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Johan Veenstra 

Over de drumpel van een ni'je ieuw 

et eerste jaor 

Dit is de eerste Ovend van et eerste jaor 
van de ni'je ieuw. Ovend nommer 162! 
Wat disse splinterni'je ieuw oons alle-
maole brengen zal, dat wee'we niet, en 
dat is misschien mar goed ok. Ten ding 
kuwwe in elk geval mit mekaander wel 
wisse van wezen as lezers van De Ovend. 
Dit is óónze laeste ieuw. We macken niet 
nog es een ieuwwisseling mit. Dat is gien 
fleurige gedaachte, ik weet et, mar de 
medische wetenschop moet al mit wat 
slim biesterbaorliks op 'e lappen kom-
men, wil 't aanders uutpakken. 
As et ok de laeste ieuw is veur et 
Stellingwarfs as levendige tael? 
Misschien wel. Et zol spietig wezen, mar 
lao'we mar eerlik wezen: alle semen 
staon zo staorigan algedurig op rood. 
Jehannes Ytsma haelde een jaor leden in 
zien rebriek Sisa in de Liwwadder 
Kraante Michael Kraus an. Die gaot d'r 
van uut dat in disse ieuw 90% van alle 
taelen op 'e wereld uutstarven zal. Taelen 
starven hadder uut as dieren en plaanten. 
Neffens Kraus bin d'r drie veurweerden 
neudig om een tael in leven te holen. 
Hier kommen ze in willekeurige volgod-
der. Elke tael het (financiële) steun neu-
dig van de overhied, d'r moe'n minstens 
honderdduzend meensken wezen die die 
tael praoten en de tael moet de hieltied 
deur deurgeven wodden an ni'je generao-
sies. 
Wat dat eerste punt angaot: de overhied 
steunt et Stellingwarfs, mar as 't d'r op 
ankomt geven ze in wezen niet overdre-
yen yule aj' zien hoevule wark as d'r 
veur uut de wege zet wodt. En dan zol et 
CDA van Oost-Stellingwarf et liefste de 
streektaelfunktionaoris ok nog votsane-
ren. Aj' dat in et Friese Frieslaand vertel-
len, kieken ze je daore begrotelik an. 

Aarm Stellingwarfl 
Wat de twiede veurweerde anbelangt 
wiest et ok niet goed. We haelen die hon-
derdduzend op gien stokken nao. 
En wat et laeste punt angaot: de oolden 
geven de tael in overgrote meerderhied 
niet meer deur an de kiender en ie moe'n 
niet verwaachten dat een generaosie die 
in et Nederlaans grootbrocht is laeter 
zomar weer overgaon zal op et 
Stellingwarfs en zien kiender weer in et 
Stellingwarfs grootbrengen zal. Zokke 
idenen bin lochtfietseri'je. 
Goed, nog es, et liekt niet zo fleurig mit 
et Stellingwarfs. Mar moe'n we daor ok 
slim over in de put zitten? Nee! We leven 
now, op dit stuit in de geschiedenis, en 
now wodt et Stellingwarfs nog vollop 
bruukt deur een protte meensken en de 
Schrieversronte het now zien nut en 
bestaonsrecht en dot een boel yolk daor 
een hiele protte genoegen mit. En et is 
now ienkeer een wetmaotighied dat alles 
ien keer doodgaot: een meenske, een dier, 
een boom, een steern, een tael. De Friese 
dichteresse Albertina Soepboer relati-
veerde ien en aander es in een tillevisie-
interview: 'Taal is beweging, as it stjert 
dan moat dat mar.' 
Volgende vraoge. Haelt de Stellingwarvcr 
Schrieversronte de volgende ieuw? De 
Schrieversronte zet geweldig yule uut de 
kaant. We doen yule meer as dawwe in 
wezen veur et subsidiegeld dawwe krie-
gen, hoeven te doen. In oons onmetelike 
enthousiasme pakken we wel es meer an 
as dawwe in feite behappen kunnen. 
Hoeven we mar twie ni'je boeken in een 
jaor uut te geven, dan geven wi'j d'r vufe 
uut. Is dat wel verstaandig? We vliegen 
oonszels wel es over de kop. We zullen et 
dus toch wat rustiger an doen moeten as 
de subsidiegevers niet meer geld veur 
oons over hebben. 



En dan heur ie soms ok nog meensken 
roepen dat de Schrieversronte him ver-
brieden moet en an kultuurtoerisme (et 
modewoord van de laeste tied) doen moe-
ten zol. Mar ze leveren nooit extra man-
kracht en centen bi'j zok loos geroep. 1k 
vraog me of as zokke meensken ems wel 
zicht hebben op wawwe allegeer bevrot-
ten. Zollen ze weten hoevule tied d'r zit-
ten gaot in et knap uutgeven van een 
boek? Want we staon veur gedegen wark, 
flodderwark ziej' al genoeg om je henne 
in de wereld. Verbrieden? In et Friese 
Frieslaand bin vuuf instituten die d'r veur 
zorgen dat d'r woordeboeken maekt wod-
den, dat d'r boeken uutgeven wodden, dat 
die boeken uutsuteld en verkocht wod-
den, dat d'r lesmateriaol maekt wodt en 
dat d'r kursussen geven wodden. Om ze 
even op een riegeltien te zetten: de 
Fryske Akedemy, de Friese Pers, It 
Fryske Boek, et G.C.O. en de Afik. In de 
Ste!lingwarven gebeurt dat allemaole 
deur mar ien instituut: de Stellingwarver 
Schrieversronte. Now, as dat gien ver-
brieding is, weet ik et niet meer! En al 
dat wark gebeurt deur mar een peer be-
taelde krachten mit een ploeg vri'jwilli-
gers. 
Een aander geveer dat de Schrieversronte 
beloert en wel es bespringen kan is de 
opvolging. Lao'k et mar es hadop zeg-
gen: wie volgen Jonker en Bloemhoff 
aanst op? Die bin morgen oold. Now 
goed: overmorgen. 1k weet et, ze zien d'r 
nog s!imme jeugdig uut, mar de jaoren 
beginnen wel te tellen. Al vlieg ie ok om 
't hadste naor een sportschoele en al jak-
ker ie ok daegeliks op een mountainbike 
omme. Staon d'r over een schoffien 
opvolgers veur heur klaor? Mit zovule 
kennis van zaeken? En een ni'je direkteur 
die krek zovu!e charisma het? Want dat 
moej' as direkteur, naost kennis, wel heb-
ben aj' de Schrieversronte !eiden willen. 
En... wie kan d'r now aenlik praktisch 
zonder fouten Stellingwarfs schrieven? 
Wie beheerst de spelling? Komt d'r wat 
dat anbelangt wel es anwas bi'j? En waor 
kriej' dommiet nog genoeg vri'jwil!igers 
weg in een de hieltied individua!istischer 

woddende wereld? 
Mar ondaanks alle geveren die et 
Stel!ingwarfs en de Schrieversronte 
beloeren: wat kun we mit mekaander 
wies wezen dawwe dit allemaole van de 
grond tild hebben. Et is me verdikkeme 
niet niks! Laot ze mar ankommen! 
Lao'we dus mar mooi iendrachtig veerder 
gaon. Want iendracht maekt macht. Mar 
dan wel een tikkeltien rustiger an. 

et laeste jaor 

Mar dat iendrachtig mit mekeer veerder 
gaon, gaot niet hielendal veur mi'j op. 
Dit is et laeste jaor (en dan ok nog mar 
veur een pat) dat ik redakteur bin van dit 
tiedschrift. Een uniek blad, want d'r 
bestaot mar ien Stellingwarfstaelig tied-
schrift op 'e hiele wereld. Lao'we daor 
ok wies op wezen! Et was een groot 
veurrecht om daor al die jaoren redakteur 
van wezen te meugen. 
In september 1972 verscheen et eerste 
nommer van De Ovend. Tot 1983 het 
Henk Bloemhoff de redakteur west. In 
1983 was Jannes Nijholt redakteur. En 
doe Nijholt an et aende van 1983 ziek 
wodde, bin ik et wodden. Al heb ik ok in 
de tied van Henk Bloemhoff een protte 
gedoente mit De Ovend had. 1k dee de 
administraosie en heb him tiedenlaank 
uuttikt. En de hieleboel wodde hier bi'j 
oons in Ni'jhoo!tpae inpakt en verstuurd. 
Bi'jtieden deden mien moeder en Jacob 
Nijholt, oonze eerste mitwarker, dat as ik 
daegs naor et wark was. Dan kwam Jacob 
van Makkinge op 'e brommer naor oons 
toe. 
En now, nao al die jaoren, et is eerlik 
waor, ik bin een betien mu. Soms zels 
een betien slim mu van alle wark. 1k bin 
vanzels ok nóg oolder as Bloemhoff en 
Jonker. Dat zal 't wezen! Vandaor dat ik 
et estefettestokkien now overgeve an 
Koosje Hornstra, Henk Kroese en Jimmy 
Visser. Die warken heur now in. 1k bin 
nog tot en mit et apri!nommer de redak-
teur. In juni komt d'r dan een literaire 
Ovend onder gaastredaktie van Jannie 
Boerema, Remco Heite en Douwe 



Kootstra. En de ni'je redaktie zet mit et 
augustusnommer uut aende. Hoe die et 
doen zullen? Hoe De Ovend d'r dan uut 
komt te zien? Et liekt mi'j zo staorigan 
A wel es lekker om De Ovend uut de 
brievebusse te haelen en da'k dan nog 
niet wete wat d'r in staot. 
1k vien et prachtig dat d'r zo verschrikke-
uk yule meer ledenlabonnees binnen as 
doe ik as redakteur begon. B!ief bi'j 
oons, yolk! De Schrieversronte en dit 
unieke blad kun niet zonder jim. 
1k bin veur et Stellingwarfs trouwens niet 
ver!euren, heur. 1k blieve gewoon wat 
schrieven en waor ze me mar hebben wil-
len dreeg ik veur uut eigen wark. En... ik 
bliefmitsutelen tot de bienen niet meer 
willen! 
1k daank et bestuur van de Schrievers-
ronte veur et vertrouwen dat ze altied in 
me had hebben en ik daank Trijnie 
Telkamp, Sietske Bloemhoff en Pieter 
Jonker veur heur onmisbere hulpe bi'j et 
wark an De Ovend. En... ik weens de 
ni'je redaktie alle sukses van de wereld 
toe. 1k hebbe alle vertrouwen in jim! 
1k zeg jim now alvast allemaole dag! Dat 
et jim goed gaon mag! 

Johan Veensira 

Is 't niet zo? 

