meneer 



De tol en et toihusien bij de Kuunder tussen Berkoop en Ooldehoorn. Kent len van de 
lezers van De Ovend de naemen van de manluden op 'efoto? 

Piet zien breur Epke Willinge Prins en 
mevrouw Louise Frederika Willinge 
Prins-van Essen mit heur huusholing. De 
femilie Willinge Prins bezat in Berkoop 
en omgeving 25 boerderi'jen, alle grate 
bospercelen in Berkoop en de 
Delleboersterheide. Meneer Piet hadde 
indertied nogal wat andielen in de 
Russische Spoorwegen. Nao de revelusie 
van 1917 in Ruslaand weren die niks 
meer weerd en mos hi'j deur financiële 
muuilikheden een grate boerderi'je ver-
kopen an de Veurschotbaank. 
De femilie Willinge Prins wodde in 
Berkoop over praat as meneer Piet en 

mevrouw Piet, en meneer Ep en 
mevrouw Ep. Want aj' et over meneer 
Prins of mevrouw Prins hadden wus ie j a 
niet welke aj' bedoelden! 
Meneer Piet kreeg in de tied dat 
Napoleon hier de laekens uutdielde, et 
recht van toiheffing. In de dattiger jaaren 
perbeerde de burgemeester van Et Vene, 
Falkena, (oold-burgemeester van Oost-
Stellingwarf) et tolhekke d'r weg te krie-
gen. Hi'] hul daor al es een ienmaansak-
tie veur. Hi'j kwam bi'j et tolhekke mit 
een briefien van duzend. Jantsje, de 
dochter van vrouw Mulder, had et hekke 
dichte. 



'Meneer moet eerst betaelen.' 
Burgemeester Falkena gaf heur et brie-
fien van duzend. Hi'j docht: daor het ze 
toch niet van weeromme. Mar Jantsje 
zee: 'Dan moet meneer even waachten, 
want ik moet even in huus te wisselen.' 
Laeter het meneer Piet ofstaand daon 
van et recht van toiheffing. 

Doe we goed en wel deur et tolhekke 
weren, zee ik tegen heit: 'Now bin we 
zeker haost op 'e Gediek?' 
'Nog lange niet,' zee heit. '1k zal je 
onderwegens wel vertellen waor as we 
overal langes kommen.' 
En zo kwammen we dan langs 
Ooldehoorn, Schurege, Jubbege, 
Kotzwaogen op 'e Gediek. 1k hadde 
nooit docht dat de wereld zo groot was! 
Op 'e Gediek stonnen allemaol grote 
huzen, stieftegen mekeer an, krek as 
weren ze bange, dat ze onimevalen zol-
len as ze los stonnen. Veur de brogge 
gongen we linksof, bi'j et waeter langes. 
En zo kwammen we bi'j et hooltstek van 
Van der Sluis en Posthuma. Pukke moch 
even uut de stringen en kreeg wat haever 
in een emmer. 
Doe et hoolt oplaeden was en heit be-
taeld hadde, gongen we weer op huus an, 
Pukke had d'r wel zin an. We weren eer-
der thuus as ze oons verwaacht hadden. 
1k kon die aovend niet in de slaop kom-
men, want ik kon mar niet begriepen dat 
de wereld zo groot was! En heit hadde 
zegd, dat naor De Gediek nog mar een 
klein stokkien was! 

Krummeltien 
IN VERBELINGE: KEUNSTMANNE-
FESTAOSIE IN SEPTEMBER 

Al een peer jaor wodt in 't Oostaende 
warkt an de keunstmannefestaosie 
'Keunst op basis van verhaelen in et 
Stellingwarfs'. In de maond september 
die now ankomt is et risseltaot veur el-
keniene te bezien en te beluusteren. Op 4 
september is de eupeningsmannefestao-
sie, onder verantwoordelikhied van et 
gemientebestuur en de stichting In Ver-
belinge. De perdukties wo'n die dag offi-
cieel 'eupensteld'. Et taelgreensmone-
ment van Atte Jongstra tussen Ni'jber-
koop en JubbegalHoornsterzwaog is wat 
biezunders, want waor zaj' aenlik ooit 
wat van de Stellingwarfs/Friese tael-
greens? Et opslaghokkien bi'j et boerde-
ri'jgien De Biezenhutte in Oosterwoolde 
is ommedeupt tot 'voetnoot' deur Sjaak 
Langenberg en lat de geschiedenis op 
een aandere meniere beleven. De jonge 
iemker die de Viaming Carlo Mistiaen 
uutbelen zal in Makkinge sprekt ok 
beslist an. Et Liwwadder keunstenersduo 
Buy/Groenewoud nam de Stellingwar-
ver schrikfeguur de 'malle beu' as uut-
gaankspunt en maekte een reusachtige 
ni'je Beu, die her en der opduken zal. 
Allan Ruppersberg verbeelt nogal ab-
strakt 'de vri'jwilliger' en Georgina Starr 
maekt een popmeziek-projekt dat aovens 
mit eigen perdukties deur meziekgroepen 
in de Appelschester 'zaandvlakte' ten 
geheure brocht wodden zal. De cd d'r 
bi'j is dommiet veur f 29,95 in de haan-
del. De 'gids' die bi'j de mannefestaosie 
heurt gaot over alle keunsteners en heur 
projekten. Anke Hoornstra het bi'j et 
wark van Mistiaen een prachtig dicht-
wark in et Stellingwarfs schreven en 
Otto de Vent schreef een kruderige 
column bi'j et projekt. De bundel en de 
mannefestaosie wo'n kot inleided o.a. 
deur drs. Carel Zuil, wethoolder van 
Oost-Stellingwarf. Beslist een uniek 
boekwark daor et Stellingwarfs him 'op 
nivo' in prissenteert. Pries f 8,95. (hbl) 



