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Pieter Jonker 

Vri'jzinnige of vri'j zinnige gedaachten 

Doe de ni'je redaktie van et tiedschrift 
De Ovend mi'j vandeweke overvul mit et 
verzuuk of ik niet een bi'jdrege schrieven 
kon angaonde et vertrek van Ovend-
redakteur Johan Veenstra en de komst 
van de ni'je redaktie wodde ik wat gre-
mietig in de huud. Waoromme een weke 
veurdat et tiedschrift naor de drokker 
moet nog zoe'n verzuuk? Ja, was et 
bescheid, d'r hadde van mien haand in de 
Stellingwarf van 17 meie ji. zoe'n aorig 
artikel staon onder de titel Wisseling van 
de waacht. A'k dat now es een betien 
bewarken gong, dan zol de redaktie daor 
slim bliede mit wezen. A'k now argens 
een hekel an hebbe, dan is et een stok dat 
al es op een aander plak eerder publi-
ceerd west het. Dat kan neffens mien 
opvattings niet. Daoromme da'k me zels 
wel een muuilike opdracht gaf om in een 
peer daegen tied een hiel aander stok te 
schrieven dat wel etzelde onderwarp 
hadde: et vertrek van Johan Veenstra en 
de komst van Koosje Hornstra-van 
Elselo, Jimmy Visser en Henk Kroese. 1k 
zee ja tegen et verzuuk omreden disse 
vier meensken dat dubbel-en-dwas ver-
dienen. 

Mit stille trom 

An now toe verlopt et ofscheid van Johan 
Veenstra as redakteur van et tiedschrift 
De Ovend riekelik bescheiden. Hi'j nam 
ofscheid van zien naoste mitwarkers en 
de naoste mitwarkers van him. Zuver een 
interne angelegenhied, wiels de buterwe-
reld d'r niet yule van vernemt. Dat was in 
jannewaori 1983 wel aanders doe de eer-
ste Ovend-redakteur Henk Bloemhoff 
ofscheid nam. Een gelegenhiedsredaktie 
leut in opdracht van et bestuur een bundel 
opstellen, verhaelen en gedichten in et 
Stellingwarfs verschienen onder de titel 

'Stil toch kiender! Heit studeert!'' De 
bundel wodde uutgeven in boekvorm en 
wodde opdreugen an de vertrekkende 
redakteur. Henk Bloemhoff was van I 
september 1972 tot 1 jannewaori 1983 
redakteur west en gaf de leide uut hanen 
an Jannes W. Nijholt, die deur ziekte 
spietiggenog mar ien jaor an et bewiend 
was. Hi'j raekte weg in jannewaori 1984 
en wodde doe opvolgd deur de now ver-
trekkende man: schriever en Sehrievers-
ronte-bestuurslid Johan Veenstra uut 
Ni'jhooltpae. 
Et riekelik stille vertrek van Johan 
Veenstra het niet van doen mit een vorm 
van mindere wardering veur zien redak-
teursehop. Alle drie de redakteuren heb-
ben een protte wark verzet veur heur tied-
schrift. Schrievers en mitwarkers mossen 
anvieterd wodden om bi'jdregen (en et 
liefst op tied) te leveren an De Ovend, de' 
Stellingwarver kulturele uutgifte mit de 
naodrok op Stellingwarver scbrieveri'je, 
taelkunde, volkskunde en historie. Ze 
mossen kopie korrigeren, somstieden 
mossen ze wark weeromme sturen en dan 
kwam nog et naokieken van drokproeven. 
Ben huud vol wark. De iene keer gebrek 
an kopie en de aandere keer tevule kopie, 
die dan weer te lange liggen blieven mos. 
Meer as zestien jaor het Johan Veenstra 
disse zwaore zille dreugen. Johan, aande-
ren leuten jow al et wark gewoon doen, 
omreden ze jow dat toevertrouwden. Et 
wodde zo gewoon, wiels et hielendal niet 
gewoon is. Aenlik mos et Scbrieversron-
te-bestuur now in Ni'jhooltpae een ere-
boge bi'j jow op 'e dam zetten, die dan in 
ieder geval acht weken staon blieven 
MOS. 

Brief 

In de al eerder nuurnde bundel 'Stil toch 



Johan Veenstra veur de laeste keer as 
redakteur van Dc Ovend an et wark. 

kiender! Heit studeert!' schreef Johan 
Veenstra een veurwoord in de vorm van 
een brief an de scheidende redakteur van 
doe. Even een citaot: ( ... ) Nao tien jaor 
redakteurwark woj' dat baentien aenlik 
we! kwiet. 1k heurde d'r toch nog nuver 
van op. Och, 't was aenlik zo gewoon, 
Henk had de redaktie van De Ovend, dat 
heurde aenlik zo. ( ... ). Aj' van die tien 
jaor zestien jaor maeken en de naeme van 
Henk vervangen deur die van Johan, dan 
is d'r niks veraanderd. Veerder kuwwe 
!ezen: ( ... ) lien jaor !aank redakteurwark 
van De Ovend, daor hej' een huud vol 
wark an had. Sekuur wark. D'r op hangen 
om De Ovend zo goed meugelik te krie-
gen, et peil omhogens perberen te bren-
gen ( ... ). ( ... ) Me donkt dat ie d'r in 
slaegd binnen de hie!tied weer kundig en 
sekuur et redaktiewark te doen ( ... ). Ok 

dat is allegere van toepassing op 'e dadd 
redakteur Johan Veenstra. 

Wennen 

Et zal eerst wel even wennen wezen. 
Johan Veenstra die dommiet krek as de 
ere dattienhonderd !eden gewoon De 
Ovend in de busse krigt en dan beni'jd is 
wat as d'r now weer op 'e bodden brochi 
wodt. An de aandere ka.ante zal hi'j wel 
een noffe!ik gevuul hebben now disse !a5 
van de schoo!ders is. Lichtkaans mist hi' 
et dommiet ok nog wel een betien: dat 
schoe!emeesteren mit et rooie pot!ood en 
boekies maeken. 
De Schrieversronte zal d'r an wennen 
moeten dat De Ovend niet langer uut 
himze!s verschient. De saemenwarking 
mit Trijnie Te!kamp (DTP) en Sietske A. 
Bloemhoff (fotografie en opmaek) ver-
leup zo goed, dat et hiel gewoon wodde 
dat d'r al weer een ni'j Ovend-nommer 
k!aor was. Et invullen van et verzendfor-
melier veur et postkantoor wodde staori-
gan mien zwaorste taeke op Ovend-
gebied naost da'k now en dan ok een 
bi'jdrege leveren moch, mar dat was yew 
mien eigen plezier. 

Is et slim? 

Doe ik heurde van et kommende vertrek 
van Johan Veenstra was ik eerst niet zo 
best te bruken. De eerste gedaachten 
weren: 'Hi'j lat oons in de steek. A1!e 
hulpe van iederiene is bes!ist vanneuden. 
Juust now de Schrieversronte-toekomst 
ter diskussie komt, moet elk op zien post 
blieven. Hoe moet et now toch veerder 
mit al dat wark veur De Ovend?' Mar 
laeter as de slimste bujje over is, dan 
ziej' ok de positieve kaanten van een ver.  
trek. Aanderen kriegen ok es een kaans 
om heur stempel te drokken op de 
inhoold van oons tiedschrift. Niet dat ik 
verwaacht dat de ni'je redaktie een hiel 
aander tiedschrift maeken kan (want elke 
redaktie is othaankelik van et wark dat 
instuurd wodt), mar accenten kun toch 
aanders legd wodden. Een ni'je redaktie 



zal ok veer vol mit ni'je idenen en plan-
nen entliousiast an et wark togen kunnen. 
Et is beslist een aorige opdracht veur 
disse drie ni'je meensken orn een tied-
schrift te maeken, dat veur een briede 
doelgroep de muuite weerd is. 

Kwaiiteit 

D'r wodt de laeste tied in de zonuurnde 
hoge kringen tunteld over de kwaliteit 
van et tiedschrift De Ovend of et gebrek 
d'ran. Pattie luden vienen dat et tied-
schrift lichtkaans ok mar beter verdwie-
nen kan. Mar veurdaj' een tiedschrift 
opdoeken, moe]' al weten wat aj' daor 
veur in de plak doen gaon. Een literair 
tiedschrift? Wiels we nog iens niet in 
staot binnen en maek rnitmekaander ien 
literair nommer jaors? Een zuver weten-
schoppelik tiedschrift op et terrein van 
regionaole geschiedenis, volkskunde, 
tael- en letterkunde? Wiels veur hid 
Noord- en Oost-Neder!aand mit muuite 
jaors cen peer nommers van et tiedschrift 
Driemaandelijkse Bladen verschienen 
kan mit een peer honderd lezers. 1k daen-
ke dat et oorspronkelike idee van Henk 
Bloemhoff om een bried tiedschrift te 
maeken mit ruurnte veur verhaelen en 
gedichten, vraoggesprekken, mit bi'j dre-
gen op et terrein van de regionaole 
geschiedenis, volkskunde, tad- en letter-
kunde en alderdeegst flog Schrievers-
ronte-ni'js de hieltied de beste optie west 
het en veur de toekomst ok blieven zal. 
Op die meniere kuj' een grote groep 
lezers anje hienen en die grote groep van 
dattienhonderd leden vorrnt ok et fonne-
ment onder de taelbeweging. Naost een 
kwaliteitsinstituut wil de Schrieversronte 
A in de toekomst veural taelbeweginge 
blieven, zolange die rolle niet deur een 
aander overneumen wodt en zolange 
oonze tael nog op aachterstaand staot. A]' 
kieken per heufd van de hevolking, dan is 
et tiedschrift Dc Ovend et tiedschrift mit 
de hoogste oplaoge en de meerste lezers 
in hiel Noord- en Oost-Nederlaand. 
Sclirievers en mitwarkers: pak op die 
penne en zorg veur kwaliteitswark. Zorg 

dr veur dat Dc Ovend de nmuite weerd 
blift Dc warkgroep Publiciteit zorgt d'r 
wel veur dat d'r de kommende jaoren 
deur heur huus-an-huus ledewinaktie flog 
meer lezers bi'j kommen. Hulde veur die 
k!ub! 