Now hewwe et jaor 2000 al te pakken en 
dan verbaos ie je d'r over hoe calvinis-
tisch as socialisten nog uut de hoeke 
kommen kunnen. 
Een schoffien leden heurde ik een radio-
vraoggesprek van Jan Berend van Elp, 
naor mien idee de beste interviewer van 
de Stellingwarven, mit dippeteerde en 
socialist Bertus Mulder van de perveensie 
Frieslaand. En netuurlik gong de praote-
ri'je ok over et Stellingwarfs en de 
Schrieversronte. En a'k now in mien 
eigen woorden even weergeve van wat 
Mulder zee, dan zullen jim de oren grif 
A toeten en d'r evenpies goed beroerd 
van wodden. 
Netuurlik vun Mulder dat de perveensie 
een protte veur Stellingwarfs en 
Schrieversronte dot en as de Schrievers-
ronte nóg meer wol, dan deden ze d'r 
goed an mar es wat meer naor Drenthe en 
de aandere Saksische streken te kieken as 
naor et Fries en Frieslaand. En dan zol 
blieken doen dat de Stellingwarvers in 
Nedersaksisch Nederlaand bovenan 
staon in heur doen en laoten. 
Now, dat hullen de pastoors en doomnees 
et yolk vroeger ok al veur. Allied naor je 
mindere kieken, nooit naor je meerdere. 
En nao je dood, dan kriej' et beter... 
En dat verpoffen we dus, Bertus Mulder 
van Makkinge, aj' wat berieken willen in 
de wereld, dan moej' juust wel naor 
degene kieken die veerder is as jezels. En 
dan moet de peinze d'r op om et ok 
zoveer te kriegen. En daor zol een socia-
list et toch hatstikke mit iens heuren te 
wezen. 
Man, hadde toch gewoon zegd daj' 
benauwd binnen dat et jim nog een peer 
centen meer kosten gaot as de 
Schrieversronte deurvrotten en naor et 
Fries kieken blift. Want zo is 't, of niet 
dan? 



Krummelties 

VEURBI'J. VEURBI'J... 

Oolde foto's roepen altied reakties op. 
Twie reakties kreeg de redaktie van De 
Ovend naor anleiding van de foto van de 
Zwabberclub in de rebriek Veurbi veur-
bi j, veurgoed veurbi j  in de laeste 
Ovend. 
Klaasje Pijiman uut Hooltpae schreef 
oons dat de man 1inksbovn Johannes 
Visser is neffens heur moeke. En de man 
bovenan, daor alliend et heufd zichtber 
van is, dat is heur omke Jouke Pijiman. 
Mar we wodden ok beld deur Jerry Visser 
uut Wolvege en die kon oons vertellen 
dat de man linksboven zien heit Paulus 
Visser is. 
De redaktie hoolt et eerst mar op Paulus. 
(jv) 

NI'JJAORSBFJJENKOMST 

Ondaanks de griep kwammen d'r op 8 
jannewaori toch nog zoe'n 125 meensken 
op 'e ni'jjaorsbi'jienkomst of van de 
Stellingwarver Schrieversronte bi'j Dragt 
in Wolvege. Martha Hoekstra prissenteer-
de daor een gezellige bonte aovend. 
De veurzitter van de Schrieversronte, 
Klaas van Weperen, weenskte alleman 
veul heil en zegen, leup wat dinkies uut 
et laeste jaor bi'jlanges en zee dat hi'j 
hoopte dat oonze direkteur, Pieter Jonker, 
gauw weer wat opknappen moch. 
De griep hadde ok toesleugen bi'j et 
shantykoor de Piipegaeltsje Sjongers uut 
De Rottevalle. Een betien uutdund zon-
gen ze mit een protte sukses een hiele re-
gel bekende en minder bekende shanty's. 
Johan Veenstra dee zien ni'jjaorskonfe-
rence nog es over die hi'j een peer dae-
gen eerder in et gemientehuus in 
Wolvege daon hadde. En d'r wodden ok 
een peer meensken gelokkig maekt omdat 
ze winners wodden van de Boekekraante- 

puzel. 
Henk de Vries en zien maot Alj o van 
Leeuwen verzorgden de meziek tussen-
deur en nao ofloop en daor wodde omme-
raek op daanst! 
Al mit al was et gewoon een bar gezelli-
ge Schrieversronte-aovend! (jv) 

VLAGGE 

Vanuut Hooltpae kwam bi'j de Schrie-
versronte een vraoge om de vlagge van 
West-Stellingwarf. Die vlagge is op 't 
ogenblik uutverkocht bi'j oons. We wil-
len ze wel weer bestellen, mar dan moe'n 
we d'r minstens vuuftig toegelieke ofne-
men. Dat dan moe'n we ems wat naemen 
op pepier hebben van meensken die zoe'n 
vlagge hebben willen, aanders wodt et 
een té riskaante haandel. 
In de dorpskraanten van Hooltpae, 
Ni'jhooltpae en Der Izzerd komt een 
oproep as d'r liefhebbers veur zoe'n vlag-
ge binnen. En dit is dus ok zoe'n oproep: 
as d'r lezers van De Ovend binnen die ok 
graeg een vlagge van West- Stellingwarf 
hebben willen, geef et dan even an oons 
deur. De vlagge uut de veurige oplaoge 
kostte f 49,00. Et zal now grif evenpies 
duurder wodden. (jv) 

CD KARST BERKENBOSCH 

Van de Stellingwarver zanger/schriever 
Karst Berkenbosch uut Berkoop is an et 
aende van de veurige ieuw een cd uut-
kommen. Op 'e cd staon dattien 
Nederlaanstaelige lieties van Karst die in 
haost alle gevallen zels veur tekst en 
meziek zorgde. Eerder maekte Karst de 
Stellingwarfstaelige langspeulplaete 
Zaandgrond, tegere mit gitarist Doeke 
Dokter die ok an disse cd mitwarkt. De 
cd het de titel Lullige Liederen mitkre-
gen. As dat ok zo is? Schafde cd an! Hi'j 



kost mar een tientien en is bi'j Karst zels 
te koop. (jv) 

NI'JE COLUMNISTEN 

Mit ingang van disse Ovend zullen Henk 
Kroese en Koosje Hornstra elke keer een 
column veur De Ovend schrieven gaon. 
Deur et votvalen van de rebriek Post uut 
de Charente was daor wel ruumte veur. 
Henk Kroese en Koosje Hornstra wo'n 
trouwens ok twie van de drie ni'je redak-
teuren van Dc Ovend! 
Henk schreef indertied dorpscolumns 
veur radio Odrie. Die bin veurig jaor uut-
geven in et boek Van Langedieke naor 
Nijberkoop. Koosje gaot heur columns 
schrieven in de vorm van een brief an 
heur zuster Anneke in Zwitserlaand. 
Sukses! (jv) 

SCHRIEVERSKONTAKT 

De redaktie van De Ovend kreeg van et 
Schrieverskontakt onderstaond berichien. 

Et Schrieverskontakt, dat al een peer jaor 
los van de Schrieversronte eupereert, 
krigt een ere naeme: Praot- en Luuster-
rontien. Et eerste ure van oonze bi'jien-
komsten zullen besteded wodden an et 
mit mekeer praoten over et Stellingwarfs 
en anverwaante zaeken, et twiede ure kan 
d'r luusterd wodden naor wat scbrievers 
en keunsteners te vertellen hebben van of 
over heur wark en aktiviteiten. lederiene, 
ok belangstellendcn en nict-Stcllingwar-
vers, bin van hatte welkom. De bi'jien-
komsten vienen plak in Hotel Schurer in 
Makkinge en beginnen om acht ure, iene 
keer in et vorrels jaor op 'e laeste vri'j-
dagaovend van de maond. De daotums 
veur dit jaor bin: 25 feberwaori, 26 meie, 
25 augustus en 24 november. Neteer 
disse daotums injim buseboekien aj'm 
interesse hebben! (L.H.) 

BOEK SIERT GEERTSMA 

Bi'j et Bleekershüs in Drachten ver-
scheen een prachtig boek over leven en 

wark van de Appelschester keunstener 
Siert Geertsma (1896-1985). Et boek 
wodde schreven deur Peter Karstkarel en 
kost f 49,50. In een volgende Ovend 
kommen we uutgebreider op dit boek 
weeromme. (sab) 

NOORD-NEDERLANDS LIEDJES-
FESTIVAL 

De Stichting Nuver orgeniseert van 't 
jaor veur de vuuftiende keer et Noord-
Nederlands Liedjes-Festival. De artiesten 
moe'n live zingen in een Nederlaanse 
tael. Dat kun dus ok alle streektaelen 
wezen. 
As disse Ovend bi'j jim over de heerd 
komt is de termien van anmelding om mit 
te doen al veurbi'j. Dat is spietig, mar de 
redaktie kreeg de passetiedinge van de 
Stichting Nuver niet eerder. 
Aj'm nocht hebben kuj'm wel naor d'.. 
veurronden te kieken. Die bin op 3 meert 
in Winsum (Gr.), op 10 meert in Assen, 
op 17 meert in Oosterwoolde en op 24 en 
25 meert in de stad Grunningen. De fina-
le is op 28 april in De Oosterpoort in 
Grunningen. 
Inlichtings bi'j de Stichting Nuver, post-
busse 1727, 9701 BS Grunningen, tille-
foon 050-3124029/5710413. (jv) 

STELLINGWARFS DIKTEE 

In de veurige Ovend wodde ankondigd 
dat et Stellingwarfs diktee holen wodt op 
27 meert. Die daotum is veraanderd, de 
deur de RABO instelde anvieteringspries 
veur et Stellingwarfs is op maendagao-
vend 3 april. Meer infermaosie kuj' vie-
nen op et bi'j De Ovend bi'jsleuten for-
melier. (sab) 



Koop Gone 

Lolkema's laene 

In de serie over Stellingwarver boerderi jen besteden we dit keer niet alliend omme-
daenken an een boerderi je, mar ok an een oold pad dat bif die boerderi je heurde. 
De boerderi je staot nog altied in Hooltpae, mar wodt niet meer as boerebedrief 
bruukt. (sab) 

De Lolkema's weren vroeger iene mit 
van de grootste boeren van Hooltpae. Aj' 
deur Hooltpae henne richting Ni'jhoolt-
pae gaon, dan staot an de zuudkaante van 
de Heufdweg, dus haost tegen Ni'jhoolt-
pae een hiele grote liendeboom. Disse 
liendeboom is volgens een naozaot van 
de Lolkema's, wel zoe'n 150 jaor oold. 
Et is een stamme mit een stok of vief 
ziedscheuten van de grond of Et is veer-
weg de hoogste boom van Hoolt- en 
Ni'jhooltpae. Van onderen hangen de tak-
ken haost op de grond in een grote cirkel. 
Die het een deursnee van wel tien meter. 
Op dit arf ston vroeger en now nog de 
grote boerderi'je van de Lolkema's. Uut 
et huwelik wodden vier kiender geboren: 
Hendrik, Sies, Sijke en Sietske. De boer-
deri'je van de Lolkema's, die op no. 192 
staot, is vandaege-de-dag eigendom van 
de femilie Tj. Brak. 
Hiel vroeger is de boerderi'je ofbraand 
deur hujbruui. Mien oolde buurman - hi'j 
is al lange overleden - wus mi'j dat alle-
maole percies te vertellen. De boerderi'je 
was al hiel oold, aenlik al wat bouwval-
hg. Doe d'r braand ontdekt wodde deur 
hujbruui, kwam de braandweer. Gien 
auto zoas now, mar een mesiene mit 
haandkracht die deur vier mannen, alle-
maole starke kerels, bediend wodde. En 
hoe hadder ze pompten, hoe meer drok, 
dus hoe groter en krachtiger straolen aj' 
kregen. Om et kertier wisselden de man-
nen en kwammen d'r weer vier ni'je star-
ke kerels veur in de plak 
Dc oolde Lolkema kwam ok langes mit 
een flesse branewien ofjonge jenever of 
mit de oolde klaore, dat doe hiel yule 