Henk Bloemhoff 

Et Stellingwarfs Woordeboek 

De veurige keer dat ik over et Stelling-
warfs Woordeboek schreef, stelde ik een 
protte vraogen om meer infermaosie 
over een tal woorden. Now, dat het een 
hiel goed ding west, want ik hebbe een 
barg reakties had. Een bewies dat de 
lezers mit ommedaenken disse rebriek 
lezen en krek as altied bereid binnen om 
te helpen deur bescheid te geven. Disse 
keer wo'k es wat weerommedoen deur 
een tal antwoorden hier te numen op 
vraogen van de veurige keer. 1k kan om 
de ruumte niet alles doen, ik doe dus een 
greep. Et dot vaeke blieken dat de 
meensken die antwoord geven, ok zels 
graeg sommige dingen weer weten wil-
len. Dat zodoende. 

Jene die een kont vol schuld het, het 
inderdaod al een protte schulden. 1k 
kreeg bescheid van o.a. de femilie 
Oostra van Hooltpae, de femilie Bakker 
van Ooldelaemer, de vrouwluden Vonk 
van Steggerde en van de heer Joop van 
Lier van De Miente. De heer Koops, van 
vroeger uut Oosterwoolde mar now uut 
Houten, geft d'r nog bi'j an dat zoe'n 
iene vaeks eerder al falliet west het. De 
heer J.H. Prakken van Oosterwoolde 
nuumt dat de uutdrokking nogal es 
bruukt wodde as iene vertrokken was en 
zien schulden niet betaeld had. Ze zeden 
dan: 'Hi'j is ok nog vertrokken mit een 
kont vol schuld(en)!' 
1k vreug ok naor et woord pielke, niet 
van pielkeboge = piji-en-boog, mar van 
punties van veren in de huud, benaemens 
bi'j kiepen. De heer Prakken vertelt d'r 
over: 'Pielken bin de eerste punties van 
de ni'je veren die d'r al weer deur kom-
men. Ze slaachtten veur eigen gebruuk 
een kiepe uut eigen veurraod. Ze zochten 
een kiepe uut die in de rude was, want 
die legde gien eier meer. Ze plokten de 

kiepe, stakken een peer oolde kraanten in 
de braand, en wentelden de kiepe daor 
boven. Zo schruuiden ze de haoren en de 
pielken d'r of, en de kiepe was "pan-
klaor"!' 
'De eerste yore trekken wodde wel daon 
de dag veurdat ze ploegen wollen', zo 
schrift de heer Prakken naor anleiding 
van mien vraoge over de eerste yore. 'Ze 
gongen dan een dag te veuren naor et 
laand en maekten begin mit ploegen deur 
de eerste yore te ploegen.' Ok mit gros-
mi'jen of ere oogst begonnen ze niet op 
een ni'je dag mar hadden ze eerst al 
even wat daon eerdat ze echt begonnen, 
zo schrift de heer Prakken. Daor zat bi'j-
geloofbi'j. Inderdaod hewwe zoks ok al 
eerder van infermaanten verneumen. 
'Tot weerhulpe' wodde zegd bi'j buren-
hulpe, schrift de heer Prakken. As de 
kius klaor was, gongen ze mit een 'tot 
weerhulpe' uut mekeer. 
'Et is daor een zoepien' hoolt in dat et 
d'r een rommeltien is, wat asociaal. 1k 
kreeg dat van verschillende meensken 
uut Oosterwoolde en Berkoop. Van 
Ni'jberkoop en Ooldelaemer (de fem. 
Bakker) kreeg ik liekewel een aandere 
meniere van zeggen: zoepzoodsje. 
Vrouw Menger van Noordwoolde, die op 
schoele gong in Ni'jhooltpae, geft op 
'tikkertien-van-honk-tot-honk'. Bi'j dat 
spellegien koj' an weerskaanten van een 
stokkien terrein vri'j staon mar in de 
midden mochten ze je tikken, daor mos 
ie over lopen. '1k hebbe bescheid' wodde 
reupen aj' niet tikt wodden mochten 
bi'jglieks omdaj' te muui weren. 
'Pas op en zwik niet op die kiompen' 
wodde veural zegd aj' je niet op ni'je 
kiompen verzwikken mossen. 1k heb et 
van de eerder nuumde infermaanten en 
eerder ha'k et ok al zo van woordeboek-
mitwarker de beer W. Jager uut Berkoop. 