Aa c h te rover 

Moet de nije redaktie dan mar aachter-
over leunen en daenken dat et allegere 
vanzels wel goed komt? Now. nee 
netuurlik! Zi'j rnoe'n de huud d'r ok 
opzetten en zorgen dat de kwaliteit 
omhogens gaot. Et kan j  altied beter. 
Zi'j moe'n veural de kritikasters van now 
aachter de vodden zitten. dat die zels ok 
goeie stokken an!everen an de redaktie. 
Want daor zitten luden onder, die neffens 
mi'j bewezen hehben, dat ze hiel wat in 
de mouwe hebben. Laot heur dat d'r ok 
uutschudden! 
Dc Ovend zal ok in de toekomsi zien lao-
ten wat Stellingwarf an telent en kwaliteit 
in huus het. Daor zit ik beslist niet over 
in. Johan bedaankt veur al jow schrippcn 
veur oons tiedschrift en Koosje. Jimmy 
en Henk mit fleur en vaosie an et wark! 



Henk Kroese 

Drok 

'1k bin d'r zo weer heur! As d'r wat is 
moej' mar bellen.' 
'Komt goed.' Zegt et maegien aachter de 
receptie. Ze hoolt evenpies de doeme op 
'e tillefoon om te veurkommen dat dege-
ne die ze an de tillefoon het heur tegen 
him praoten heurt. As ze deurverbunnen 
het ropt ze him nog 'Eet smaekelik!' nao, 
mar hi'j heurt heur niet meer. 
Mit de jasse over de linkeraarm en een 
koffertien in de rechterhaand lopt hi'j et 
kantoor uut. Hi'j stikt de straote over lopt 
een peer honderd meter, stapt dan een 
kefégien in en gaot an een taofeltien bi'j 
et raem zitten. Zien jasse hangt hi 'j over 
de stoel naost him. 
Hi'j eupent zien koffertien en legt een 
staepel pepier veur him op et taofeltien 
daele. Uut zien jassebuse haelt hi'j een 
mobiele tillefoon die naost et staepeltien 
pepier daelelegd wodt. Wiels hi'j mit 
beide hanen et staepeltien en de tillefoon 
netties te plak legt, schrikt hi'j op van de 
woorden van de keféhoolder die naor 
zien taofeltien toe kommen was. 
'Goeie, wat zal et wezen?' 
'Goeie, och doe mar et etzelde as aanders 
je.' 
'1k hebbe gien poddestoelesop meer, is 
kiepesop ok goed?' 
'Hej't waarm?' 
'Zo goed as.' 
'A'k d'r mar niet te lange op hoeve te 
waachten. 1k hebbe et niet an tied.' 
'Is et drok op 'e zaek?' 
Ten gekkeboel is 't. Om twie ure een 
vergeerdering, daor moe'k now de stok-
ken nog veur deurnemen, om half viere 
he'k solsitaosiegesprekken, kan wel zeu-
yen ure wodden hebben ze zegd, en 
aovens een inlaste vergeerdering. Kon d'r 
nog mooi bi'j tussendeur. Zal wel weer 
op oorlog uutdri'jen thuus. 1k hadde mit 
de vrouw naor de feestelike oolderaovend 

van mien dochters schoele zuld. Now ja 
et is wel wat sneu veur heur mar daor 
zullen ze d'r daenk' nog wel es weer ier 
van orgeniseren, donkt jow ok niet?' 
'1k zal jow eten klaormaeken,' zegt de 
keféhoolder en lopt schuddekoppende 
naor de keuken. 
As hi'j de vergeerderstokken deur zit te 
nemen stappen twie jongkerels, beidend 
in een medern pak, et kefé in. Ze gaon 
zitten mar hi'] ziet ze niet. As him de so 
en de bolties brocht wodden vaalt et hin 
op dat d'r twie manluden an et taofeltien 
naost him zitten gaon binnen. Hi'j deupt 
een boltien in de kiepesop, waacht even 
en nemt dan een hap. Hi'j gaot zo op in 
zien stokken dat hi'j kwaolik pruuft wat 
hi'j et. Dc manluden an et taofeltien 
naost him hebben heur beidend een paan 
tien koffie anrokken laoten. 
'Waor is et misgaon?' De man die mit dc 
rogge naor him toe zit vragt et mit zoe'n 
lude stemme dat hi'j opschrikt uut zien 
vergeerderstokken. 
'Hoe bedoel ie?' vragt de aander. 
'Now gewoon waor et misgaon is?' 'Ja 
dat he'k wel heurd! Et mankeert mi'j nie 
an de oren! Wees es wat dudeliker man, 
waor wat misgaon is? Wat bedoel ie in 
vredesnaeme?' 
'Now kiek, wi'j leven in een tied van 
beschaeving, dat daenken we toch of niet 
dan?' 
'Ja, dat kuj' zo wel stellen.' Ni'jsgierig 
naor waor et gesprek henne gaot begint 
hi'j te luusteren naor wat de manluden 
zeggen. De vergeerderstokken liggen 
veur him op 'e taofel mar lezen dot hi'j 
niet, hi'j dot asof. 
'En wi'j wodden nog de hieltied be-
schaefder mit al oonze knappe kompu-
ters, oonze orgenizers en gao mar deur. 
Et nemt oons een bulte wark uut 'e hanen 
mar hoe kan et dan dawwe et nog zo drok 



hebben? le kun vandaege-de-dag gienie-
ne meer tegenkommen of hi'j bet et drok. 
Aj' iene een schoffien niet zien hebben 
hoef ie niet te vraogen hoe et gaot. Et 
antwoord kuj' we! raoden: Drok, drok, 
drok. Daoromme vraog ik jow waor et 
misgaon is?' 
'0, bekiek ie et zo.' 
'Ja, zo bekiek ik et. Kiek, oonze veurool-
den hadden et een peer duzend jaor leden 
beter veur mekeer: deden alliend dat wat 
neudig was: eten zuken, s!aopen, luieren, 
!ol trappen en vri'jen.' 
'le bin aorig op 'e hoogte. Zoj' weer 
weeromme willen naor die tied dan?' 
'Dat now ok weer niet, mar ie kun niet 
ontkennen dawwe aorig an et deurschie-
ten binnen, of niet dan? Misschien zo!!en 
wi'j wat meer van oonze veuroolden heb-
ben moeten.' 
'Wat meer tied nemen veur oonszels en 
veur mekeer?' 
'Kiek es an, ie beginnen al deur te krie-
gen.' Intied zet de keféhoolder veur bei-
dend een dik bod petat mit mayonaise en 
een gehaktballe dade. Op zien 'Bet 
smaekelik' wodt niet reageerd. 'Moej' 
oons bier now es zitten zien. Krapan een 
half uurtien schoft, rap een vette hap naor 
binnen warken, want stel je veur dawwe 
es vief menuten laeter weer weeromme 
kommen as aanders. En waor doen we et 
a!lemaole veur? As et wat minder is 
kuwwe d'r ok nog goed van eten, kuwwe 
Tr ok nog goed van wonen en een !ieve 
vrouw hebben we beidend al en die zul-
len grif niet votlopen. Dat wat willen we 
nog meer? 1k zeg et jow, et is een kwes-
sie van kiezen, van jeze!s blieven enje 
niet opjaegen !aoten deur j  wark.' 
'Daor koj' wel es geliek an hebben mar 
now 'k d'r nog es over naodaenke vraog 
ik mi'j of as et wel kiopt waj' zeggen 
over oonze veuroo!den. Al hadden ze niet 
veu!, die jaegden toch ok staotus nao. Aj' 
oolde prenten zien of dokementaires op 
'e tillevisie over die inboorlingestammen 
zien, dan is degene mit de meerste, de 
grootste en de k!eurigste veren op 'e kop 
haost a!tied de belangriekste. Hoe groter 
ok de bonke is die aj' deur de neuze heb- 

ben, hoe meer anzien aj' hebben, hoe 
groter de peniskoker, hoe meer staotus, et 
dot d'r niet toe wat d'r in zit.' 
'Dus ems zeg ie dawwe nog de hieltied 
een soorte van inboor!ingen binnen?' 
'Now, dat now ok weer niet, mar d'r bin 
raekvlakken.' 
'Raekvlakken? le bedoelen dat oonze 
viotte pakken veur oons een soorte van 
veretooi is?' 
'Zo zoj' et bekieken kunnen.' 
'En oonze orgenizers de bonken deur 
oonze neuzen.' 'Et zol kunnen.' 
'En oonze mobiele tillefoons, dan bin dat 
zeker oonze peniskokers!' Beidend schie-
ten ze in de lach. 
An et aandere taofeltien wo'n de vergeer-
derstokken op de mobie!e tillefoon legd, 
dat ie kun him now niet meer liggen zien. 
'Zuwwe die kaante mar weer op, ik moet 
over tien menuten bi'j et opperheufd 
wezen.' 'En ik miende daj' vandaege vief 
menuten !anger zitten blieven wollen?' 
'Morgen misschien.' 
Dc mannen eten heur bodden leeg, kom-
men in de bienen, rekenen of en gaon et 
kefé uut. As ze veur et raem langes 
lopen, wo'n ze naokeken deur de man an 
et taofe!tien. As ze uut zicht binnen, pakt 
hi'j zien koffertien en dot daor vergeer-
derstokken en de til!efoon in. Dan winkt 
hi'j de keféhoo!der. 'Jow wollen ofreke-
nen?' 'Nee, doe mi'j mar een berenbur-
gien.' Wie!s hi'j van et borreltien nipt, 
spoeken him de hieltied de !aeste woor-
den van de iene man deur et heufd: 
'Morgen misschien.' Hi'j drinkt zien 
g!assien leeg, nemt zien jasse onder de 
linkeraarm, pakt zien koffertien, rekent of 
en stapt dan kaim de straote op. As hi'j et 
kantoor instapt komt de receptioniste al 
op him anv!iegen. 'Jow bin te laete. De 
vergeerdering is al een stief kertier an 'e 
gang. 1k hebbe jow nog beld.' '1k hadde 
him uutzet.' Ze kikt him verheerd an. 
'Zal ik jow jasse vothangen? 'Nee, dat 
doe'k zels wel.' As hi'j zien jasse ophon-
gen bet en de gangdeure ingaon zal, dri'jt 
hi'j him inienend naor heur omme. 'Die 
inlaste vergeerdering veur vanaovend 
hen, ik bin d'r niet, ik moet naor de fees- 



telike oolderaovend van mien dochters 	Sietske Bloemhoff 
schoele. Geef ie et even deur.' 
Dan gaot hi'j richting vergeerderkaemer. In memoriam 

Jan Lantinga 

An et aende van de meimaond kregen 
wi'j bericht van et overlieden van oonze 
schriever Jan Hendrik Lantinga. Lanting 
raekte de 27e meie op 79-j aorige leeftiec 
weg an een eernstige ziekte. 
Lantinga woonde al weer herwertsjaoren 
in et Zeeuwse Kloetinge, mar kwam van 
oorsprong van Blesdieke. Een protte 
meensken zullen him van vroeger in de 
Stellingwarven nog kennen as de man 
van de Riekslaandbouwveurlochtings-
dienst. Ok al woonde hi'j sund 1952 een 
aende uut de buurt, Lantinga bleef 
betrokken bi'j wat d'r him in de 
Stellingwarven ofspeulde en hi'j was 
veural slim interesseerd in de tael. Zo 
belde hi'j bi'jglieks mit riegelmaot mit 
mien bruur Henk as hi'j docht dat hi'j 
nog wat aorigs of biezunders veur et 
woordeboek had. Hiel vaeke had Henk 
daor inderdaod wat an en hi'j was daor-
om bliede mit de 'Zeeuwse' infermaant. 
Jan Lantinga schreef in et verleden ok 
nog al es stokkies veur De Ovend. Vaeke 
hadden die stokkies mit oolde gewoonten 
en gebruken uut de disse kontreinen te 
maeken. Hi'j hadde die van overlevering 
uut zien femilie en dorp, mar hi'j hadde 
ze ok van heuren zeggen op de streek. In 
1994 verscheen een tal van die stokkies 
in zien bundel Van heuren zeggen, zien en 
weten, een boekien dat deur veul meen-
sken mit plezier lezen is. Patten uut de 
bundel bin dit jaor en ok in et jaor 2001 
te lezen op de Stellingwarver 
Spreukekelinder. 
Et bestuur en passeniel van de Stelling-
warver Schrieversronte zullen Jan 
Lantinga altied slim daankber blieven 
veur zien inzet veur en bi'jdregen in et 
Stellingwarfs. 