dronken wodde. Hi'j fluusterde hiel veur-
zichtig: 'Niet te hadde pompen, mannen.' 
De reden was, laot die oolde boerderi'je 
now hielemaole mar opbranen. Zo is 't 
A gebeurd. Hi'j is weer opni'j bouwd en 
de butermuren bin weer mit de gele stien-
ties opmetseld van de oolde ofbraande 
boerderi'je. 
De beide zeunen van oolde Lol Lolkema, 
Hendrik en Sies, weren ok boer en ok 
Sijke trouwde mit een boer, dat was 
Harm de Glee. Sietske was ongetrouwd 
en gong in Wolvege wonen. Nao overleg 
wodden d'r twie boerderi'jen bi'jbouwd; 
eerst iene an de oostkaante van de oolde 
stee, waor een peer jaor laeter een schure 
bi'j aachter timmerd wodde. De twiede 
boerderi'je kwam tegenover de oolde 
boerderi'je. Disse laeste boerderi'je zol 
eerst an de Jekenweg op De Hoeve tim-
merd wodden. De reden was dat de 
Lolkema's al jaoren daor zoe'n 15 bunder 
laand hadden. Mar op De Hoeve wonen 
had Sies gien nocht an, hi'j zee omdat et 
aachterof was en an een zaandpad en 
omdat d'r gien elektrisch locht was. 
Zodoende wodde hi'j tegenover de oolde 
boerderi'je zet. 
Hendrik gong dus boerken an de oost-
kaante van et oolde stee en Sies d'r 
tegenover. Heur zuster Sijke kwam mit 
Harm de Glee op de oolde stee. Zo 
wodde de grote Lolkema's boerderi'je 
verdield in drienen en dus ok et laand dat 
over de Lende lag. 
De menninge of reed naor de Lende was 
in een natte periode iene grote modder-
reed. Et waeter zat as et waore vaaste tus-
sen twie boswallen in. Sies zee we! es: 



De oolde liendeboom NJ de plaets van Lolkema. In de veerte ziej' rechts van de hoer-
den je Lolkema laene. 

'Et liekt de Zuderzee wel.' Even over 
halfweg koj' schuin over naor de brogge. 
Volgens de femilie Lolkema weren dat 
vroeger eerst battens. Laeter is de dri'j-
brogge kommen die zoe'n kleine tachtig 
jaor dienst daon het, mar de laeste jaoren 
niet meer dri'jber was, want d'r gongen 
glen schippen meer naor Noordwoolde of 
Berkoop. In Ni'jhooltpae zat d'r een 
sluus in de Lende en d'r was ok iene op 
De Hoeve. 
Wi'j as kiender gongen bi'j de zoemer-
dag vaeke mit te melken. Ze hadden daor 
over de Lende de melkkoenen lopen, 
veur oons een belevenis. Over de Lende 
veerden nogal wat schippen van zoe'n 30 
tot 50 ton inhoold. Dc schippers vervoer-
den van alles; o.e. keunstmest, kolen, 
zaand, grint, kompost en gao mar deur. In 
die tied was d'r mar weinig vrachtvervoer 
over de weg. 
1k kan et me nog goed veur de geest hae-
len dat d'r een schip naor Noordwoolde 

gong, mar de brogge lag d'r over. De 
schipper vanzels kwaod en an schellen 
glen gebrek. Hi'j wodde zo hevig dat hi'j 
de brogge d'r ofdri'jde mar hi'j dri'jde 
him d'r niet weer op. Dat doe de boeren 
et melken daon hadden, kwammen ze 
veur de eupen brogge. Een knecht van 
Sies, een zekere Rikus Faber trok de kie-
ren uut en zwom over de Lende om de 
brogge d'r weer op te dri'jen. De brogge 
was in de volksmond de bekende 
Lolkema's brogge en de menninge wodde 
Lolkema's laene nuumd. 
Tieden veraanderen, ok veur de boeren. 
De ruilverkaveling kwam en zo wodde et 
laand op De Hoeve op den duur ofstaon 
in ruil veur laand an de noordkaante van 
de Lende. 
De laene wodde om die reden weinig 
meer bruukt. Netuur, toerisme en laandin-
richting zaggen hier een kaans om d'r een 
fietspad van te maeken richting De 
Hoeve. Dit is ok lokt, mit naeme op ii- 



Lolkema ' laene, de naeme staotjammer 
genoeg verkeerd speld, begint an de 
Stellingenweg en gaot via een dri 7brog-
ge over de Lende naor De Hoeve. An die 
kaant hiet de laene Iekenverlaotpad. 

tiatief van Plaetselik Belang van Hoolt-
pae en Ni'jhooltpae. Et is een prachtig 
fietspad, waor ok de Lolkema's (voegel)-
hutte an staot. Hier wodt een protte 
gebruuk van maekt. 
Doe et fietspad eupend wodde kwam de 
naeme Iekenverlaotpad op de haandwie-
zer te staon. Dit scheut de HooltpaeIngers 
en Ni'jhooltpaeYngers in et verkeerde 
keelgat. Et was vroeger altied Lolkema's 
laene en Lolkema's brogge west! De 
naeme Iekenverlaotpad kwaj' hier nooit 
tegen. 
Jaoren is d'r an warkt om de naeme 
weeromme te bugen in Lolkema's laene. 
Wi'j as dorpelingen, HooltpaeIngers lie-
kegoed as Ni'jhooltpaeYngers bin hier 
bliede mit, mit disse van ooldsher beken- 

de laene. Ok de toerfietsers staon now 
niet veur een verrassing, d'r staot ok 
weer een echte haandwiezer. 
In Berkoop en op De Miente bin ze doen-
de om et oolde 'battenpad' (de battens 
zeden ze hier vroeger) weer op te lappen. 
Meensken, hool disse naeme in ere, veur-
dat et een aandere naeme krigt. Dat 
speert een hoop ellende, kosten en tied! 



Eerste Laandelike Gedichtedag 

In et kader van de Eerste Laandelike Gedichtedag op 27jannewaori 2000 het de 
redaktie van De Ovend in et oktober-nommer van et veurigejaor de Stellingwarver 
dichters vraogd om gedichten in et Stellingwarfs in te sturen. 
Disse aktiviteit van de redaktie was neffens de website van de Laandelike Gedichiedag 
ien van de meer as zestig aktiviteiten die deur et hiele laand hullen wodden. 
Zo wodde de vergeerdering van de Twiede Kaemer deur Jeitfe van Nieuwenhoven 
eupend mit een gedicht. In Grunningen was een poëziemarathon van 24 uren. En in 
alle streekbussen van Mestricht was een gedicht te lezen. 
Dc redaktie daankt de meensken die wark instuurd hebben. Hiernao volgen de zes 
gedichten die uutkeuzen binnen veur publikaosie. (red.) 

haveo 

drie keer 

van et wark 
naor huus 

drie keer daegs 
Jantje Houwer 

 

op 't pad bi'j huus 
 stao ik miens stille lie  Lende 

de pereboom... 

het die al bluuid? Wi'j speulden an de Lende, 

ik wete 't niet 
d'r bij en d'r in. 
Wij keken doe niet veerder, 

't ik wete 	niet 
ik wete 't niet 

 dat had ok gien zin. 

drie keer daegs! 
Nao veule jaoren zag 'k heur weer, 
't was mooi, doe docht ik even: 
M ja, de Lende is Lende, 
zi'j is dezelde bleven. 

Zi'j slingert en kronkelt 
al ieuwen en ieuwen lang. 
In disse drokke wereld 
gaot zi'j doodgewoon heur gang. 



Anke Hoornstra 

Los 

Zokrek nog rulings van spieren 
in et jonge jongeslief 
mit huver in de huud veur A. 
Op lengte staot hi'j 
as kleinste veuran. 
Ogen en oren spitst 
veur et teken 
van de badmeester. 
Et fluitien klinkt, 
et nikkende heufd 
van 'toe mar mien jong'. 

Hi'j recht zien rogge. 
Et heufd, fier 
boven de schoolders urn. 
De haandpalms 
die mekaander vienen, 
veer daor boven. 
Dan snidt hi'j deur de locht 
en zet et waeter an dat 
eerst nog reenfelloos 
en strak, as een spiegel. 

Koppien onder now 
tot hi 'j de slag 
te pakken krigt en 
happende naor locht 
weer boven komt 
in een kringe die wieder 
en wieder van him of 
gruuit tot disse 
bi'j mien voeten 
de kaante raekt en brekt. 
Dan zwemt hi'j 
naor de overkaante. 

Benny Holtrop 

zo de man 

Zo de man, as de vrouw 
de grond ommevrotte, 
et langgrieze haor roeg 
onder de pette weg, 
rooide, plokte, 
de reenfeibrune hanen 
iene mit eerde en gewas: 
hi'jzèls de rogge die 
hi'j zi'jde. En de vrouw, 
kroem, ielgries in de wiend, 
stennende in heurzels, mar 
glimkende tegen de sappige 
erebeien. Die beidend, 
et wiede laand d'r ommetoe, 
zó veer, 
de hieltied dichterbi'j, 
now ik heur leeftied hebbe. 

11) 



Harmen Houtman 

~W 0- 01 , ft N Me ~ ~ 

In de kaaste staot, 
verpakt in meer as twintig schriften, 
mien onthoold, 
tussen boeken en rozekraanzen. 

Mit blauwe ink, 
de cirkels van de daegen, 
de sporen van eertieds, 
die nog wat prevelen, 
of die ik, 
in haostighied, vergeten bin. 

Ze raeken, 
of et leven het ze opslokt; 
uutpoetst deur krassen, 
omdat ze now 
zo onbedudend lieken. 

1k vuul ze niet 
mar ze hebben, 
ragfien as een spinneweb, 
mien 'ikke' opbouwd, 
tot et meens dat him 
van alle eren onderscheid. 

Et is mien klokke 
zonder wiezers, zonder ciefers, 
zonder slaegen, 
mar mit letters, 
die deur de jaoren henne 
sletel wodden zullen. 

Johan Veenstra 

Do"Orpsfeest 

Et stille verlangst: 
een zoemeraovend 
veur et eupen raem. 
Geluud dat in fladden 
van aachter hoge bomen 
mien kaant opkomt. 

Daor viert et leven 
midzoemernaacht. 
Daor knalt de meziek 
de laeste zoemerhit 
over zwietende lieven. 
Hitsiger naormaote 
de tied verstrikt, 
de polenaise langer wodt. 

Hoge bomen: greenspaolen 
tussen droom en daod. 
In de veerte kleurt de locht 
de naacht rood van weemoed. 