Een waole is een golf, krieg ik o.a. uut 
Oosterwoolde, mar een waol is een 
vremde gloed over bi'jglieks een stof. 
Ok dat komt uut Oosterwoolde. De 
Ooldelaernsters, de fern. Bakker, zien in 
waole een viusien op et waeter, krek as 
Joop van Lier van De Miente. De 
Bakkers kennen trouwens ok evertassen 
niet veur hagedis mar veur stienkrobben! 
Aj' niks te verstrieken hebben, hej' gien 
geld. Dat kreeg ik uut Oosterwoolde. 
Mar ie kun ok zeggen: 'Daor hej' niks te 
verstrieken', en dan betekent et: daor 
hej' niks te macken. Zo kreeg ik et uut 
Ooldelaemer van de fern. Bakker. Dc 
fern. Oostra van Hooltpae geft: 'Mien 
moeke zee vroeger as wi'j zeker niks te 
doen hadden: 'Hej' niks te verstrieken? 
Wi'j mossen altied stoppen, breien en 
zo!'. De vrouwluden Vonk van Stegger-
de kennen et ok zo. 
Een zithenne is een plakker, iene daor aj' 
aenlik wel van wiflen dat hi'j votgaot, 
schrifi de fern. Bakker van Ooldelaemer. 
Ziensgelieke = zijnsgelijke, kreeg ik uut 
een protte plakken. Zo ok te ziener tied, 
daor ik haost van docht dat et allienig 
Nederlaans was. Dc vrouwluden Vonk 
van Steggerde macken bi'jglieks zinne-
gies as 'Et zal te ziener tied vanzels wel 
an et locht kommen'. 
Dc heer I. de Boer van Berkoop kent 
inderdaod nog trachter veur trechter. 
Dat is mooi, want de ienigste uutspraoke 
op die meniere ha'k allienig van iene 
aandere persoon uut Berkoop. 
Taksbienen bin neffens Dc Boer van 
Berkoop en Joop van Lier van Dc 
Miente 0-bienen, de beer Prakken van 
Oosterwoolde nuumt et X-bienen. Dat 
geft de fern. Oostra van Hooltpae ok. 
Tebekslag = terugslag, geven de heren 
Dc Boer en Prakken. Et wodde nogal es 
bruukt as iene die an de beterende haand 
was, weer een inzinking kreeg, vgl. 'Et 
gong zo goed mit him, mar hi'j kreeg 
een rere tebekslag' (Ow). Zo ok krieg ik 
et van de fern. Oostra. Ok kon et om een 
zaekelike tegenslag gaon: 'Dat is een 
hele tebekslag veur hem, now de eerap-
pels nog altied in de grond zitten'. Dat 

zinnegien komt van de fern. Bakker. 
1k vreug ok naor vertuun. Dit mos wezen 
fertuun = fortuin; de uutdrokking Hi j is 
mit 'tfertuun an 't verschoppen wil zeg-
gen dat iene zien geld of bezit d'r deur 
brengt. Dit he'k kregen uut Oosterwool-
de en Dc Miente. 
Van de heer W.M.J. Ruedisulj uut 
Leersum, die vroeger een peer jaor as 
onderduker in Spange woonde, kreeg ik 
ik een brief naor anleiding van veur- en 
aachterwronge. Et gaot om opstaonde 
steunders an een oolderwetse boerewae-
gen; veur haj' dus an weerskaanten 
'veurwrongen', aachter 'aaehterwron-
gen'. Wronge moet dus een variaant van 
ronge wezen, dat wél algernien bekend is 
veur zokke steunders op waegens. 
Tegenakselen = tegenstribbelen kent 
Benny Holtrop van memmen kaante van 
Wolvege. Zo ok mauwen = zeuren, mar 
niet tegenmauwen. Dat woord geft wel 
de beer Prakken van Oosterwoolde. Dc 
betekenis is bi'j him 'tegenspreken'. En 
viottegrus is bi'j him et woord veur 
'zachte dravik'! 
Hoe zol dat in zien warken gaon? Et is 
inderdaod etzelde as 'in zien wark gaon'. 
1k kreeg et uut Steggerde. 