Jan Bakker 

De vader van de kiender van Sibbedeus 

In mien ientien heb ik in de dattiger jao-
ren es een feestaovend mitmaekt in 
Hooltpae, in een tente bi'j kefé Van der 
Meer. 1k daenke dat d'r middags schoele-
en volksspeulen west hadden en aovens 
trad d'r een kabberetgroep uut Stienwiek 
veur et voetlocht onder leiding van een 
zekere Nuns. 1k kende die man, omdat 
we him in Ooldelaemer as gimmestiekie-
rer had hadden. Wat ik d'r van ontholen 
hebbe die aovend is dat Nuns de veurzit-
ter van de feestkemmissie, de heer 
Hendrik Lolkema, op et teniel reup veur 
een vraoge- en antwoordspullegien. 
Nuns vreug zien kandidaot as hi'j ok 
wus, wie de vader west hadde van de 
kiender van Sibbedeus. Hendrik Lolkema 
zee dat hi'j de meensken uut Hooltpae en 
omkrieten wel aorig kende, mar dat hi'j 
wieder van huus d'r minder mit op 'e 
hoogte was. Hi'j hadde wel es heurd van 
een zekere femilie Sibbedeus mar wie de 
vader now percies was van die naozaoten 
en hoe die man now krek hiette, had hi'j 
him nooit arg in verdiept. Naodat de 
kwismeester, zonder sukses trouwens, de 
opgaove nog es herhaald hadde, zee hi'j 
tegen Lolkema, dat hi'j deur middel van 
ien veurbeeld een oplossing veur disse 
materie perbeerde te vienen. Nuns zee: 
'le bin Hendrik Lolkema en jow hebben 
twie zeunen, Hein en Lol.' 'Gien spelde 
tussen te kriegen,' zee de ondervraogde. 
'A'k now anjow vraog wie de vader is 
van de kiender van Hendrik Lolkema zul-
!en jow daor weinig muuite mit hebben 
wie dat is,' zee Nuns. 'Nee,' zee Hendrik, 
'daor stao'k nog de hieltied borg veur: 
Hendrik Lolkema en gieniene aanders.' 
'Dan zuj' ok wel weten, wie de vader is 
van de kiender van Sibbedeus.' 'Ja, had 
me dat drekt mar zo vraogd,' zee Hendrik 
Lolkema, 'vanzels, dat is nogal wiedes.' 
Jaoren leden ha'k dit alles es opschreven, 

mar et zol en zol en omdat Koop Gorte 
now toch mit de Lolkema's op 'e tekst 
was, kwam et weer naor boven. 'De sloe-
ge zol ok,' zee mien moeder vroeger we! 
es, 'mar die gong eerder dood.' Om daor 
now iene uutzundering op te maeken, 
now, vot mar. Vandaor. 



W.H. de Vries 

historikus '40/'45 

De oorlog in de Stelfingwarven - 24 - 

Winter 1939/1940. Oonze soldaoten verrnaeken heur wel. 

De 4 meie herdaenkings hewwe weer 
aachter de rogge en ok de feestelikheden 
van 5 meie. dawwe 55 jaor leden weer 
vrij weren, bin veurhi'j. 
Al weer 55 jaor! 1k zie ze nog deur 
Ni'jhooltpae kommen, die lange kelonne 
Duutse autos mit die oranje doeken veur 
op de moterkappe, op die 11 e meie 1940. 
Wij begrepen niet hielemaole wat dat 
betekende, die oranje doeken veur op die 
auto's. Oranje heurt toch bi'j Nederlaand, 
dochten wij, dus zol 't wel wezen orn de 
Nederlaanse vliegtugen een loer te dri'j-
en. dat die dochten dat et Nederlaanse 
soldaote-auto's weren. Now. daor gong et 
hielernaole niet omme. Die doeken weren 
veur de Duutse vliegtugen. Die hide 
opperaosie orn Nederlaand even onder de 

voete te lopen (liefst in iene dag), nuum-
den de Duutsers in de rneidaegen van 
1940: De euperaosie Fall Gelb'. Die 
oranje camouflage was d'r veur orn de 
Duutse vliegtugen weten te laoten. dat ze 
niet op disse riederi'je schieten mochten, 
orndat et eigen yolk was. 
Dat Gelb' ston dus veur die doeken die 
op die moterkappen wapperden. 
Nederlaand hadde altied perbeerd zien 
neutraliteit zo goed meugelik te beweren. 
Om toch op alles veurbereid te wezen, 
wodde op 28 augustus 1939 besleuten tot 
een algemiene mobilisaosie. Alles wat 
een geweer vaaste holen kon, mos 
opkommen. Dit betekende, dat naost die 
soldaoten die al in 't leger weren, nog 
zoe'n honderdduzend mannen naor heur 



kezernes kormnen mossen. We hoopten 
netuurlik wel, dawwe neutraol blieven 
zollen. Die neutraliteit mos uterst korrekt 
en diplometiek voerd wodden, om gienie-
ne van de striedende lanen tegen oons 
laand in et harnas te jaegen. Aachterof 
bekeken is dat hiel onneuzel west, want 
Hitler hadde al in september 1939 besleu-
ten, de Lege Lanen in de stried te betrek-
ken. 
Nog los zien van de greensincidenten die 
iederkeer an de Duutse kaante plakvun-
nen hadden, o.e. bi'j Venlo, wodde oons 
lochtruum iederkeer weer, haost elke dag 
en naacht, deur butenlaanse vliegtugen 
bevleugen. Duutse, mar ok Ingelse. 
Weren wi'j d'r zeker van dat et vremde 
vliegtugen weren, dan wodde d'r op 
scheuten. Scheuten we te yule op de 
Duutsers en haost niet op de Ingelsen, 
dan wodde oons deur Duutslaand verwe-
ten dat we niet goed neutraol weren. Et 

was veur oonze regering een hiel zene-
wachtige tied. Deur al die schieteri'je 
wodden bi'j Usquert, Roermond, Bunde 
en bi'j de Waddeneilanen mit mekere vier 
Duutse vliegtugen naor beneden haeld en 
bi'j Pernis een Ingelse bonimewarper. 
Zoks was weer kolen op et vuur veur de 
Duutsers. Via de Duutse ambassedeur in 
Den Haag kwam d'r een protestbrief an 
oonze regering: Vier Duutse vliegtugen 
naor beneden haeld en in dezelde tied 
iene Ingelse. Dat de Duutse vliegtugen 
oons neutraole lochtroem yule meer 
schunnen as de Ingelsen, dat drong niet 
tot heur deur. 
Oonze regering wodde deur oonze 
attaché in Berlien de hieltied waor-
schouwd dat d'r geveer driegde. Die drie-
gings kwammen zovule keren, dat wi'j ze 
niet meer geleufden. In de meidaegen 
kwam d'r weer een waorschouwing van 
oonze attaché uut Berlien. Wi'j hebben 

Nederlaanse soldaoten v/ak nao de meidaegen in een Duuts gevangenkaamp. 



Viak veur de meidaegen 1940. Oonze jongen hi j de kcintine. 

oons d'r niks van antrokken. Oonze sol-
daoten zongen rustig et lietien van 
Blonde Mientje die een hatte van stie-
keldraod hadde, en foeteren dat ze deden 
over die iewige rats, kuch en bonen, en 
wie as d'r now suker in de atesoep daon 
hadde. En doe kwam de kiap op 10 meie 
1940. Dc Duutsers trokken de greenzen 
over van Nederlaand, Belgie en 
Luxemburg. Oonze jongen verdedigden 
heur mit et betien rnateriaol dat ze had-
den tegenover zoe'n groot Duuts leger zo 
goed as ze konnen. Meer as 2200 zollen 
nooit weeromme kommen, uut die vuuf 
meidaegen van 1940. Uut de 
Stellingwarven weren dit: Hendrikus 
Antonius Dijkstra uut Peperge, Johannes 
Hendrikus v. d. Hoef uut Spange. Heine 
Andries de Jong uut Ooldetriene. Geert 
de Vries van De Hoeve, Sijbrand v.d. 
Meulen uut Wolvege, Frederik Wapstra 
ok van Wolvege en Kornelis Wind uut 