Johcin Veens tra 

Jan, Ilse en Maria: de" poppenaemen van 
1999! 
Veur et zestiende aachterienvolgende jaor 
kun jim in De Ovend lezen wat veur nae-
men de oolden in et oflopen jaor et 
meerst an heur kiender geven hebben. 
Zoas haost altied hebben Jan en Maria et 
weer wunnen, mar Maria moet et eerste 
plak bi'j de maegies dielen mit use. 
Van de laeste zestien jaor het Jan et bi'j 
de jongen vuuftien keer wunnen. Soms 
tegere mit een aandere naeme. Bi'j de 
maegies wun Maria et elf van de zestien 
keer. Soms ok tegere mit een aandere 
naeme, zoas in 1999 dus mit use. 
Krek as aanders he'k de gegevens weer 
uut de burgerlike staand-berichten van de 
gemienten Oost- en West-Stellingwarf, Et 
Vene en Smallingerlaand. 
In 1999 he'k mit mekaander 660 naemen 
neteren kund (85 minder as in 1998), 349 
(45) jongesnaemen en 311 (40) mae-
giesnaemen. Alle veurnaemen, die een 
kiend kreeg, bin weer mitteld. 
De letter U leverde hielendal gien nae-
men op, de letter Z gien jongesnaemen en 
de letters 0, Q en X gien maegiesnae-
men. 
Van de topnaemen bi'j de jongen kwam-
men d'r viere in 1998 ok in de top veur: 
Jan, Sander, Pieter en Ruben. Bi'j de 
maegies weren dat d'r ok viere: use, 
Maria, Anna en Esmee/Esmée. 
En dan now de toppers van 1999. Ben 
wat langere riegel disse keer, omdat d'r 
zovule naemen drie keer geven wodden. 
Tussen haokies staot et tal keren dat de 
betreffende naeme in 1998 geven wodde 
as die doe ok in de top veurkwam. 

jongesnaemen: 

Jan 12 (7) 
Hendrik 9 
Mike 6 
Julian 5 

Sander 5 (5) 
Pieter 4 (5) 
Youri/Joeri 4 
Brian 3 
Jelmer 3 
Jordy 3 
Jurjen 3 
Justin 3 
Kevin 3 
Matthij s/Mathij s 3 
Ramon 3 
Robin 3 
Ruben 3 (4) 
Sjoerd 3 
Stefan/Stephan 3 
Sven 3 
Tim 3 

in a e gi es n a e men: 

Ilse 9 (5) 
Maria 9 (8) 
Johanna 7 
Anna 5 (4) 
Lisa 5 
Marit/Marrit 5 
Emma 4 
Merel 4 
Michelle 4 
Christina 3 
Daniëlle 3 
Esmee/Esmée 3 (4) 
Naomi 3 
Nynke/Nienke 3 
Romy 3 

In NRC Haandelsblad van 28 september 
1999 ston dat veural sobere en biebelse 
kiendernaemen een protte deur oolden 
geven wodden. 
Neffens de Sociaole Verzekeringsbaank, 
schreef de NRC, bin de naemen Thomas 
en Sanne et meerst populair bi'j de ool- 



den. Een naeme as Michelle was vuuf 
jaor leden populair. 
In de Stellingwarven ligt et bliekber krek 
even aanders. De naemen Thomas en 
Sanne heurden hier in 1998 inderdaod 
bi'j de toppers, mar in de lieste mit top-
naemen over 1999 kommen ze niet meer 
veur. De naeme Sanne wodde in 1999 
twie keer geven en Thomas ok twie keer 
en dat was te min om hiere een topper te 
wezen. Mar... de naeme Michelle staot 
hier in 1999 krek wél tussen de toppers 
en vuuf jaor leden niet! 
Naemkundige D. Gerritzen van et 
Meertens Instituut in Amsterdam zegt in 
dat bewuste artikel in de NRC dat de tied 
dat kiender vernuumd wodden veurbi'j is. 
Een veurnaeme moet vandaege-de-dag 
gewoon mooi, biezunder of aorig wezen. 
Oolden lao'n heur wat et kiezen van een 
naeme anbelangt praktisch ok nooit inspi-
reren deur bekende personen. 
Bi'j de Stellingwarver Jordy en Youri 
hoeven we dus niet an bekende voetbal-
lende zeunen van al even bekende vroe-
gere voetballende heiten te daenken? 
De verscheidenhied an naemen zal 
neffens Gerritzen allienig nog mar gruui-
en. Dat ziej' in de Stellingwarven trou-
wens ok hiel dudelik. Naemen trekken as 
kometen veurbi'j. Van 't jaor is Mike 
inienend vanuut et niks daddes bi'j de 
jongen en ankem jaor is Mike lichtkaans 
al weer vot. Krek as Jesse veurig jaor 
inienend tegere mit Jan eerste wodde en 
now kwam Jesse mar iene keer veur. 
De NRC schreef veerder dat biebelse nae-
men as Eva, Naomi, Ruben en Daniel ok 
slim populair binnen. 
In de Stellingwarven kommen allienig 
Ruben en Naomi in de topliesten veur. 
De naemen Eva en Daniel wodden ieder 
twie keer geven. Mar welke naeme is 
now biebelser as Maria... En die wint et 
hier haost altied! As dat in 2000 ok zo is? 
De tied zal et leren! 

Van et bestuur 

* De direkteur van de Stellingwarver 
Schrieversronte, Pieter Jonker, zal lange-
re tied uut et wark wezen. Vanof et aende 
van de sutelaktie, aende oktober, is Pieter 
al ziek thuus. Hi'j het et burn out syn-
droom en moet daor een schoft veur 
behaandeld wodden. Al mit al wodt d'r 
van uutgaon dat et votblieven van de 
direkteur zeker een half jaor duren gaot. 
We hopen allemaole dat Pieter baot heb-
ben zal bi'j de behaandeling en zuflen 
stomme bliede wezen as hi'j dan weer 
gezond en wel bi'j oons weerommekom-
men zal. We weensken him et alderbeste 
toe! 

* Et bestuur van de Stellingwarver 
Schrieversronte is in gesprek mit de sub-
sidiegevers over de toekomst van de 
Schrieversronte en de minder goeie finan-
ciële pesisie van de stichting. (jv) 



WH. de Vries 

historikus '40/'45 

De oorlog in de Stellingwarven - 22 - 

De zeuven mannen van de Halifax  LW 231 op et vliegveid in Jngeiaand. 
Veur disse oflevering gaon we mar es een 
keer buten de Stellingwarven en de reden 
daortoe is, dat ik in de loop van novem-
ber jongstleden opbeld wodde deur de 
veurzitter van de Historische Verieninge 
van Diever. Disse man vertelde mi'j dat 
d'r op 22 november in de bossen bi'j 
Diever een monement onthuld wodden 
zol deur de burgemeester van de gemien-
te Westerveld. Dit monement hadde 
betrekking op de bemanningsleden van 
een Kannedeze bommewarper die in 
november 1943 daor daelekommen was 
en waorbi'j alle zeuven bemanningsleden 
ommekommen weren. 1k wodde uutneu-
digd daor bi'j te wezen. 1k gong daor mit 
graegte op in, mar mit et weer troffen we 

et jammer genoeg niet, want et regende 
de hiele tied piepestaelen. Et groepien 
meensken dat et toch waogd hadde d'r 
deur te gaon, wodde toespreuken deur de 
veurzitter van de verieninge en doe deur 
de burgemeester, die drekt daorop et 
monement onthulde. Dit monement, 
bestaonde uut een grote baistien mit de 
naemen van de zeuven jonge manluden 
die daor de dood vunnen hadden, was 
schonken deur een peer bedrieven en et 
wark van een peer leden van de 
Historische Verieninge Diever. Jammer 
was, vun ik, dat et monement niet hiele-
maole op et juuste plak staot. Ft hadde 
ongeveer een dikke kilemeter veerder de 
bossen in staon moeten, mar dan hadde et 



niet hielemaole an et begaonbere pad 
staon. 

22 november 1943 

As we weerommegaon naor die daotum, 
now zesenvuuftig jaor leden, vienen we 
daor et volgende: op 'e aovend van de 
22e november 1943 gongen van verschil-
lende vliegvelden in Ingelaand om per-
cies te wezen 764 bommewarpers de 
locht in veur een anval op de Duutse 
heufdstad Berlien. D'r hong boven et 
kontinent een zwaore bewolking op 
ongeveer 3.000 meter, zodat de hiele 
vlocht boven de wolken vleugen wodde. 
lene van de bommewarpers zol Berlien 
nooit haelen, mar zol zien aende vienen 
in de staotsbossen bi'j Diever. El bedoel-
de vliegtuug was een viermotorige born-
mewarper van de Handley page-febriek 
van et type Halifax B II, no. LW 231, let-
ters yR-F, van et 419e Kannedeze 
Moose-Squadron en opstegen van et 
vliegveld Middleton St. George. An 
boord weren zes Kannedezen en iene 
Ingeisman. Om een ure of zeuven henne 
in de aovend kreeg een Duutse naachtjae-
ger de Halifax in de omgeving van 
Diever te pakken en scheut mit een goed 
richt salvo et Kannedeze vliegtuug in de 
braand. Branende as een here kwam et 
vliegtuug naor beneden en kwam dade 
zo om-en-de-bi'j aanderhalve kilemeter 
oostelik van de Bosweg tussen Diever en 
Waoteren in de staotsbossen (bosvakken 
9 en 11, viak aachter de tegenwoordige 
speulweide). Deur de ontploffing weren 
ok stokken van et vliegtuug daelekom-
men in et bosvak 61 onder Oolde Willem. 

Repot 

Et heufd van de lochtbescharmingsdienst 
uut Diever stelde een onderzuuk in en 
maekte et volgende repot op (de onderte-
kening is onleesber): Op maendag 22 
november 1943 om-en-de-bi'j 20.00 ure 
henne, kreeg ik een tillefoontien van de 
kok-beheerder van et warkkamp B in 
Diever, dat in de richting van De Smilde 

op grondgebied van staotsbosbeheer in de 
gemiente Diever een vliegtuug daelekorn-
men was en in de braand ston. Tegere mit 
de burgemeester van disse gemiente en 
de gemientedokter heb ik mi'j mit een 
auto naor et opgeven plak rieden laoten. 
Wi'j troffen an de linkerkaante van et 
fietspad, dat van de zonuumde ringden-
nen naor De Smilde lopt, om-en-de-bi'j 
twie kilemeter vanof de scheiding tussen 
De Smilde en Diever, een branend vlieg-
tuug an. Neffens een ooggetuge weren de 
bommen die et vliegtuug bi'j him hadde 
ontploft. Deur disse ontploffing weren 
brokstokken van de mesiene her en der 
votvleugen. In de stat van et vliegtuug 
zag ik een liek liggen en in de rompe nog 
iene. Et is niet warschienlik dat d'r man-
nen uut et vliegtuug sprongen binnen, 
omdat ze daor volgens een getuge gien 
tied veur had hebben. Op de rompe van 
et vliegtuug stonnen de letters F en yR. 
(VR weren de Squadronletters van et 
419e Squadron en de F was de radioletter 
en et was de ofkotting van de naeme 
Freddy, W.H. de V.) Veerder vunnen wi'j 
de registertekens LW23 1 en veerder 
weren anbrocht een peer cirkels in de 
kleuren oranje, wit, geel en blauw. (Dat 
nommer bestaonde uut twie letters en drie 
ciefers was et perduktienommer van de 
febriek en de kleurde cirkels weren de 
national iteitstekens van de Ingels/Kan-
nedeze lochtmacht, W.H. de V.) 
1k hebbe bi'j et vliegtuug een bewaeker 
aachterlaoten, die volgens toezeggings 
van de heufdwaachtmeester Dolfing uut 
Dwingel deur de pelisie oflost wodden 
zol. In de loop van de naacht van 22 op 
23 november 1943 is de bewaeking deur 
Duutse soldaoten overneurnen. 
Naoderhaand is bleken dat et toestel van 
et type Halifax was en een bemanning 
van 8 man hadde, die allemaole de dood 
vunnen hadden. (Acht man was niet 
waor, mar dat kwam pas nao de oorlog 
uut)  W.H. de V.) Et vliegtuug is waor-
schienlik in de locht al uut mekeer klapt, 
want in de wiede omtrek laggen stokken 
en brokken verspreid. Twie moters mit de 
propellers weren 500 a 1.000 meter veer- 



De zeuven kruzen in Diever nao de identi/Ikaosie. 

derop daelekornmen. Aldus tekend in 
Diever. enz. 