Op 22 meie raekte onverwaaehs weg 
oonze zo trouwe woordeboekinfer-
maante van Buil 

Jantj e Mulder-Prakken 

in de leeftied van 84 jaor. 

Vrouw Mulder huip nog altied mit om 
op 'e ofrondende vraogen veur diel 4 
en 1 van oons woordeboek antwoord 
te geven. Zi'j was daor ommeraek 
sekuur in en Ic konnen bi'j heur altied 
terechte. Wi'j blieven heur slim 
daankber veur alles. 

Bestuur en passeniel van de Stelling-
warver Schrieversronte. 



As laeste wat aorigs over de anjaeger. 1k 
kreeg bescheid op mien vraoge van oold-
braandweerman Jan Dijkstra uut Ooster-
woolde. Die schrift: Ten anjaeger is een 
haandbraandspuite, dat wil zeggen een 
braandspuite deur haandkraacht ('ellebo-
genstoom') bediend. Hi'j zeug liekewel 
et waeter niet zels an, mar dat mos mit 
emmers in de bak rond de pompe 
anvoerd wodden. In de braandweerkezer-
ne in Oosterwoolde staot een anjaeger. 
Die dateert van ongeveer 1895 en hi'j is 
maekt bi'j braandspuitefebriek Van der 
Ploeg in Grouw. Die spuite wodde et 
laest bruukt in 1941, bi'j een braand in 
Berkoop. An de pompestange stotmen an 
weerskaanten vier man. Een oolde 

De anjaeger is nog te zien in de braand-
weerkezerne van Oosterwoolde. 

braandmeester vertelde me dat as et wat 
een braand was, daj' dan in een ure drie 
ploegen van acht man neudig hadden. 
Laeter hebben ze bi'j disse anjaeger een 

tute onder an de bak zet. Daor kon een 
viasslange mit een zeildoeken trechter 
(op een hoolten stellage) op ansleuten 
wodden, daor et waeter dan in stot 
wodde. Dat gong gauwer as in de bak 
gooien. Die konstruktie he'k nog wel 
kend!' 



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

Op de veurkaante van disse Ovend zien 
jim et oolde zwembad van Noordwoolde 
zoas dat d'r vandaege-de-dag uutzicht. 
Et dot alliend al lange gien dienst meer 
as zwembad. Tegenwoordig zit d'r op et 
mooie plakkien op 'e Miente onder 
Noordwoolde een netuurkampeerterrein 
van et NIVON. Et is een prachtig en 
veural ok rustig terrein daor meensken 
kommen die slim op de netuur en de 
netuurrust gesteld binnen. 
Et zwembad wodde in de beginjaoren 
vuuftig bouwd deur et bouwbedrief van 
J.J. de Vries van Noordwoolde. Et beton-
wark is uutvoerd deur een firma uut 
Grunningen. Verscheiden meensken van 
Noordwoolde en omstreken hebben d'r 
sund die tied zwommen. Et waeter 
wodde een aentien veerder diepe uut de 
grond pompt en op de heide in zonuum-
de bassins veurverwaarmd. Mit riegel-
maot wodde et zwembad van ni'j, 

schoon waeter veurzien. Et oolde waeter 
wodde ofvoerd naor omliggende sloden. 
Bi'j de weg ston een hoolten paol mit 
daoran een zwemmende en een dukende 
feguur, ontwurpen deur Jan Abraham 
Bakker. Disse keunstener was lerer op de 
Rietvlechtschoele van Noordwoolde en 
leerlingen daorvan voerden et ontwarp 
onder zien toezicht uut. Et zwembad 
wodde sleuten rond 1968. Behalven et 
NIVON bruukt Speelstad et terrein van 
et oolde zwembad veur et holen van ye-
kaansiespelweken veur kiender uut West-
Stellingwarf. De foto veurop De Ovend 
is op ongeveer etzelde plak neumen as 
die op disse bladziede. De 'brogge' over 
et waeter en de badhokkies bin nog goed 
te herkennen en van et waeter wodt deur 
o.e. kikkerds en schrieverties ok nog 
daankber gebruuk maekt, dus veurgoed 
veurbi'j? Niet hielendal! (sab) 



om 
bl'ezu 

Dc bezundere Inerng mt heur kt 
regionaole baank wil Bank BerOo 
hew klaanten staon. Bank Berdo 
de streek, is d'r wotteld en ken 
meensken. Zij praot de tact van d 
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Jotv zien -wet: een slim biezundere baank! 

Bank Bercoop. 
De baank diejow tael praot. 
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