Rotstergaast, mar geboren in Hooltpae. 
Uut Oostaende kwarnmen niet weerom-
me: Rienk v.d. Wal uut Haulerwiek, 
Willem Schurer van Makkinge en tot slot 
H. Tabak uut Drachten, mar geboren in 
Oost-Stellingwarf. Een peer van die 
ommekommen j ongemannen bin laeter 
overhrocht naor oonze omgeving en hg-
gen now bi'j oons hier op de begreefplak-
ken. De aanderen liggen flog waor ze 
ommekommen binnen, of bin overbrocht 
naor Rhenen en liggen now op 'e 
Grebbebarg begreven. Zij hebben alle-
maole heur jonge leven opofferd, mar et 
het niet hulpen. Wi'j zohlen vuuf jaor 
onder de Duutsers zitten. We zullen veer-
der mar niet ingaon op 'e stried die in die 
vuuf meidaegen deur oonze jongen tegen 
een oppermachtig Duuts leger voerd is. 
Mar wat we d'r nog al van zeggen willen 
is. dat ze ondaanks dat ze haost niks in 
hanen hadden om heur te verdedigen, in 



die hedoede vuufdaegen in meie 1940 
prestaosies leverd hebben die nooit weer 
veurkommen binnen in et hide verloop 
van de Twiede Wereldoorlog. 
Bepaolde groepies bin d'r vandaege-de-
dag op uut om de prestaosies van oonze 
soldaoten in de meidaegen 1940 naor 
beneden te haelen en heur of te schilde-
ren as lafferds en gao mar deur. 1k wil 
daor veerder niet op ingaon, want dan 
mack ik me lelk. In de dattigerjaoren 
leupen een hiele protte meensken mit een 
speltien op 'e jasse. Dat speltien stelde 
een breuken geweertien veur. Die meens-
ken maekten daor drok rekiarne veur. 
Gien cent veur et militarisme! Nee, dat 
zal best wezen, mar as je die oorlog 
opdrongen wodt, wat dan? Diezelde 
meensken mit dat bewuste speltien op. 
wat zeden die op 10 meie 1940? Oe 
God, oonze jongen die an de Duutse 
greens staon? Wi'j hebben d'r schuld mit 
an, dat ze mit veroolderd materiaol zit-
ten?' Mit oonze regering doedertieden 
was et alderdeegst zo slim. dat doe oonze 
legerleiding wol dat de bongerds in et 
veurterrein van de Grebbebarg ommehakt 
wodden om veur oonze jongen een heter 
schotsveld te kriegen. dat weigerd wodde 
deur de heren. Oonze jongen hebben et 
weten. doe ze de Grebbebarg verdedigen 
mossen. 

Jantje Houwer 

Dc Kuunder en de Lende? 
Wat. dat gezeur. 
loch bin daor mien wottels, 
'k Weet dat ik daor heur. 



Mieke Kraa/er 

Et Stellingwarfs diktee 

Op dattien meert om half tiene aovens lag 
ik onderuutzakt op 'e baank, meer slao-
pende as wakker, doe detillefoon gong. 
Et was Henny Koops, ze zee da'k in et 
veurrondediktee nul fouten had, as ik op 
3 april mit doen wol an et Stellingwarfs 
diktee in Lunia in Berkoop. Daor wa'k 
hiel bliede mit. 
Now, an et wark, grammatika leren en 
muuilike woorties, al mien oolde (kur-
sus-)diktees opzocht en alles meerdere 
maolen goed deurneumen. 
De tied gaot hadder aj' daenken, et was 
zomar 3 april. De hide dag zatten de 
zenen mi'j op 'e huud. Et eten wol ok 
niet meer zo smaeken en aovens, doe we 
de auto uut de gerage reden, steeg de 
spanning ten top. 
Doe wi'j in Lunia kwammen weren d'r al 
een protte meensken. Doe kwam de kof-
fie en ontrnoetten wi'j nog oold-kursis-
ten, dat was aorig en gezellig. 
Radio en tillevisie weren d'r ok, een hiele 
drokte. Urn half achte wodden de spuirie-
gels uutlegd en orn acht ure gongen wi'j 
uut aende. 
Johan Veenstra las et diktee veur, hiel 
dudelik en langzem, eerst de hiele zinnen 
en dan brokkien veur brokkien. Et was 
slim muuilik, dus hiel goed luusteren en 
naodaenken en zo goed meugelik 
opschrieven. Nao de tien zinnegies moch-
ten wi'j uutblaozen en was et waachten 
op de jury, die de 'blispoter' d'r uuthae-
len mos, een alderheiselik kerwei. 
Jan Krol was de gelokkige winner, volgd 
deur Joop Uosterhof en Lodewiek 
Hooghiemstra. Zels ha'k negen fouten 
scoord, vul mi'j eerst niet mit, mar doe'k 
et van aanderen heurde wa'k nog bi'j de 
'koplopers', gien slecht risseltaot. 
Et was zoe'n gezellige aovend, ok al 
omdat alle supporters ok mitschreven; et 
was en vuulde ok as iene grote 

Stellingwarver femilie. En ien ding wee 
ik zeker: as d'r nog es een diktee holen 
wodt bin 'k van de perti'j, ok al kost et 
mi'j de zenen en trilt me et hatte as een 
!aomerstattien! 



Krummelties 

EUROPESE TAELEDAG OP 14 APRIL 

Op 14 april wodde in De Zon in Ooster-
woolde een biezundere kulturele aovend 
hullen. Et Europese buro veur kleine tae-
len, d.w.z. de Nederlaanse lidstaotekem-
missie d'r van, hadde een literaire aovend 
orgeniseerd mit dielnemers uut et Friese 
en et Nedersaksische taelgebied. De veur-
bereiding hadde wat kot dag west en d'r 
was wat te min publiciteit an geven, dat 
hiel yule yolk was d'r niet, mar alles mit 
mekeer weren d'r toch nog zoe'n tachtig 
meensken. De Overiesselse kultuurdippe-
teerde Jan Kristen eupende. Hi'j pleitte 
veur veerdere erkenning van et Nedersak-
sisch en drong an op meer inzet veur de 
streektaelen ok deur gemienten, niet allie-
nig deur perveensies. (Dat kan dan gellen 
veur et aandere Nedersaksische gebied en 
veur et Friese taelgebied mar niet zo slim 

veur Oost- en West-Stellingwarf, die 
doenja al een protte!) Uut de Stelling-
warven tradden op Anke Hoornstra mit 
eigen dichtwark en Otto de Vent mit een 
biezundere column die hi'j veur de gele-
genhied schreven hadde. Grunninger poe-
zie brocht Jan Siebo Uffen en mit Drents 
dichtwark kwam Suze Sanders. De Twent 
Andre' Hottenhuis brocht Twentse humor, 
Tine Bethlehem kwam mit Friese vertel-
lings, Jelle Bangma bleek een betere 
Friese entertainer te wezen mit viotte 
ansprekende teksten en Trinus 
Riemersma gong in op de verholing dia-
lekt-streektael-literatuur. De Friese zang-
groep van Hendrik van der Meer: Auke 
Roukes sleut of mit een hiele riegel sfeer-
voile Friese lieties. SONT-veurzitster 
Philo Bloemhoff prissenteerde de aovend 



en in de veurbereiding zatten Alex 
Riemersma, veurzitter van de hierboven 
nuumde lidstaotekemmissie, Tineke 
Steenmeijer, direkteur van het Fries let-
terkundig museum en dokumentaosiecen-
trum en Henk Bloemhoff, streektaelftink-
tionaris veur et Stellingwarfs. (red.) 

VELDNAEMEN BI'J NI'JE VIER-
BAANSWEG 

An de vierbaansweg tussen Wolvege en 
Ooldeschoot bin deur Riekswaeterstaot 
twie zonuumde verzorgingsplakken 
anlegd. Bi'jkotten kommen daor nog 
bezinepompen bi'j. Destieds wodde deur 
de hierboven nuumde instaansie vraogd 
naor geschikte naemen veur beide plak-
ken. Plaetselik Belang en ere meensken 
stuurden doe suggesties op. De heer J.A. 
Mo!, heufd van de ofdieling Letterkunde, 
geschiedenis en naemkunde van de 
Fryske Akademie, maekte de uuteindeli-
ke keuze veur twie ve!dnaemen en gaf 
die deur an de heer Tangerman die in de 
direktie zit van Riekswaeterstaot Noord-
Nederlaand. Die nam et advies van de 
heer Mol over, en zo hieten de beide 
p!akken now DOrpshellen (zie foto) en de 
Weeren. Beide naemen kommen uut et 
veldnaemeboekien van Der Izzerd, 
Hooltwoolde en Ni'jhooltwoolde, dat 
schreven wodde deur Ph. Bloemhoff-de 
Bruin en Y. Duursma. (yd) 

LITERAIRE OVEND 

Et doel was dat dit nommer van De 
Ovend een zonuumde literaire Ovend 
wodden zol. Daor was ok al een speciao-
!e redaktie veur vormd, mar jammer 
genoeg kwam d'r bi'j heur te min kopie 
biimen. In et augustusnommer zal d'r 
veur et wel instuurde wark ommedaenkei 
wezen. (kh) 

VLAGGE WEST-STELLINGWARF 

Wi'j kregen de laeste tied nogal es een 
vraoge om de v!agge van West-Stelling-
warf. Die weren bi'j oons al een posien 
op, mar we hebben veur een ni'je perti'j 
zorgd. Daor bin onderhaand ok al weer 
hiel wat van vot, dat aj' iene hebben wil-
len, wees d'r as de kiepen bi'j! De viagge 
kost f 57,50. (sab) 

ZOEMER 2000/SIMMER 2000 

De Dag van de Nostalgie en et Proms 
2000-concert in et Thia!fstadion van Et 
Vene, daor we jim in de veurige Ovend 
op opmarkzem maekten, gaot op 4 juli 
niet deur. Et hie!e pergramme, daor ok 
Stellingwarver artiesten an mitdoen, wodt 
now op 'e ze!de dag en dezelde tied 
opvoerd in de Grote Karke van Workem. 
(jv) 

VELDNAEMEN ZAANDHUZEN/DE 
MIENTE 

Warschienlik komt d'r in de serie Veld-
naemen van Ste!lingwarf disse haast een 
ni'j die! uut. Dit diel gaot over de veld-
naemen van Zaandhuzen en De Miente. 
Veerweg et meerste materiaol daorveur is 
verzaemeld deur Joop van Lier. De ver-
zaeme!ing is ongeveer kompleet, mar 
toch vragt hi'j an de lezers van De Ovend 
as d'r misschien goenend binnen die nog 
oolde naemen van die omgeving weten 
en daor hi'j nog niet mit praot het. Jim 
kun evt. anvullings deurgeven an himzels 
(till. 0561-432023) of an de ofdieling 
Woordeboek van de Schrieversronte (till. 