Identifikaosie 

Twie jonge mannen uut de Halifax kon-
nen hi'j et oproernen van de wrakstokken 
identificeerd wodden en dat weren de 
beide air gunners (schutters): Sergeant 
George Alexander May uut Ontario. 
Kannede en Warrant Officer Joseph 
Lesage ok uut Kaimede. mar et adres is 
niet bekend. Dc aandere vuuf beman-
ningsleden weren zo verminkt on ver-
braand dat identifikaosie niet lokte. Ze 
bin doedestieds naost de beide aanderen 
as onbekende soldaoten in Diever begre-
yen. Dc verminkings weren zo slim, dat 
ze zels dochten dat d'r niet vufe, mar 
zesse niet to herkennen overschotten bur-
gen weren. De resten bin dan doe ok as 
acht personen begreven in acht kisten. Ze 
bin destieds ok in acht kisten opbaord in 
de karke van Diever. 

Ingelse identifikaosie 

Doe de Ingelse identifikaosiedienst nao 
de oorlog dan ok veur identifikaosie op Ct 
karkhof van Diever kwam, bleken daor 
acht greven to wezen. waor mar twieje 
van een naeme hadden. Disse meensken 
weren d'r al gauw aachter dat hier eon 
vergissing begaon was en ion graf wodde 
ruurnd en bi'jvoegd. De vuuf greven zon-
der naeme konnen now ok identificeerd 
wodden omdat disse dienst naost de lis-
ten mit naernen ok alle dienstgegevens 
over disse jonge kerels hadde en nog het. 
Alle medische gegevens over disse miii-
tairen bin veurhanen, o.e. et gebit enz. Dc 
vuuf onbekenden die toegelieke mit May 
en Lesage begreven weren en mit hour 
onderweg weren naor Berlien mar bi'j 
Diever hour aende vuirnen hadden weren: 
de piloot Pilot Officer William 
Langenbeck Hunter uut Vancouver, 
Kannede. de radiotillegrafist Sergeant 
George Alexander Howitson ok uut 



De navigator Flying Officer Richard 
John Newman. Op 'e groepsfoto is hij 
de twiede van links. 

Vancouver, Kannede, de boordwarktuug-
kundige Sergeant Wilbert Blake Jones uut 
Crayford, Ingelaand, de bommerichter 
Flight Sergeant Malcolm Archie 
McKellar uut Esquimalt, Kannede en de 
navigator Flying Officer Richard John 
Newman uut Toronto, Kannede. As we 
now op et karkhof van Diever kommen 
vienen we gien acht greven meer mar 
zeuven en dan zien we ok dat de ooldste 
21 was en de jongste 18 jaor. En dat alle-
maole om een gekke schilder uut et oos-
ten d'r onder te kriegen... 

Klaas Knit/is Hofstra 

et weerbericht in 
Nederlaand 

of et regent tevule 
of de zunne schient te fel 
of nog arger: allebeide 

mar een regenboge zien kunnen 
en daor over klaegen meugen 
dat hiet now vri'jhied 

(30-11- '98) 



Henk Kroese 

De tocht der tochten 

Op et parkeerplak is nog mar kwaolik 
plak. Et schient dawwe niet de ienigsten 
binnen die d'r gien nocht an hebben en 
maek vanaovend zels heur eten klaor. 1k 
doe de deure van mien auto dichte en 
lope naor de deure toe mit et bottien 
'Afhalen' d'r boven. Twie man kommen 
naor buten, in elke haand dregen ze een 
witte plestieken poede. 1k waacht tot ze 
buten binnen en gao dan zels naor bin-
nen. Daor staot nog meer yolk te waach-
ten. 1k sluut an en maek van de tied 
gebruuk om nog evenpies te konterleren 
as ik nog wel et goeie nommer in et 
heufd hebbe. 
Snogger van die Chinezen om nommers 
veur de gerechten te zetten. Et bespeert j  
et numen van de naemen van de gerech-
ten en dus et risiko om daor de tonge 
over te breken. 
Eenjonge en maegien veur mi'j bin d'r 
nog niet uut wat ze bi'j heur bestelling 
hebben willen. Hi'j wil nasi mar zi'j wil 
bami. Hi'j verwiet heur dat ze altied hear 
zin hebben wil. Dat ze de laeste keer d'r 
ok al bami bi'j had hebben en de keer 
daorveur ok al. loch bestelt hi'j even lae-
ter bami. 
Een klein maegien zit een stok kroepoek 
te behaffelen dat ze van et vrommes dat 
de bestellings opnemt, kregen het. As et 
op is zeurt ze bi'j heur moeke om nog 
een stok mar die geft niet toe. 
Dan bin ik an de beurt. 
'Honderdveertien mit nasi in plak van 
witte ries en een possien kroepoek 
graeg.' 
1k reken of en gao an een taofeltien zitten 
waor as nog wat yolk zit te waachten. 
Op 'e taofel staot een schaoltien mit 
kroepoek, ik neme d'r een stokkien van. 
Uut een mappe mit tiedscbriften zuke ik 
wat te lezen, veul zit d'r niet bi'j. 1k 
pakke een sportblattien en begin Tr in te 

blaederen. 1k stoppe om naor een foto te 
kieken die as bi'j een artikel staot dat 
over et hadrieden op 'e scheuvels gaot, et 
Europees kaampioenschop. Op 'e foto 
staot Rintje Ritsma op et ereschevot, de 
kraanze om de nekke. 
'Dear die flapdrol bin rni'j de ogen eupen 
gaon!' 
De man die naost mi'j zit te waachten 
legt zien blattien daele. 
'Wat hebbe ik mien tied al die jaoren ver-
prutst om naor al dat hadrieden te kieken. 
En weej' hoe dat komt?' 
1k schudde mien heufd een betien schrok-
ken van zien foele reaktie. Dat hi'j gien 
antwoord verwaacht op zien vraoge is 
mi'j we! dudelik. 
'Et komt allemaole deur vrogger. Et wil 
me nog heugen da'k as kiend al naor et 
hadrieden op 'e tillevisie keek, zwatwit 
flog. Mit de hiele femilie zatten we d'r 
veur. D'r ontkwam oons gien nt en mit-
schrieven hen. En spannend dat et was! 
En altied sni'j vanzels want de beeldver-
biening was doe nog niet zo goed as 
now.,  
Even hoolt hi'j him stille en haelt diepe 
aosem. Et liekt wel as krigt hi'j et te 
kwaod, mar dat za'k me we! verzinnen. 
'1k hebbe altied een bulte naor sport 
keken: voetba!len, hadfietsen, at!etiek, 
gao mar dear, prachtig vun ik et. Mar 
now wa'k daor dear de jaoren henne toch 
al aanders naor kieken gaon heur. Kiek 
die voetbalders van vandaege-de-dag die 
bin meer doende mit heur belaans as mit 
de balle, om et zo mar es te zeggen, zak-
kevul!ers bin 't. En aj' van et hadfietsen 
en de atletiek nog wat begriepen willen, 
dan moej' op zien minst een opleiding as 
dokter of zokszowat had hebben. Dat 
yolk vret op een dag neffens mi'j al gauw 
een midde!grote appetheek an pillen 
leeg.' 



Wiels hi'j een slokkien van zien drinken 
nemt vraog ik mi'j of as zien bestelling 
haost niet es een keer klaor wezen zal. 
'En weej' wat mi'j nog et meerst bi'jble-
yen is uut die tied?' 
Hi'j zet zien glassien weer op 'e taofel 
daele. 
'Et was zo verrekte gezellig, mit de hiele 
femilie de hiele dag veur de tillevisie en 
aovens altied petat haelen, Chinees eten 
koj' hiere nog niet kriegen. Nee, mem 
hadde op zokke daegen altied een snip-
perdag.' 
Weer hoolt hi'j him even stille en weer 
haelt hi'j diepe aosem. 1k betrap me d'r 
op da'k now staorigan toch wel ni'jsgie-
rig begin te wodden. Mar ik twiefel as ik 
et him vraogen zal. 
'En wa'k mit die ere sporten had hebbe 
dat he'k deur disse flapdrol now ok mit et 
hadri eden.' 
Wiels hi'j dat zegt tikt zien wiesvinger op 
et gezichte op 'e foto. 
'Haost hadde hi'j niet wunnen en weej' 
waoromme niet?' 
1k schudde mien heufd. 
'Ze rieden tegenwoordig toch allemaole 
op die overdekte iesbaenen en now had-
den ze daor in Noorwegen een deure van 
de hal eupenzet. Ze hadden daor liever 
dat iene van heur et winnen zol. Mar 
daordeur begon et te tochten, en doe kon 
hi'j, 'De beer van Dc Lemmer', niet meer 
zo hadde, en doe hadde hi'j haost nog 
verleuren, en dat zol toch niet eerlik 
wezen.' 
Et komt bi'j mi'j op en mack een grap-
pien over de 'Tocht der tochten', mar ik 
kriege de kaans niet. 
'Doe 'k him daorover klaegen heurde 
was et mi'j votdaoliks over! Daor heurd' 
ie ze vrogger niet over. Al wi'jde et zo 
hadde dat et yolk van de tribunes wi'jde, 
al sni'jde et zo hadde dat ze de bochten 
niet meer zien konnen, al mos de iene 
bi'j min tiene rieden en de aandere bi'j 
plus dattig, aj' wunnen waj' de beste. 
Punt! Mar dat stellegien slopjanussen kan 
vandaege-de-dag niks meer hebben mit 
heur aerodynamische strippies en heur 
klapscheufels. D'r komt nog een dag dan 

kom ie zoe'n hal niet in aj' de dag d'r 
veur brune bonen had hebben, doe d'r 
mar daenken omme, dan is et risiko van 
turbulentie te groot. Now ze bekieken et 
mar, veur mi'j hebben ze ofdaon, ik gao 
mien tied beter besteden.' 
Wiels hi'j et laeste slokkien van zien 
drinken nam reup et vrommes aachter de 
bar een bestelling die as klaor was. 
'0 da's mienend. Bedaankt daj' naor mi'j 
luusteren wollen,' zee hi'j, 'et het mi'j 
zuver oplocht.' 
Hi'j gong staon, pakte zien bestelling an 
en stapte de deure uut. 1k keek him nao. 
Dc wiend ston d'r pal op en dat koj' bin-
nen marken, hiel evenpies tochtte et, mar 
ems stelde et ok niks veur. 



Koosje Hornstra 

Van Der Izzerd naor Der Schweiz 

Kroje 

Lieve Anneke, 

Zoaj' al wel wussen zol ik mit Johan 
Veenstra mit naor de studio van Omrop 
Fryslán. Now we bin west en et was hat-
stikke aorig. 
Et bet dus zo zien veurdielen aj een 
kroje hebben. In oons geval beston die 
kroje uut een Fiat en ie weten wel uut 
oonze aeventuren mit mien Fiattien, dat 
dat now niet bepaold mien favoriete ver-
voermiddel is. Now het Johan een ni'je 
Fiat Punto in een mooie blauwe kleur en 
werempeld: hi'j ree best. Johan ok wel 
trouwens, ok al was hi'j nogal zene-
waachtig, mar dat hul hi'j onder kontrole 
deur alvast twie brune broggies mit keze 
op te eten. 
Veur de gezel!ighied was Fettje ok mit, 
want die wol ok wel geern weten hoe et 
now toegaot in de studio. Om half zesse 
weren we al bi'j et grote ni'je gebouw, 
waor as eerst de C.B.D. huusvest was. De 
eerste bekende kwammen we bi'j de uut-
gang a! integen: Henk Feitsma. Johan 
stelde oons veur as twie vrundinnen van 
him. Wi'j vuulden oons mitien goed, dat 
kuj' wel begriepen. Nao een koppien thee 
uut een automaot gongen we an een soor-
te van stamtaofel, mit a!derhaande leze-
ri'je d'r op, zitten. Aachter oons ontdek-
ten we al een twiede bekende: Sippie 
Tigchelaar, die an et monteren was. 
An de taofel zat ok een wat mollige, vri'j 
jonge kerel mit mooie brime ogen, en ie 
weten da'k die altied zo geern had. Hi'j 
gaf oons een haand en zee dat hi'j De 
Jong hiette. We praotten wat over de 
inhoold van de k.raanten en ok over ien 
van oonze gespreksonderwarpen in de 
auto, naeme!ik dat vrouwluden heur now 
zels thuus mit een apperaotien zwanger 

maeken kunnen, zonder daorveur naor 
een kliniek te moeten. Dat was morgens 
op Ontbijt-tv west. In et Algemien 
Dagblad op 'e taofel was te lezen dat in 
Amerike een stel homomannen now mit 
hulpe van een rechtbaank et k!aor kregen 
hadde om een twie!ing te adopteren. 1k 
wete niet percies meer as hi'j wel mitdee 
an et gesprek, mar heurde laeter van 
Johan dat die zels lekker zeten hadde te 
gniezen, omdat hi'j die De Jong wel 
kende. Die mos, laeter in et radioper-
gramme naemens de R.P.F. et woord 
doen en naor algemien bekend is, hebben 
de kleine karkelike groeperings niet veul 
op mit zokke ni'jmoodse zaeken. Gelok-
kig wus ik dat doe nog niet. 
Om zes ure mochten we de studio in. Ben 
grote ruumte mit ongeveer 20 stoelen, 
een stamtaofel en een 'spreekgestoelte'. 
De technische mannen zatten aachter 
glas. Eelke Lok is een man diej' haost 
uuttekenen kunnen in een sweater, een 
roeme spiekerbroek en op slippers, mar 
dat is et uter!ik. le vergeten dat wel as 
hi'j begint te praoten. Hi'j begint mit 
kommentaor op et ni'js van de weke d'r 
veur en reageert 'life' op uutspraoken op 
'e baand van 'pommeraanten' uut de 
Friese poletiek. Daornao ondervragt hi'j 
de meensken, die uutneudigd binnen, om 
de stamtaofel zitten te kommen. Die 
moe'n goed weten wat ze zeggen zullen, 
want zonder spiekbriefien wet Eelke ze 
de hie!tied weer in 't nauw te brengen. 
As pebliek weren naost Fettje en ikke ok 
nog een groep vrouwluden uut Boornber-
gum op bezuuk en dat is dan et gekiap en 
de geluden, diej' veur de radio heuren 
kunnen. le hebben ommes, doe jim bier 
uutvanhuus weren, wel es mit oons naor 
et pergramme luusterd. Mien buurvrouw 
daor bleek vroeger nog in Ni'jhoo!tpae 
woond te hebben op de boerderi'je van 



Kees Pen, mar ze kende Johan niet. 
Die zat intied veur oons te waachten op 
et teken van Eelke Lok. Fettje wees me 
nog even op de mooie breiden sokken, 
mit kaobelpetroon, die hi'j an had. Die 
hadde zi'j breided. Johan zien optreden 
was een fleurige ofwisseling tussen de 
poletieke praoteri'jen deur. Et gong over 
de sutelaktie en hi'j krigt et altied weer 
veur mekeer et verhael zo te brengen, dat 
et krek liekt aj' d'r zels bi'j binnen. 
Om zeuven ure was et pergramme daon 
en al praotende gong iederiene naor 
buten. De man mit de brune ogen nikte 
me vrundelik toe. Dat vul dus aorig mit. 
Op 'e weerommereize bin we nog even-
pies angaon bi'j McDonalds in 't Vene, 
want honger hadden we d'r wel van be-
gen en we mossen netuurlik ok nog 
(even) wat naopraoten. Doe we uutstap-
ten kiapte ik Fettje haost mit de voete 
tussen de deure omdat ik vergeten was 
dat de blauwe Fiat mar twie deuren het. 
Gelokkig het ze een goed stemge!uud. 
De megaburger smaekte best en intied 
raekten we an de praot over, mit welke 
bekende persoon we ok wel es uut eten 
willen zollen. Fettje en ik wollen wel es 
mit Pau! Witteman en Johan hadde drie 
personen mit krullen op et oge, waoron-
der Thom Hofman, de filmster. 
Heb ie as Zwitserse ok iene waor aj' wel 
es mit uut eten willen zollen? Dat heur ik 
clan nog wel es van je. 

De groeten van je zus Koosje! 

Klaas Knillis Hofstra 

en we numen et... 

ie bin zoveul dezelde 
et moet wel misgaon 

now al dattien weken 
en nog kriebelt et 

ik raeke jow nooit meer kwiet 
ie raeken me nooit meer kwiet 

ik vuul wat as ie vulen 
et is wat ik zels yule 

as et glen liefde wodt 
clan is et vrundschop 

mar 
een vrundschop 
die veerder gaot 
as waor as 
vrundschop 
ophoolt 

ik vien jow zo lief 



Diana Lantinga 

4 september 1999: Nijhooltpae/Hooltpae 

Hooltpae, vuuftiger jaoren 

Lessend zag ik een foto van mien groot-
vader Jan G. Lantinga van de Boverweg. 
Zittende op een boerewaegen mit een 
dubbeispan Friese peerden d'r veur op 
een fokdag van de fokverieninge Het 
Friese Paard uut Wolvege. 
De foto was een betien gelig wodden, d'r 
zat een soort nevel overhenne. Een ool-
derwets sfeertien dat gemoedelikhied en 
gezellighied uutstraolde. Et maekt mi'j 
vaeke wat wieke om et hatte. Die tied is 
west en komt niet weeromme. Of toch... 

Groolvader Jan G. Lantinga mit een dub-
beispan Friese peerden. 

Ni'jhooltpae, 4 september 1999 

Ja, ie kun etje niet veurstellen, mar ik 
had echt et gevuul terogge te gaon in de 
tied. Laot dat now ok mit een fokdag van 
disse zelde fokverieninge wezen, as mien 
grootvader in de vuuftiger jaoren. 

Et is half zesse in de morgen en mien 
wekker lopt of. Aenlik was dat niet neu-
dig, want de hiele naacht wodde ik om et 
ure wakker, bange om mi'j te verslaopen. 
Of was et de spanning veur de kommen-
de fokdag? 
Naoda'k mien tasse vuld had mit brood, 
drinken en witte kieren, zet ik nog in et 
donker of mit mien Peugeotgien van 
Drachten naor Ni'jhooltpae. 
Even veur half zeuven ne ik de Vriesbur-
gerweg op, bi'j de lessend verkochte 
boerderi'je van Kerst Nijenhuis langes. 
Oflopen jaoren was dat ok een betien et 
thuus veur mi'j. Hiel wat uurties he'k 
hier deurbrocht mit de Friese peerden. Et 
was altieten et beginpunt van een stok-
mennig fokdaegen. Soms mit elf peerden 
naor zo&n keuring. Daor gong dan ok 
vaeke een drokke weke an veurof mit 
poetsen van de tugen, waegens en netuur-
uk de peerden. 
le zollen haost daenken daj' kapper 
weren, want de peerden wodden knipt, 
wusken, kamt en-zo-wat-henne. En dan 
bin elf peerden aorig yule. 
Now is et boere-ark verkocht, de waegen 
en treler bin ok vot. Mar d'r bin nog een 
peer peerden en vandaege moet et hing-
stevool Wolter fan Vriesburg (v. Leffert) 
nog veur de keuring. 
Et wodt al lochtiger en ik ne een peer 
boerderi'jen veerder. 1k zie in et laand de 
vier zwatte peerden van Nijenhuis in de 
morgendieze staon. Et het wel wat van de 
oolde foto. Laot ze nog mar even staon, 
daenk ik, want dornmiet is d'r wark an de 
winkel veur twie van heur. 
Corry Kuindersma en Vincent Hoekstra 
kommen ok krek anrieden bi'j de boerde-
ri'je van Henk de Vries en even laeter 
dri'jt Nijenhuis ok et arf op. De 'morgen-
groep' is kompleet en we kun oons klaor-
maeken veur de fokdag. 



Griet en Kerst NUenhuis  en ikke in 't midden naor defokdag in Hooltpae. 

We maeken de schuredeure los en haelen 
de geel/rooie lochtbanewaegen, die 
Nijenhuis gelokkig niet vot daon het, 
naor buten. Heisters, emmers, peerde-
poetsspul en huj gaot mit op de karre. We 
zetten alles startklaor zodat wi'j zo rich-
ting Hooltpae gaon kunnen. 
Peerd Lutske fan Vriesburg (v. Hearke) 
haelen we uut et laand, mar Wolter fan 
Vriesburg warkt disse keer niet mit. Al 
die keren dawwe oefend hebben, weren 
d'r gien perblemen en vandaege het 
meneer et niet in zien heufd om mit te 
warken. Krek kleine kiender, laot ze mar 
uutraozen en et hoolt wel op. En zo gaot 
et ok. Wolter gaot al gauw mit. Al moe'k 
wel zeggen dat een nappien mit peerde-
biks dit keer zien uutwarking niet mist. 
Lutske wodt inspand mit een zille, die 
oold is, mar d'r nog goed en mooi uut-
zicht. Ur zitten zels nog hoolten kiossen 
an om de stringen an vaaste te macken. 

Lutske wodt, zoas vaeke, wat ongeduldig, 
mar nao even foeteren van Corry hoolt ze 
heur rustig. We zetten Wolter mit een 
touw an de singel van Lutske vaaste en 
zo gebeurt et dat wi'j om kwat over zeu-
yen aachter de boerderi'je et arf ofrieden 
op weg naor de fokdag aachter de karke 
van Hooltpae. 
Wi'j gaon binnendeur, bi'j de maIsvelden 
langes, deur et laand wat krek mi'jd is, 
naor de Heufdweg. De dieze hangt nog 
hieltied over et laand. De zunne komt op 
en ie heuren allienig mar et geluud van 
de peerdehoeven en zachies snoeven van 
de peerden. 
Bi'j de Heufdweg kuwwe zo de diek 
oprieden, want ok daor is et rustig, gien 
meenske of auto te bekennen en wi'j blie-
yen stapvoets oonze weg vervolgen. Now 
heur ie de hoefiezers klinken op de diek 
en veerder de hieltied nog niks. 
le bin now zeker niet verbaosd dat op dat 



mement mi'j et gevuul, dat de oolde foto 
bi'j mi'j opreupen had, weer bekreup. 
Bi'j de Pasmalaene wo'n wi'j as et waore 
wakker schudded. Van alle kaanten kom-
men de peerdetrelers anrieden, dus now 
even opletten. Et liekt dat Wolter al jao-
ren veur de waegen lopt. I-Ii'j geft niks 
om al die drokte. Hi'j vint et hiel interes-
saant. 
Rustig rieden we clan bi'j Yske van der 
Meer et fokdagterrein op waor we van de 
meensken die daor staon yule bekieks en 
aorige reakties kriegen. 
Ze vienen et prachtig: zoe'n oolde peer-
dewaegen mit peerd en vool d'r veur. 
Krek as vroeger, zo mos et vaeker!' 