0516-451108, even vraogen naor Sietske 
Bloemhoff). (sab) 

LODE WIEK 

Al een hiele poze kuj' op et kantoor van 
de Schrieversronte Lodewiek Hooghiem-
stra weer tegenkommen. Lodewiek warkt 
tegenwoordig as vri'jwilliger de meerste 
woensdaegen bi'j oons. Hi'j dot dan 
veural warkzemheden veur et dokumen-
taosiecentrum, omdat daor nogal wat 
aachterstaand is. Butendat heipt hi'j mit 
an bepaolde kiussen veur De Ovend en 
schreef hi'j kotleden stokkies veur de 
spreukekelinder veur et jaor 2001. Daor-
naost gaot hi'j de kemmissie Publiciteit 
helpen bi'j et klaormaeken van de boeke-
kraante veur de kommende sutelaktie. 
Zowel bestuur as oold-kollega's bin hat- 
stikke bliede en hebben d'r hiel yule war-
denng veur dat Lodewiek zo aktief doen-
de bhft bi'j de Schrieversronte! (sab) 

EUPEN TUUN ORANJEWOOLD 

In Oranjewoold wo'n op-8 en 9, 15 en 
16, en 22 en 23 juli zonuumde eupen 
tuundaegen holen. Een tal pattekeliere 
tunen bin dan die daegen tussen 11.00 en 
16.00 ure te bezien. D'r bin bi'j de tunen 
liekegoed butenaktiviteiten as aktiviteiten 
binnendeure. Ok een peer leden van de 
Schrieversronte doen mit an dit gebeuren 
en bi'j heur op et hiem is tiedens de dae-
gen ok een kraompien van de Schrievers-
ronte te vienen. Misschien konimen we 
jim daor integen? (sab) 

OPROEP RADIO CENTRAAL 

Al sund een hiele poze verzorgt Radio 
Centraal et intergemientelike streektael-
pergramme Huus en Hiem op de zundag-
morgen. Et is een slim aorig pergramme 
dat ok goed beluusterd wodt. An et per-
gramme warken een redelik tal meensken 
mit, mar de laeste tied hebben een stok of 
wat ofhaoken moeten. Dat hoolt in dat 
d'r op et ogenblik aenlik te min prissen-
taoters binnen om et pergramme wekeliks 

uut te zenden. Radio Centraal dot daorom 
ok via De Ovend een oproep an meen-
sken die misschien wel aorighied hebben 
an et maeken van zoe'n pergramme en 
die dat ienkeer in de vier of vuuf weken 
doen willen. Wi'j hopen mit heur dat dat 
lokken zal, want et belang van een 
streektaelpergramme vint ok de 
Schrieversronte van butengewoon belang 
veur (et behoold van) die streektael. De 
pergrammes kun in alle rust van te veu-
ren opneumen wodden, of live op de zun-
dagmorgen. Reageren kan et beste recht-
streeks mit Radio Centraal, till. 0516-
432222. le moe'n dan even 
vraogen naor Peter Blom. (sab) 



Henk Bloemhoff 

Oonze tael, oonze zorg 

Vraogen over woorden: tjaank 

In et feberwaorinommer van De Ovend 
nuumde ik nog een tal woordeboekvrao-
gen. Daor bin laeter gien anvullings of 
opmarkings meer over kommen. Toch 
vraog ik mi'j of as gieniene nog wat ver-
tellen kan over et stinkblad in de onlanen. 
Wie kan nog angeven waor as et omme 
gong? 
Vrouw J. Brouwer-Middeihof uut 
Ooldemark neteerde de uutdrokking 'de 
tjaank naor buten hebben', bi'jglieks in 
Hi] het de tjaank naor buten, mit de 
betekenis 'graeg naor buten willen'. Ze 
vragt heur of as disse uutdrokking ok op 
ere plakken veurkomt. 1k zol dat eerlik 
gezegd ok wel weten willen, want alhoe-
wel de tael van Ooldemark een soort 
Stellingwarfs is, ken ik tf aank uut gienie-
ne van de plakken in Oost- en West-
Stellingwarf. 1k had et woord tjaank 
alderdeegst nog niet eerder heurd! 
Over de herkomst van tjaank is liekewel 
wel wat te zeggen, zoas hiernao bliekt. 
Trouwens, wie een betere verklaoring 
weten zol, zo'k geern nugen willen die an 
te leveren! In et Etymologisch 
Woordeboek van et Nederlaans van Jan 
de Vries (Leiden, 1971) wodt et woord 
tfanken nuumd, mit de betekenis 'goe-
len', 'raozen'. Dc Vries nuumt tfanken 
een 'expressieve bi'jvorm' van janken. 
Mit dit tfanken moet et Ooldemarkster 
tjaank wel in verbaand staon, krek as et 
Twentse sjanken 'zaniken, zeuren', dat ok 
vormd is naostjanken. De !ange aa is in 
die pesisie in et Ooldemarkers hiel 
gewoon; daenk bi'jglieks an woorden as 
laank 'lang' en daank 'dank'. De 
Twentse betekenis staot dichter bi'j die 
van Ooldemark (et gaot om daj' hiel 
graeg wat willen) as de betekenis die Jan 
de Vries geft. In Sallaand, midden 

Overiessel dus, betekent sjanken, krek as 
bi'j De Vries, 'goelen', en in Heerde, op 
'e Ve!uwe dus, kennen ze sjenken = 
drammerig goelen. Daor zit dus ok weer 
in dat idee van daj' graeg wat willen. 
De 'expressieve toevoeging' van de t 
komt ok in ere woorden veur: in tja 
(naostja), tf asses (naostjasses), Yee 
(naost fee), tfonge (naostjonge) en et 
Twentse tfodden (dat bin de vroegere 
Duutse haande!slu in tekstiel), naostfod-
den ('joden'). Een extra s, mit etze!de 
effekt, zien we in sfemig (naostfemig), 
sfongefonge en in de streektael dus in 
sjanken of sfenken. 
Et zal mi'j ni'j doen as d'r nog reakties 
kommen op et Ooldemarkster tfaank. Ok 
in et huusorgaan van de lesselakedemie 
wodt d'r bi'jkotten naor vraogd; mis-
schien levert dat uut Noordwest-
Overiessel nog meer op. 

Verschiening Stellingwarfs Woordeboek diel 
Iv 

Et is onderdehaand zo veer mit et naokie-
ken van diel IV van et Stellingwarfs 
Woordeboek dat d'r een veurlopige uut-
rikkingsdaotum vaasteste!d is. Et gaot om 
vri'jdagmiddag 1 december. Ben belang-
rieke rol!e zal disse keer de Berkoper 
baank speulen: in heur gebouw zal de 
officiele prissentaosie wezen Dat is mit 
recht en reden zo; zi'j hebben heur inder-
tied as heufdspoonser veur de uutgifte 
mit verantwoordelik maekt veur et hiele 
projekt. Dat et het veur een flunk pat mit 
an heur te daanken west dat et grote pro-
jekt Stellingwarfs Woordeboek in 1991 
uut aende kon! 

\Tel dna em e-o a d e rzu u k 

De veldnaemekemmissie het op 5 april 



uutvoerig vergeerderd over de lopende en 
kommende aktiviteiten. Et is aorig en 
nuum hier een peer ni'jgies. Nao een 
hiele poze van 'stilte' zal d'r dommiet 
weer een boek verschienen in de riegel 
Veldnaemen van Stellingwarf. Disse keer 
zal et gaon over de veldnaemen van. de 
Westhoeke. De verwaachting is dat et 
manuskript veur de zommervekaansie 
klaor wezen zal. De schriever is de heer 
Piet van der Lende, zels ofkomstig uut de 
Westhoeke! Et wodt uteraord een uutgifte 
van de Stellingwarver Schrieversronte. 
Niet van de Schrieversronte mar ok een 
interessaante uutgifte wodt et ieuwboek 
van Hooltpae, deur Gerrit de Vries. De 
veldnaemen van Hooltpae konimen d'r 
op een kaorte in. 
Direkte plannen veur aandere dielen as de 
Westhoeke bin d'r ok: et gaot om De 
Miente/Zaandhuzen mit veul materiaol 
van Joop van Lier angaonde De Miente, 
en om de verzaemeling van Oolde- en 
Ni'jlaemer die d'r veural deur toedoen 
van de femilie Bakker kommen is. De 
veldnaemekemmissie en aandere belang-
stellenden hopen dat Otto de Vent en 
Theo van de Bles bi'jkotten ok tied vie-
nen kunnen veur heur ofwarking van de 
prachtige verzaemeling veldnaemen van 
Steggerde. Steggerde was riek an veld-
naemen en is om meer as ien reden een 
interessaant historisch plak. 
Veur de hoeke Noordwoolde-Zuud bin 
twie ni'je leden van de veldnaemekem-
missie aktief. Dat bin de heren Lammert 
van Nieuwenhoven en Peter Veidhuizen. 
Ze hebben al hiel wat naemen bi'j 
mekeer, zo dee blieken en ze kennen 
alderhaande historisehe biezunderheden. 
Ok nuumden ze, dat de ligging van et 
Noordwoolder meer niet meer bekend is. 
Is d'r nog iene van de lezers die daor wel 
weet van het? 
Lezers van De Ovend kun nog altied 
veldnaemen opgeven daor ze van daen-
ken dat die nog niet optekend binnen. Dat 
gelt ok veur dorpen daor al veldnaemebe-
schrievings van verschenen binnen. Zo 
kregen we uut Ni'jberkoop nog: Et mao-
nenlaentien (dat was et laeste stokkien 

van Frankriek, tot an de Lende toe), Et 
eksternust (een wallegien aachter fern. J. 
Heida) en De driehoek. Dat was een 
kaampien laand tegen de Lende an, etzel-
de as Et halve maotien. Zo, dan weej' 
weer wat veldnaemen binnen, en dan 
weej' ok dat we et de muuite weerd vie-
nen in de ve!dnaemekemmissie van de 
Schrieversronte om ze te geren. 
Waoromme? Omreden ze een be!angriek 
stok van de oolde Stellinwarver kultuur 
van oonze omgeving binnen. 
Vaasteleggen en beschrieven dus, en wie 
wet... weer opni'j bruken in benaemings 
van ni'je wegen, pleinen, gebouwen en 
zo wat henne 