We spannen beide peerden uut en maeken 
ze vaaste an de waegen. We leggen wat 
huj daele zodat wi'j mit et 'mooi mae-
ken' beginnen kunnen. Nog een keer bos-
selen, poetsen, kammen, witte heisters 
ommedoen en o ja, zels de hoeven wo'n 
mooi zwat maekt. Wi'j doen de witte kie-
ren an en clan zal et wezen! 
Spietig genoeg gaot et niet zoas we et 
graeg zien wild hadden. Meer as een 
dadde premie zat d  niet in. Wolter leut 
him as een echte kwaojonge zien. 
Allienig mar galopperen en niet draeven. 
Eers as thuus, want mit et oefenen daor 
gong et hieltied best. Mar dat is vaeke zo 
en aachterof is et makkelik praoten. 
We besluten om mit de peerden mar weer 
gauw richting Ni'jhooltpae te gaon, waor 
ze dan weer lekker et laand in kunnen. 
Veur Wolter was et een hiele ni'je erve-
ring. Disse middag moch hi'j veerder lek-
ker in et zuimegien uutrusten. 
We nemen dezelde weg weeromme en 
opni'j krieg ik et heerlike gevuul van rust 
en gelok. Nijenhuis stuurt de peerden mit 
vaaste haand weer over de diek en deur et 
laand. 
Terogge op de boerderi'je brengen we de 
peerden gauw naor de ere twie peerden. 
Ze bin dudelik bliede dat alles weer thuus 
is. Wi'j gunnen ze de rust graeg, want ze 
bin ok ontiegelik braof west. 
Rest oons nog om de zille op te rumen en 
de lochtbanewaegen weer onderdak te 
brengen en de deuren te sluten, krek as  

dit verhae!. 
Ur bin foto's maekt van oons op de wae-
gen en missehien zeggen meensken in de 
toekomst, as de foto's ok wat vergeeld 
binnen: 'Kick, zo gongen ze op 4 septem-
ber 1999 naor de fokdag!' 



Henk Bloemhoff 

Oonze tael, oonze zorg 

Veurof 

Hoe is et, lezers van disse rebriek, bin 
Jim et ni'je millennium al viot en fleurig 
begonnen? Wi'j wel in alle geva!, de 
meensken die bi'j de Schrieversronte 
drok doende binnen mit et woordeboek 
en al zo wat henne. Een tal !ezers het in 
alle geval blieken laoten alles over de 
Stellingwarver tael in De Ovend goed te 
lezen, want op mien veurige stokkien in 
Dc Ovend in de rebriek Et Stellingwarfs 
Woordeboek, een stokkien dus nog uut de 
veurige ieuw, kwammen flunk wat reak-
ties los. En ok op een peer uutzendings 
van mien taelrebriek Van praol komt 
praot, in Huus en Hiem, et Stellingwar-
ver pergramme van Radio West-
Stellingwarf Centraol en Odrie, de Oost-
Ste!!ingwarver weerscheide. 1k hadde 
daor lestdaegs ok een tal vraogen in steld. 
Daor wil ik aanst op ingaon, want dan 
!ezen jim d'r wat van weeromme. 1k 
krieg trouwens nog wel es de opmarking 
dat et bi'j mien vraogen wel vaeke om 
hie!e appattigheden gaot! Dat mag mis-
schien soms zo wezen, mar veur de 
meensken die die woorden en uutdrok-
kings en zo nog wél kennen, gaot et 
rneerst om de gewoonste zaeke van de 
wereld. Ja, en zokke dingen bin dan weer 
biezunder veur degenen die d'r niks van 
wussen ... ! 
Now vraogen jimjim of: hoezo over et 
woordeboek, dit is toch de woordeboek-
rebriek niet? Hier staot Oonze lad, oonze 
zorg boven en niet Et Stellingwarfs 
Woordeboek? Dat zit ziezo: de redakteur 
het me midden veurig jaor vraogd as et 
niet gewoon iene taelrebriek wodden kon, 
veur de overzichtelikhied en zo. Now, 
daor is wat veur te zeggen. Dinkies over 
et woordeboek hoe 'k dan niet iene 
Ovend liggen te !aoten, en butendat, douk 

komt d'r een aende an et grote projekt en 
is d'r allicht anleiding om et meer over 
aandere zaeken te hebben. Toch geleuf ik 
dat et goed is en veur de lezer levendig, 
as d'r bier now en dan vraogen over 
woorden, uutdrokkings, uutspraoke en zo 
steld wodden. Butendat, ok al wodt et 
woordeboek 'volledig', d'r zullen zeker 
now en dan nog woorden opduken die 
nog niet opneumen weren en die omme-
daenken vraogen. 

Et Stellingwarfs diktee 

Op 3 april zal et op et langelaeste toch 
gebeuren. D'r is in et verleden al vaeker 
over tunteld, mar dan orgeniseert de 
Stellingwarver Schrieversronte toch et 
groot Stellingwarfs diktee. In verschillen-
de streken wodt, in naovolging van et 
grote nationaole Nederlaanse diktee, ok 
al zoe'n diktee hullen. Een goed idee om 
et ok hiere es te doen. Dat komt mit deur 
de RABO, want die hebben veur een pat 
van die! IV et Stellingwarfs Woordeboek 
mit subsidieerd en zi'j wollen ok es wat 
meer in de anvieteringssfeer doen. Een 
mooie kaans dus veur een diktee, daor 
een kleine kemmissie, dislange veural in 
stilte, mit an et veurbereiden west het. 
Via de kraanten zal d'r veur et pebliek 
een soortement veurronde wezen. 
Meensken die op wat veur meniere dan 
ok d'r betrokken bi'j wezen zul!en, zo'k 
anraoden wi!len mien spellingboekien 
Hoe schrjfje 't Stellingwerfs? nog es nao 
te lopen. Aj' et niet hebben hoeft kopen 
gien perbleem te wezen, et geli mar 
f 10,-. 

Hier is et kommende Stellingwarver dik-
tee een mooie gelegenhied om nog es een 
stokmennig spellingsmuuilikheden an te 
stippen. 1k neem dan altied graeg dingen 



uut diktees of warkstokken van de kursus 
Stellingwarfs. Die laoten ja zien waor 
meensken al gauwachtig mit in de perbie-
men kommen. In disse rebriek scbreef ik 
eerder over lastige dinkies in et dadde 
Ovend-nommer van de zeuvenentwintig-
ste jaorgaank (juni 1999). Et gong doe 
o.e. over now (ow vien ie veerder nog in 
jow, how, dus gien 	*hou), -uk, lag- 
gen (mit dubbele g dus, niet mit een 
inkelde), d'r, disse (niet zz) en beide 
(gien *bijde!). 

Daor gaon we dan weer even. 1k las in 
een warkstok de zin: Dan een *200ssje 
bij et schutten van de *boaten  kieken, 
daor hej' altieten wille, dan even een 
*bakkje  leut haelen en weeromme naor 
Berkoop. Dat altieten is een mooie, eigen 
Stellingwarver woordvorm die bestaot 
naost allied en naost altieden, een vorm 
die aj' minder vaeke heuren. Daor is dus 
niks verkeerds an. De verkleinwoorden 
*pooss je  en  *bakkje  missen liekewel de 
-n die d'r aachter heurt. Bi'j veeruut de 
meerste Stellingwarvers heur ie die -n 
wel, in alle geval heur ie d'r een spoor 
van deurdat de ie een betien deur de 
neuze zegd wodt. Bi'j Pattie sprekers van 
et Stellingwarfs heur ie dat liekewel niet 
meer zo, en dat gelt dan veural veur 
meensken uut Blesdieke en uut de 
Westhoeke. Toch schrieven we dat -ien in 
verkleinwoorden altied voluut. 
Een twiede punt om even an te ruren is 
dat *poossje  mit iene o en mit iene s 
schreven wodden moet, dus as posien. 
Ur is gien reden veur de dubbele s, iene 
s maekt ja niet dat meensken et as *pos-
sien lezen. En zo is d'r krek lieke mm 
reden veur de dubbele 00. Staot d'r 
posien, dan lees ie dat nog altied mit een 
lange oo, omdat d'r mar ien s staot. In 
wezen gaot et om dezelde regel die in et 
Nederlaans veurkomt. De eerste lettergre-
pe van posien is 'eupen', zoas in 
Nederlaans 'b-pen'. In zoe'n geval 
schrief ie ien klinkerteken. Krek as in et 
Nederlaans heurt een dubbele mitklinker 
allienig schreven te wodden as de veurof-
gaonde klinker kot is, veur et Stelling- 

warfs dus zoas in vossien. As daor gien 
twie keer een s in ston, zoj' ja an *vosien  
daenken. Krek as meer van de kwesties 
die ik bier nume, vien ie ok over disse 
schriefriegel et ien en aander in et spel-
lingboekien Hoe schrjfje It Stelling-
werfs? 
De uu is veur Pattie ok muuilik. Hi'j kan 
kot klinken, zoas in huus, en laank zoas 
in gruun. Beide keren wodt hi'j liek 
schreven. Mar staot hi'j in een eupen let-
tergrepe, dan wodt hi'j mit een inkeld 
teken schreven, dus zoas in huzen, husien 
(de lettergreepverdieling is ja hu-zen, hu-
sien) en grune (mit de verdieling gru-ne). 
Naost stro staot dus strogien, en naost zee 
staot zegien. In et Nederlaans is 'zeetje' 
neudig omdaj' eers 'zetje' lezen zollen! 
Veur -ien van et verkleinwoord schrieven 
we gien v of z, marfofs: dus naost neve 
schrief ie nefien, gien *nevien,  en naost 
haeze hewwe haesien en gien*haezien. 
Een d an et woordaende blift in et ver-
kleinwoord niet staon: we schrieven dus 
pad-pattien en gien *paddien  of  *padtien  
(zo ok schrieven we trouwens brette en 
gien *bredte  naost bried, en rome naost 
rond, gien *rondte). 
De g blift in et verkleinwoord wel over-
aende: et verkleinwoord van zaege wodt 
as zaegien schreven, gien *zaechien  dus, 
en zo ok maegien, gien *maechien! 
De ie kan krek as de uu kot of laank kim-
ken. Mar die wodt in aile gevallen liek 
schreven, dus as ie in Piet en as ie in 
ziepe; in et !aeste woord klinkt hi'j laank. 
Zit d'r een ie-k!aank aachter een uu of u 
dan wodt et echt een betien lastig, ok al 
omdat d'r in sommige woorden verschil-
!ende oolde uutspraoken binnen. In et 
juni-nommer schreef ik: 'Et schrieven 
leren van et Stellingwarfs is een kwestie 
van kieken hoe et daon wodt, et zels 
vaeke doen en de muuilike gevallen de 
hieltied opzuken en die antekenen aj' niet 
zo makkelik ontholen'. Now, dat gelt 
beslist veur uu-/uj- of ui-woorden: et is 
gruuien, bluuien, bemuuien, mu (muui 
mag ok), muuite, hujjinge, buffe, duj, lui, 
schuin, trul. In feite bin de woorden mit 
ui niet echt lastig. As et hiele gebied 



altied ui in zokke woorden zegt, wodt ui 
schreven. Mar wodt ui op aandere plak-
ken in oons gebied aanders zegd, dan 
moej' elk woord ontholen. 
Aj' woorden zoas as + ie an mekeer 
schrieven willen, kuj' daor ok regels veur 
vienen. Dat ziej' in disse zinnegies al drie 
keer: as + ie wodt aj', kun + ie wodt kuj', 
zie + ie wodt ziej'. 
As + ik wodt a 'k, mar bi'j kun vaalt de n 
niet vot, dus ontstaot d'r gien *ku  'k, dat 
wodt niet zegd. In feite kun d'r alliend 
mar zokke vormen mit j% 'k schreven 
wodden, as ze ok in et taelgebruuk zegd 
wodden. 
Mit Jim gaot et zó: aj'm, laoj'm, zuj'm, 
en mit w zó: awwe (as + we), kuwwe (kun 
+ we), mar lao 'we, moe 'we. Bi'j gewone 
kotte klinkers ziej' dus verdubbeling van 
de mitklinker. Logisch, eers ston d'r 
*awe,, *kuwe  en zo. 
Mit dit alles bin lang niet alle kwesties 
behaandeld. Woj' nog even veerder leren, 
neem dan beslist et spellingboekien even 
in de hanen. 

ni'je woorden in et Stellingwarfs 

Veur et Nederlaans wodt nogal es omme-
daenken geven an ni'je woorden die d'r 
in een jaor verschenen binnen. Zo kan, 
begreep ik jaoren leden es an Teletekst, 
oons middeiste kiend deur et woord 
'sandwichkind' anduded wodden. Toch 
het de alderni'jste Van Dale dat woord 
niet opneumen, zo het intied blieken 
daon. En zo is in ien keer dudelik hoe 
betrekkelik de anduding 'ni'j woord' is. 
Over 1999 geft Ewoud Sanders een 
mooie en lange opsomming in NRC 
J-Jandelsblad van 15 jannewaori 2000. 
Kursusmoe' bi'jglieks wo'n meensken 

mit een hogere opleiding de hieltied 
meer. Et is een woord daor makkelik een 
Stellingwarver 'vertaeling' naost ontstaon 
kan. Meensken konnen hier ok wel meer 
en meer kursusmu wodden, want d'r was 
dit jaor te min anmelding om mit de kur-
sus Stellingwarfs uut aende te gaon. 
Ni'je Nederlaanse woorden en ni'je 
woorden in et Stellingwarfs weren even 

onderwarp in et lekaole radiopergramme 
'Huus en hiem' van 23 jannewaori. Anke 
Hoomstra en Otto de Vent nuumden een 
peer aorige, ni'je woorden in et Stelling-
warfs. 
Otto nuumde uutsturing in plak van uut-
zending. Oene Bult bruukt dat woord een 
protte op 'e radio, en Otto hadde et ok in 
drok zien bi'j de Wolvegester scbriefster 
Jimmy Visser. Uutzending is jaoren leden 
netuurlik uut et Nederlaans ommezet. Et 
is dus een 'lienvertaeling' van 'uitzen-
ding', mar 'uutsturing' is op dezelde 
meniere naor et Friese veurbeeld 'ñtstjoe-
ring'. 'Uutzending' wodt in et 
Stellingwarfs al lange een protte bruukt, 
'uutsturing' mar now en dan. Mar daor-
omme kan et woord nog goed in et woor-
deboek, zeg ik as bescheid op een vraoge 
in de uutzending. Woorden die mar 'spo-
radisch' in et Stellingwarfs bruukt wod-
den, wo'n in et algemien ommes in et 
Stellingwarfs Woordeboek opneumen. 
Et twiede woord in de uutzending was 
mitriedplak, een eigen benaeming veur 
'carpoolplak'. Anke Hoornstra hadde et 
een tied laank in de buurt van Wolvege 
staon zien op een bottien. An dat woord 
mitriedplak ziej' dat toch makkelik ok in 
oons Stellingwarfs ni'je woorden ont-
staon kunnen. 
D'r bin in oonze tael een boel woorden 
mit as eerste stok een warkwoord en as 
twiede stok een zelsstaandig naemwoord. 
Daenk mar an slaopplak, melkstal en 
volksdaansmiddag. 
Veur et Stellingwarfs neteerde ik eerder 
kiekknope (veur 'button'), dat in de 
begintied van de Schrieversronte een 
posien bekendhied hadde. 1k kan et 
weten, as bedaenker... 
Spontaon is beslist 'giechelkruud' veur 
hassies, een ni'j Stellingwarfs woord dat 
mi'j uut Oosterwoolde weg opgeven 
wodde. Een jaormennig leden nuumde ik 
van vroeger 'autokoetsier', zeg mar pat-
tekelier sjefeur, een woord dat et toch 
niet volhullen het, al het Bergveld in zien 
geschriften d'r ommedaenken an geven. 
Lezers die de laeste tied meer spontaone, 
ni'je woorden in et Stellingwarfs heurd 



hebben, dus zoas mitrie(d)plak en gie-
chelkruud, zo'k vraogen willen ze hiere 
te numen. Dan kuwwe daor ok es wat 
ommedaenken an geven. Veur ni'je woor-
den in et Nederlaans moej' et tiedschrift 
Onze taal es inzien! 

Et Stellingwarfs woordeboek 

Zoas ik al schreef, op et veurige stokkien 
kreeg ik een protte raekties. 1k doe een 
kleine greep. Bekkeling veur roggeleu-
ning had ik uut Makkinge. Dezelde bete-
kenis wodt now nuumd deur de heer H.J. 
Prakken, veur Oosterwoolde. De heer 
Oosterkamp belde me en gaf et op veur 
De Fochtel op die meniere. Naor anlei-
ding van tiedigen geft Vrouw Dekker, 
hielemaole uut IJmuiden, zinnegies as Ze 
tiedigen d'r op, dat hoolt in: ze longeren 
d'r op. De heer Oosterkamp van De 
Fochtel nuumt tiedigen in de betekenis 
dat et zien tied nog even hebben moet. 
Bekiek mar es zien volgende veurbeeld-
zinnegien: Et huj kuj' nog niet optiemen, 
et moet nog even tiedigen. De heer 
Prakken van Oosterwoolde kent de bete-
kenis van 'iene tiedigen', dat is him of 
heur even tiedinge doen, bericht doen 
dus. Sukeri Ywaeter was in 't plak van 
koffie, in de vorm van waeter mit cicho-
rei. Koffie was duur, vertelde Zwaantje 
Kuiters van vroeger uut Ni'jberkoop, dat 
aarme meensken deden daor cichorei 
deur of dronken allienig mar sukeri j-
waeter 't Was aarmelu ' koffie, zeden ze 
wel. Vrouw Dekker nuumt dat ok, en 
schrift: "t Was veur 't aarme yolk, en mit 
naor de baggelbak!' 

Woordeboekvraogen 

As altied heb ik ok een peer vraogen. Wat 
was de trekplaanke bi'j et vervenen? Wat 
was de trekbek an een waegen (uut 
Spange), en wanneer nuum ie biggen tre-
dig (uut Berkoop)? En wat was stinkblad 
uut de onlanen (uut o.e. Bu, Dhau, Obk, 
Op) en huj van de turfwallen (uut Bdie)? 
Mien vraoge over Et ot wodt eten, opge-
yen deur de heer Cees Bouwer, moet 

even opni'j steld wodden. Mien uutleg 
daor bi'j was niet sekuur genoeg. Aj' op 
ooldere leeftied inienend belangstelling 
tonen veur bepaolde femilieleden die ie 
eerder nog mar amper kenden, dan 
wodde - deur butenstaonders - zegd: 'Et 
ot wodt eten'. Wie kent et op die menie-
re? 

taeltillefoon, tael-e-inail 

le kun mi'j mit vraogen over et 
Stellingwarfs altied even perberen te bel-
len op 'e taeltillefoon, maendags en vri'j-
dags van 16.00 tot 17.00 ure. 
Via internet kuj' me ok van alles vrao-
gen. Mien internetadres is drhbloem-
hoff@yahoo.com. Gewone, schriftelike 
vraogen bin netuurlik ok altied welkom! 

Op 27 augustus 1999 is wegraekt 
oonze trouwe woordeboekmitwarker 
van de groep van Oosterwoolde 
de heer 

Klaas L. Gorter 

in de leeftied van 85 jaor. 

De heer Gorter was mitwarker van et 
eerste ure. Zien bi'jdrege an et woor-
deboekwark en in et biezunder zien 
opgifte van oolde boerkeri'je-woorden, 
en ok zien veldnaemen veur et veld-
naemewark, weren van grote weerde. 
De herinnering an zien persoon zal 
oons altied bi'jblieven. 

Bestuur en passeniel van de Stichting 
Stellingwarver Schrieversronte 



Veurbij, veurbi'j, veurgoed veurbi'j 

lilerboven zien Jim warschienlik de eer-
ste dösmesiene die in Steggerde bruukt 
is. De foto wodde maekt tussen 1924 en 
1927 en is eigendom van oonze woorde-
boekinfermaanten Tecla en Rika Vonk 
van Steggerde. Et kan wezen dat de foto 
indertied ok bruukt is as ansichtkaorte, 
mar zeker is dat niet. In die twintigerjao-
ren van de veurige ieuw en daorveur was 
de buurtschop Euverburen daor de femi-
lie Vonk doe woonde, aenlik et dorp 
Steggerde. Doe de ni'je straotweg d'r 
kwam 'verhuusde' et dorp as et waore 
naor die straotweg en ok de ni'je R.K. 
karke kwam daor te staon. In die tied 
woonde d'r op Euverburen alderdeegst 
nog een schoffien een smid. Smid Muller 
was slim gezien, mar woonde liekewel 
niet zo lange op Euverburen. Hi'j zorgde 
d'r o.e. veur dat de boeren gebruuk mac-
ken konnen van een dösmesjene. Van wie 
de mesiene was weten de gezusters Vonk 
niet meer; misschjen van de smid zels of 

misschjen ok wel van heur omke Jannes. 
De moter van de dösmesiene mos, aj' 
dösken wollen, ansleugen wodden. Dat 
was niet een licht kerweigien, en daorom 
dee Koos Bastiaans, een starke jongkerel, 
dat. Now en dan sleug de moter onder et 
dösken nog wel es uut ok! De meensken 
die as op de foto staon herkennen Tecla 
en Rika niet allegere meer. Mar veur 
zoveer bekend zien jim van links naor 
rechts: (?) , Bakker en (?) ; op de mesie-
ne staon Theo Vonk (de bruur van Tecla 
en Rika), Thijs Bouma en Jannes 
Westenbroek; veur de mesiene Jannes 
Vonk, Cornelis Halman, (?) en Jan Smit 
(?). Veuran bi'j et peerd staon Bertus 
Vonk (de vader van Tecla en Rika) en 
smid Muller. Dc foto wodde maekt aach-
ter op et hiem van Jannes Vonk. 
Et peerd was al eerder in De Ovend te 
zien (juni 1999), mar doe mit et hontien 
van de femilie op de rogge! (sab) 
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Wat niekta 
Bank   Ber*:~:,coop 

—wom 

biezundere bat 

Jow zien wel: een slim biezundere baank! 

Bank Bercoop. 

De bacrnk die jow tael praot. 
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