Stellingwarver wiesheden: boekien op kom-
m enwegen 

Ben schoffien leden kwam Boekhaandel 
Zwikstra van Wolvege mit et idee om 
naor Fries, Zeeuws en Braobaans veur-
bee!d een boek uut te geven mit 
Stellingwarver wiesheden, weerspreuken 
enz. Ben rnooi initiatief, daor ik tegere 
mit Sietske Bloemhoff graeg op ingaon 
bin. Sietske en ik hebben uut de woorde-
boekdielen die verschenen binnen en et 
diel dat op dit stuit korrigeerd wodt, 
materiaol gadderd dat 'k zels nog anvu!d 
heb mit materiaol dat infermaanten mi'j 
lange leden anleverd hebben veur een 
bundel volksriempies. Veerder he'k d'r 
nog een kotte inleiding bi'j schreven. 
Et is nog wel altied et plan om een zo 
vo!ledig meugelike, meer wetenschoppe-
like riempiesbundel te maeken, naor et 
veurbeeld van Arnold Rakers zien uutgif 
te over Bentheim. Veural de infermaantei 
Johan Veenstra uut Ni'jhooltpae en 
Vrouw J. Russchen-Houkema van 
Donkerbroek (in 1982 overleden) hebber 
aorig wat materiaol veur die meer weten-
schoppelike bundel an!everd, en daor het 
I now ok mooie dingen uutzocht. Zoks 
verdient nog es mit ere nuumd te wod-
den. 
De ni'je bunde! 'Stellingwarver wieshe-
den' die op kommenwegen is wodt dus, 
veur alle dude!ikhied, niet een volledige 



beschrieving, mar een roeme keuze uut 
meerstal prachtige oolde zeggies. Ze bin 
op een meniere prissenteerd die geschikt 
is veur een groot pebliek. Et manuskript 
is drokklaor, d'r kommen tekenings in, et 
wodt mooi pepier en een had kaft en de 
verwaachting is dat et boekien de kom-
mende haast te koop wezen zal. Et wodt 
een uutgifte van uutgeveri'je Verba, en de 
pries zal omdebi'j f 12,50 wodden. 

le kun dus douk genieten van een boe-
kien mit spreukies as: 

Pissen gaot veur daansen (= Je moe'n 
eerst doen wat beslist moet, dan pas kuj' 
feestvieren) 

Et laeste schip moet ok vracht hebben 
(= D'r moet ok wat overblieven veur wie 
as laeste komt) 

Schellen, schellen dot gien zeer, houw ie 
mi] dan houw 'kjow weer 

Kaant wark, zee de schaopescheerder, en 
doe nam hi] de stat mit 

Geld bi] geld, zee de bochel, en doe 
legde hi] een cent op 'e rogge 

Wat oold is bromt graeg, watjong is 
speult graeg! 

Erkenning Nedersaksisch 

Op 9 meie hebben de dippeteerden uut et 
Nedersaksische gebied en 'oonze' 
bestuurders borgemeister Remco Heite 
van West-Stellingwarf en wethoolder Nel 
van Burgsteden van Oost-Stellingwarf 
praot mit staotssiktaoris Gijs de Vries van 
Binderlaanse Zaeken over de erkenning 
van et Nedersaksisch onder diel III van et 
Europese haandvest. Neffens dillegaosie-
leider dippeteerde Jan Kristen van 
Overiessel het et beslist een konstruktief 
overleg west. De uutkomsten bin dat d'r 
nog wel flunk wat te doen is, dat daorom-
me wi!len de regio's een ni'je warkgroep 

instellen die de veerdere invoering en 
verstarking van et Nedersaksisch veurbe-
reidet. 
De staotssiktaoris wil et a!!egeer formeel 
goed in odder hebben. Zaeken moe'n 
deur regelgeving ofdekt wodden, daenk 
bi'jglieks an et juridisehe en bestuurlike 
verkeer, en aldereerst moe'n de regio's 
zien !aoten wat ze op dat stok doen en 
nog veerder willen. Veerder zol d'r nog 
es naor de beleidsinspannings van de 
regio's keken wodden moeten en d'r zol 
op dat punt wat meer ofstemming wezen 
moeten. Dat en de kulturele verscheiden-
hied van de regio's moe'n niet deur 
mekeer haeld wodden: die verseheiden-
hied is op himzels gien onderwarp van 
diskussie. 
De regio's zullen bi'jkotten zels weer 
veerder overleggen, benaemens over de 
in te stellen warkgroep. 

taeltillefoon, tael-e-niail 

le kun mi'j mit vraogen over et 
Stellingwarfs altied even perberen te bel-
!en op 'e taeltil!efoon, maendags en vri'j-
dags van 16.00 tot 17.00 ure. Via internet 
kuj' mi'j ok vraogen stellen. Mien e-
mail-adres is: drhb!oemhoff@yahoo.com. 
Gewone, schriftelike vraogen bin netuur-
uk ok altied welkom; die moe'n gewoon 
naor de Stellingwarver Schrieversronte! 



Koosfe Hornstra 

Van Der Izzerd naor Der Schweiz 

Dörpshuus 'De Bult' 

Lieve Anneke, 

Is et bi'j jim in Zwitserlaand ok in et ni'js 
kommen, dat d'r in Enschede een zwaore 
explosie in een vuurwarkopslagplak west 
het? Et was in de buurt van de Diekman-
hal. Is dat in de buurt waor as ie woond 
hebben, Aimeke, waor aj' in de kost 
weren bi'j die oolde vrouw of meer in de 
buurt van de flat waor aj' laeter woon-
den? D'r bin an now toe achttien meens-
ken bi'j omme kommen. Zels he'k 
netuurlik ok herinnerings an Enschede, 
omdat Chiel en ik d'r oonze huweliksrei-
ze henne maekt hebben. We bin d'r een 
dag laeter veur trouwd dan de bedoeling 
was, want dan had ie een dag langer vri'j 
van de L.O.M. schoele waor aj' doe 
warkten, en dan konnen wi'j in jow flat 
uutvanhuus. 
Dat is now al meer as dattig jaor leden en 
nog langer leden is et west dat in Der 
Izzerd et dörpshuus 'De Bult' bouwd is. 
In augustus 1967 weren Chiels zuster en 
heur man de eersten die daor heur brul-
loft vierd hebben. Doedertieden was Jan 
de Vries, boerezeune op De Bult, de eer-
ste die dorpshuusbeheerder wodde, een 
taek die al gauw overneumen wodde deur 
Jan en Nely Schokker, die d'r now nog 
altied zitten. Disse zoemer kun ze et wat 
'rustig' an doen want d'r is hiel wat 
gaonde. Een peer jaor leden bleek dat et 
dorpshuus neudig an verni'jing toe was 
en as et kon ok wat uutbreiding, mar de 
centeraosie bleef et perbleem. Oelokkig 
leven we now in een tied van welvaort en 
dus kwam d'r bi'j de gemiente een mooie 
subsidie los, mar netuurlik mit de bedin-
ging dat de bevolking zels ok mitwarken 
mos. Dus bin d'r verschillende kemmis-
sies in et leven reupen en an et aende van 

april bin de laeste aktiviteiten in et dörs 
huus west. 
Et is now aende meie, mar ie herkennen 
et al niet meer. An de westkaante, die mit 
twie meter uutbreided wodden zal, hangt 
een groot oranje zeil en de fonnementen 
zitten d'r al in. De veurkaante krigt ok 
een hiel aander anzien, rond en mit veul 
glas. D'r komt een ni'je buterdeure en ok 
de busies bin d'r allemaole a! uutsloopt. 
Dat dot me daenken an die keer dat et 
dorpshuus et laeste stempelpiak veur 
Wolvege was bi'j de Stellingwarver 
Fietsvierdaegse. Jan Schokker hadde hon-
derd bolties inkocht mar d'r weren mar 
amper meensken die ansteuken. Wel 
maekten ze vaeke gebruuk van et husien. 
Dochter Yvonne bedocht doe dat ze d'r 
dan mar een schotteltien mit centen daele 
zetten mossen en doe ze laeter even kie-
ken gong, lag d'r een rieksdaelder. Laot 
die now ok weer verdwenen wezen doe 
ze d'r es weer kieken kwam. Altied docht 
dat fietsvolk betrouwberder was. 
Intied bin de vri'jwilligers d'r deur de 
weke drok an 't wark mit hulpe van 
Bouwbedrief Scheenstra of eersomme. 
Aj 'm hier in september kommen zal et al 
een aende henne klaor wezen. 
De eerste keer da'k as Chiels maegien in 
dit dorpshuus kwam, ik daenke dat et een 
feestaovend van Advendo west het, 
kwam ik te daansen mit Jan Schokker en 
die zee wat tegen me da'k nooit vergeten 
bin: 'Zo, bin jow now Chieltje zien mok-
keltienT Zoks zeden ze in Diever nooit 
tegen me. Mar dat wende wel, zo a'k lae-
ter an veul dingen wend bin op Der 
Izzerd. Want wat biwwe vaeke in et 
dorpshuus west, veur teniel, vergeerde-
rings en daansaovens mit Turbo, waor 
jim ok wel mit henne west birmen. 
We hebben d'r een broodmaoltied had 
doe oons mem tachtig jaor wodde en we 



overdag in Tietjerksteradiel deurbrocht 
hadden, waor ze geboren was. Mar 
aovens weeromme naor De Bult. 
Mar hoe mooi et ok liekt, et wonen op 
een klein dorp, bepaolde dingen kuwwe 
niet meer op de bien holen. Veul meens-
ken willen niet meer elke zundag bunnen 
wezen. 
Vandaege weren de laeste wedstrieden 
van Advendo 1 en 2 op et korfbalveld 
van Advendo aachter et dorpshuus. 
Deurdat dat sleuten is, hebben we een 
soortement kantine in et materiaolehokke, 
waor we om de beurt dienst hebben. 1k 
mos vandemorgen bi'j Advendo 3, dus 
mit twie potten thee en drie thermoskan-
nen koffie d'r heime. Jannie Punter trak-
teerde op oranjekoeke want ze was per-
cies vuuftig jaor speulend lid van 
Advendo. Ze hadden ok een poppe 
maekt, die verdocht veul op heur leek en 
die in een stoeltien langs de lijn zat. Al 
hoe gezellig et was, et hadde ok wat treu-
rigs, omdat dit veur körfballers de laeste 
keer was, dat ze op De Bult speulden. 
Die gaon veerder bi'j SCO, de buurtklub. 
We bin zo hecht raekt an dit dorpshuus, 
dawwe al jaoren leden tiedens de dorps-
feesten besleuten hebben, dat tegen de 
tied dawwe een jaor of tachtig binnen, we 
een etage op et gebouw zetten laoten as 
een soortement Lennaflat, want we willen 
niet naor Wolvege. 
Dat duurt gelokkig nogal even en we zul-
len ok wel d'r veur speren moeten om die 
verbouwing betaelen te kunnen. D'r zal 
ok we! een 'Gästezimmer' kommen, dan 
kuj 'm uutvanhuus kommen. Mit de trein 
naor Wolvege en mit de buurtbus naor 
Der Izzerd. Niet een mal veuruutzicht 
donkt me. 

Jos Hi Rieb'eid 

Stel 

Steije veur 
een terras 
uut de wiend 
aachter alas 
sigeret 
pottien bier 
ie mien lief 
altied hier 

vertaeling: Klaas Knillis Hofstra 

Groeten van j  zus Koosje. 



Sietske Bioemhoff 

Et Kroontien d4omla:11%:J~ 
(een (veurlees)verhael) 	I Wt.' 

Piepmoes en Kukel 

Et is veurjaor en prachtig weer! Piepmoes 
is van-de-morgen al vroeg uut bedde 
kommen, want hi'j wil d'r uut. De winter 
het lange genoeg duurd en hi'j is van 
plan om vandaege es een lekker aende te 
kuieren. De bos wodt weer mooi gruun 
en overal bluuien praehtige bloemen. 
'k Gao vandaege mar es hielendal deur 
de bos naor de lanen bi'j de Lende, be-
daenkt de moes. Daor is et in disse tied 
van et jaor h tstikke mooi. De kiewieten 
bin d'r weer en de wilpen en gritten. En 
wie wet, missehien is de kikkerd ok al 
uut zien moddersloot. Die is vast hielen-
dal bliede dat et veurjaor is! 
Daor huppelt Piepmoes henne, de tuun 
uut en de bos in. In de bos komt hi'j now 
en dan een karnmeraod integen. De eerste 
is vanzels zien buurman, de molle. De 
molle ligt lekker noflik in et zunnegien 
tegen zien mollebulte an te soezen. Hi'j 
is slim bliede dat hi'j weer es even boven 
de grond wezen kan. In de winter is him 
dat vusen te koold. As Piepmoes him 
vragt om mit te gaon, het de molle daor 
niet zo yule nocht an. 
'Et is mi'j vusen te veer, Piepmoes,' zegt 
de molle. '1k heb in gien tieden een 
aende lopen, ik moet daor nao de winter 
eerst an wennen. Mar aj' de kikkerd zien, 
doe him de groeten!' 
Et roodbossien en de gelegouw bin drok 
in de weer om eten veur heur jonkies te 
zuken, dat die hebben et niet an tied! Mar 
ok van heur moet Piepmoes de groeten 
overbrengen. 
Nao een posien komt Piepmoes zien 
kammeraod de doeve integen. De doeve 
bet et niet zo drok, dat gelokkig het die 
wél tied en nocht om mit Piepmoes mit te 
gaon. Zien jonkies bin al zo groot dat die 

heur wel een peer uren alliend redden 
kunnen. Tegere lopen Piepmoes en de 
doeve deur en kietsen hiel wat of As ze 
uut de donkere bos op et briede pad kom-
men, heuren ze inienend wat. Piepmoes 
schrikt, hi'j daenkt vanzels mitien an de 
beide katten, Klaos en Miep. 
'Die bin et niet, heur,' stelt de doeve him 
gerust, 'et klinkt meer as is et een jonge 
voegel. Misschien is d'r argens iene uut 
et nust valen, lao'we mar es kieken. Want 
as de katten wél in de buurt kommen, 
pakken ze zoe'n besien vanzels mitien. 
Zo bin die beide mispunten now ienkeer.' 
De beide vrunden kieken goed om heur 
henne, mar zien eerst niks. Dan blift 
Piepmoes inienend staon en wiest naor 
een voegeltien dat d'r even veerderop an 
diedelen komt. 
'Kiek, doeve,' ropt hi'j, 'daor komt wat 
anlopen. Et is, donkt mi'j, wel een jonge 
voegel, mar wat veur iene is et?' 
De doeve zicht et besien now ok. 'Et 
liekt op een jonge waetervoegel,' mom-
pelt hi'j. 'Dat zol ok wel kunnen, want 
we bin hier vlakbi'j een poele.' 
'Et besien het nargens gien euvelmoed 
in,' gniest Piepmoes. 'Moej' him zien, 
hi'j huppelt en daanst midden op et pad 
en kri'jt et uut van plezier. Mar as de kat-
ten of een vos...' 
'Dat is et,' onderbrekt de doeve Piep-
moes inienend en geft him een por. 'le 
hebben et goeie woord nuumd, Piep-
moes, weej' wel wat veur voegel et is?' 
Piepmoes kikt de doeve an en snapt d'r 
hielemaole niks van. 'Wat bedoel ie, 
doeve,' vragt hi'j. 
'Now je,' zegt die, 'ie zeden dat et voe-
geltien kri'jt van plezier! Et is vast een 
jonge haenepieke! Kom mit, clan zuwwe 
him es vraogen wat hi'j hier alliend in de 
bos dot.' 



As Piepmoes en de doeve bi'j et piekien 
kommen, schrikt dat eerst een betien, mar 
et besien bekomt a! gauw. 'Wie bin jim,' 
piept hi'j ni'jsgierig, 'ik heb nog nooit 
eerder zokke beesten as jim zien.' 
Piepmoes en de doeve leggen et voegel-
tien uut wie as ze binnen en dat ze in 
disse bos wonen. 'Mar wie bin ie en waor 
kom ie weg en wat doe ie hier aenlik,' 
vraogen ze an et haentien. 'Kiepen en 
haenen wonen niet in de bos, mar bi'j 
meensken op et arf, krek as honnen en 
katten en zo. Et is hier veur jow geveer-
uk, heur,' waorschouwen ze. 'D'r bin wel 
es vossen die jow stommegraeg opeten 
zollen!' 

(Kukeltien leefi echt en he 'k vunnen 
argens op de heide bil Noordwoolde. 
Hi j' woont al weer een posien bi j  mi) 
het intied gezelschop kregen van twie 
kiepies. Mit 'n drienend hebben ze et n 
best naor de zin en van alle haenen in 
dOrp kri jt Kukel et aldermooiste!) 

Daor schrikt et haentien wél van, hi'j zag 
an now toe hielendal gien geveer. Mar 
dan legt hi'j uut, waorom as hi'j in de 
bos is. 
'1k woonde mit mien heit en mem in een 
hiel groot hokke, tegere mit mien zussies 
en bruurties en nog een hieleboel ere kie-
pen,' vertelt hi'j. 'Mar ik vun d'r hielen-
dal niks an, et was daor vusen te waarm 
en te vol en ie konnen nooit naor buten. 
Now en dan verdwenen d'r ok wel es een 
hieleboel van oons in een grote auto. Ze 
raosden dan alderheiselikst en gongen 
tekeer... Doe heurde ik op een dag dat de 
boer van plan was alle jonge haenen vot 
te doen. Dat vertrouwde ik hielendal niet, 
ik was bange dat ze mi'j ok in zoe'n auto 
proppen wollen, dat ik besleut om vot te 
lopen. Eergisteraovend, doe et al een 
betien duuster was, bin 'k d'r stiekem 
uutnaaid. 1k bin de bos inlopen, want dan 
zollen ze me niet zo gauw zien. Daorom 
bin ik now bier. Naachs slaop ik daorgin-
derd in een peer bentepollen en overdag 
verken ik de boel. 1k vien et hatstikke 
mooi, alliend ik kan niet zovule eten vie-
nen. Bin d'r in de bos gien meensken die 
de dieren voeren?' vragt et haentien. 
Dan leggen Piepmoes en de doeve uut, 
dat de beesten in de bos veur heurzels 
zorgen moeten, mar dat dat niet arg is. 
'Veur oons gruuit d'r van alles,' vertelt 
de doeve. 'Mar ie bin een haene en die 
het aenlik aander voer neudig. Zok voer 
kriegen kiepen en haenen bi'j meensken. 
Mar wi'j hebben et wel deur, ie wonen 
niet bi'j zokke hiele aorige meensken. 
Disse meensken mesten kiepen en haenen 
vet en verkopen ze dan an de slaachter. le 
hebben geliek daj' votlopen binnen! Mar 
ie kun bier niet blieven, want dan komt et 
ok niet goed. Piepmoes, we moe'n veur 
een oplossing zorgen!' 
De kammeraoden daenken diepe nao. 
Dan zegt Piepmoes inienend: 
'1k weet et. 1k ken een vrouw die slim 
wies is mit dieren. Zi'j het op et ogenblik 
alliend een bond, mar ze bet me wel es 
verteld dat ze graeg een peer kiepen en 
een haene hebben willen zol. Wat daenk 
ie d'r van, doeve? Zuwwe naor heur toe- 
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gaon en vraogen as zi'j et haentien heb-
ben wil?' 
'Goed idee, Piepmoes,' mient de doeve, 
'mar hoe liekt et jow toe,' vragt hi'j dan 
an et piekien. 
'1k had vanzels nog wel wat meer van die 
grote wereld zien wild,' zegt et diertien 
eerlik. 'Mar as et hier veur mi'j geveerlik 
is en d'r is haost gien eten, dan gao 'k 
mar liever naor die vrouw. Missehien 
mag ik dan now en dan wel es naor jim 
op vesite.' 
En daor gaon ze. De vrouw kikt eerst wel 
verbaosd as ze de drie dieren ankommen 
zicht en et verhael heurt. Mar ze begript 
al gauw waor et omme gaot en zegt dat 
ze graeg veur et haentien zorgen wil. 'le 
lieken mi'j een lief en aorig dier; dat 
komt wel goed mit oons,' mient ze. 'En 
weej' wat, ie kri'jen en kaekelen zo 
mooi, ik geefje mitien een naeme, ik 
nuum jow Kukeltien. Hoe liekt j  dat?' 
Et haentien kikt heur een keer an en knip-
oogt es; hi'j vint et allegere best. 
'En ie kriegen vanzels lekker eten en een 
prachtig hokke mit een mooie loop d'r 
bi'j,' belooft de vrouw. 'Mar zolange a'k 
dat niet heb, moej' mar evenpies in een 
oo!d knienehokke. Dat kan eerst best en 
et is goed veilig, gieniene kan jow pak-
ken. En as jow ni'je hokke klaor is, 
zuken we een peer aorige kiepies veur j  
op, dan hej' ok gezelschop. De hond en 
ik bin nogal es vot, zie.' 
Zo gebeurt et. As Piepmoes en de doeve 
een posien laeter op vesite gaon naor 
Kukel, zit hi'j zo trots as wat in zien ni'je 
hokke te kri'jen. De voegel vertelt dat 
hi'j et mar best naor de zin het en dat d'r 
goed veur him zorgd wodt. 
'En weten jim waor ik zo b!iede om bin?' 
vragt hi'j an de beide kammeraoden. 'Dat 
ik van de vrouw now en dan mit jim mit 
mag naor de bos, as jim temeensen goed 
op mi'j passen. Dan kan ik toch nog wat 
van die mooie wereld zien, dat wol ik 
ommes zo graeg. Wat heb ik et now 
mooi, een prachthokke om in te wonen 
en een hie!eboel kammeraoden in de bos 
van Piepmoes. Tsjongejonge, al dan 
daenke da'k misschien eers wel bi'j de 

slaachter te lane kommen was...' 
Piepmoes en de doeve bin ok hatstikke 
b!iede veur Kukeltien en beloven dat ze 
him gauw een keertien een dag mitnemen 
zul!en naor de bos van Piepmoes. Mar ze 
moe'n now eerst neudig naor de kikkerd 
toe! 



Van et bestuur 

* Ok dit jaor hebben we weer een expesi-
sieruumte in et kader van de Eupen Stal 
(29 juli tIm 27 aug.) in oons gebouw. 
D'r is een tentoonstelling te zien van de 
bekende Stellingwarver schilder Johannes 
Mulders. 

* De reiskemmissie is van doel om in de 
naozoemer weer een kulturele busreize 
op touw te zetten. Docht wodt an een 
'Hendrik van der Meer reize'. Dat is een 
literaire reize deur Frieslaand. 
In de kommende Ovend lezen jim d'r 
meer over. 

* Op 11 november orgeniseert de 
Warkgroep Dialekt en Religie van Sont 
een biebelvertaeldag. Laeter kommen we 
daor op weeromme. 

* Op 1 december wodt et Woordeboek, 
diel IV uutrikt in Baank Bercoop. 

* Jim kun de Schrieversronte bi'jkotten 
op de homepage van Plaetselik Belang 
Berkoop antreffen. 

* Oonze administraosie zal in augustus 
beparkt bemand wezen. 

* Mit optredens en lezings het Johan 
Veenstra mar liefst veur krapan f 21.000,- 
verkocht et oflopen winterseizoen. 

Jantje Hower 

Haosten 

Even haosten kan as et moet, 
Mar haostig wezen is niet goed. 
Dat het mi'j de tied wel leerd. 
Want wat ik wil gaot vast verkeerd. 
Dan bi'j' goed jezels tot last, 
En 't duurt langer, dat staot vast. 



Jimmi' l77sser 

Death-penalty 

Et is veur mi'j vuuf menuten veur twaelf. 
1k stao mit de rogge tegen de mure. Ft 
aende van mien leven komt viogge op 
mi'j toe. Zels kan ik d'r niks meer tegen 
doen. D'r wodt veur mi'j beslist over 
mien leven wiels ik onsehuldig bin. In de 
dooiecel kan een meenske nog kiezen wat 
veur dood hi'j starven wil, ikke niet. Ze 
geven mi'j een bats mit de biele en dan 
komt de elektrische zaege op mien huud. 
As ze daor klaor mit binnen, komt de 
braand d'r in. Een aekelige dood. 
Now wil ik jim vraogen om nog es over 
et nut van mien verstarven nao te daen-
ken. Jim vraogen jim nog of hoe et zo 
kommen is. Deur krapte an waeter. 1k 
wete dat oonze kroonpreens now krek 
veurzitter wodden is van een waeterkon-
gres, waor ze naodaenken over elke oe zo 
belangrieke droppel. Ze kommen wat 
mi'j betreft haost te laete. 
1k hebbe een protte verlet van drinken. Et 
perbleem is da'k et niet bin.nen kriegen 
kan. Een klein stokkien van mien lichem 
krigt zien gerak. Ze hebben mi'j mit de 
voeten in de stienen zet. De aankels staon 
vaeke in 't waeter en daor ontstaon de 
kwaolen. Eupen plakkien die nooit meer 
hiel wodden. Aankelschimmel. Dit is van 
de laeste jaoren. 't Is ok een kwaol van 
disse tied. 
In mien jonge jaoren was dat niet meuge-
uk. 1k bin geboren in de tuun van 
Lindenoord, een daelders plakkien. In die 
tied was et daor een hiel aandere wereld. 
De tuun was een park as een parredie-
sien. D'r stonnen overal baankies en 
mien baos was gek op zien leefruumte. 
Alle jaoren wodde et mooier om oons 
henne. Vaeke zat de baos op een baan-
kien te lezen. Et was een hobby van him, 
dat lezen. Schrieven dee hi'j ok, gedich-
ten en tenielstokken. 
D'r kwammen ok nog al es uutvanhuzers. 
Ze konnen de baos niet blieder maeken 

dan te zeggen dat hi'j groots wezen kon 
op zien hiem. D'r weren daegen dat hi'j 
allienig op een baankien veur him uut zat 
te steren. Ze zeden dat hi'j dan an 't dich-
ten was of een tenielstok in him ommega-
on leut om et laeter an et pepier kwiet te 
wodden. 
Hi'j was niet zo jong meer, doe hi'j ver-
kering kreeg. Et hiele dorp was verbaosd. 
Onno Zwier mit een maegien. Ze waacht-
ten niet lange mit de lange huur an te 
gaon. Onno Zwier docht d'r nog even 
over om him veur altied in Wolvege naor 
wonen te zetten, mar de vrouw hadde 
daor gien nocht an. Ze mos niks van al 
dat rustgevends van Lindenoord hebben. 
Allienig in 't veur-jaor kwammen ze mit 
de koetse en nao de zoemer kwam dezel-
de koetse weer veur om de karrebiezen 
weer in te laeden. 
Doe het d'r wat west mit de baos. D'r 
gongen aorig wat praoties van. 1k wil d'r 
gien zegsman van wezen, mar 't was niet 
best. Ze kwammen now al veur de winter 
weeromme. Ze bleven. De eerste tied zaj' 
him niet op et hiem. Uutvanhuzers bleven 
A vot. Nao een vorrels jaor zaj' de baos 
eindelik weer deur de tuun dwaelen. Hi'j 
was niet meer zo op 't schik, dat koj' wel 
zien. 
I-Iaost een jaor laeter kwam hi'j tegere 
mit de tuunman en de timmerbaos op 
mi'j toe. Op mien plak mos een eupen-
lochtteniel kommen. De baos was van 
doel daor zien gedichten en tenielstokken 
op te voeren veur de overbleven kamme-
raoden. 
Dat was mi'j wat. Ze leuten mi'j weten 
da'k verhuzen mos. 1k was over en 
tevule. Gelokkig veur mi'j hoefde ik niet 
veur mien leven te vrezen. Mien baos hul 
van de netuur krek lieke yule as van de 
kultuur. 1k wodde van mien plak haeld en 
hiel veurzichtig aachter de hede weer 
daele zet. 



Et uutzicht was minder, een park was et 
niet. Wel een betien een wildernis. 1k was 
now groot genoeg om over de hede kie-
ken te kunnen. An de veurkaante was een 
weg, die leup deur et hiele dorp henne. 
Daor moch ik we! over. Op de weg was 
vaeke wel wat te doen. 1k was d'r getuge 
van dat dokter Van de Sande mit een 
automobiel over de weg gong. Hi'j was 
herkenber an zien autonommer B14. D'r 
weren doe nog niet zovule van. 
Weten jim wie ok vaeke bi'j mi'j kwam? 
Juffer De Haan! As ze muui was rustle ze 
uut mit de rogge tegen mien lief. Ze pra-
otte ok wel tegen mi'j. Dat dot oons soor-
te goed en et schient ok hiel best veur de 
meensken te wezen. 
Ft veraanderde we! in Wolvege. De rust 
was vot. D'r kwam nog meer verdieve-
daosie. Bi'j de hede langes kwam een 
pad. An 't aende daorvan wodde een 
grote koele, een zwembad, uutgreuven. 
Now kwammen d'r a!le daegen kiender 
bi'j mi'j langes en aovens de groteren. 
Daor koj' nog wat van opstikken. Die 
fluusterden !ieve woorties tegen mekere. 
Hiel aandere praot as juffer de Haan. 
Van et pad wodde hadde weg maekt, et 
zwembad mos wieken veur huzen. Dat 
brocht ok meer op veur de gemiente. 
Kavels mit een protte ni'jbouw. Zo stao-
rig-an wodde de tuun sloopt. A!les om 
mi'j henne mos plak maeken veur k!in-
kers en beton. Mien uutzicht is now een 
protte b!ik. Mooi is aanders. 
Doe he'k veur de eerste keer de dokter 
had. Die het d'r veur zorgd da'k nog een 
betien grös om de aankels hu!. 1k mos 
onder et mes. Van mien pruuk wodde een 
prone of-haeld. 1k vuulde mi'j nao de 
opperaosie wel een stok beter. Ze hadden 
vanze!s weten moeten da'k meer ruumte 
veur de bienen neudig hebbe. Die dokters 
hebben d'r toch veur !eerd, zoj' zeggen. 
1k heb mi'j lange stille hullen. Zo sti!le 
dat een protte meensken niet iens wusten 
da'k d'r was. Mar ik moet mi'j now wel 
ruren. Mien lichem lat et ofweten. Now 
willen ze mi'j de doodsklap geven. 
De kotste k!ap zo! wezen: Ft blik om mi'j 
henne verbannen, stienen vot en een 

mooi parkien mit baankies d'r veur in 't 
plak. Wat zol ik daor van opknappen. Een 
beukeboom van 240 jaor kuj' ommes mar 
ien keer een death-penalty geven. 



Anke Hoornstra 

Et examen 
(een verhael veur de kiender) 

Naost et huus van Bas en Minke hangt de 
viagge uut. An de viaggestok hangt ok de 
schoeletasse van Tineke omdat ze slaegd 
is veur et examen. Tineke woont al jaoren 
naost Bas en Minke. Somstieden komt ze 
bi'j heur om op te passen. Dat is altied 
hiel gezellig, mar now is et feest bi'j 
Tineke thuus. Nao schoeletied gaon Bas 
en Minke tegere mit heur oolden op vesi-
te bi'j Tineke om heur te fielseteren. 
Ze geven ok een kedogien, vanzels. As 
Tineke uutpakt begint ze te gillen. 
'De ni'jste van De Kast. Hoe weten Jim 
now da'k die zo graeg wol?' vragt 
Tineke. 
'Dat heuren wi'j elke dag dwas deur de 
mure henne,' zegt Pappe. 
'Elke dag roep ik dat ze de meziek zaach-
ter zetten moet, mar luusteren, how mar,' 
zegt de moeder van Tineke wiels ze 
gebak uutdielt. 
'Dat was bi'j oons vroeger al niet aan-
ders.' 
Daor is Pake ok a! weer. Hi'j zal d'r es 
niet bi'j wezen. Beppe geft ok een kedo-
gien an Tineke. Et is... nog een CD van 
De Kast! Now het ze him dubbeld. 
Tineke kikt hiel onneuzel. Hoe wet iede-
riene toch wat veur meziek as ze mooi 
vint? 
'We kun et an de overkaante ok heuren,' 
zegt Pake. 
'Daor is niks van an,' zegt Beppe, 'we 
hadden et an jow vrundinne vraogd. Ruil 
him mar, ik hebbe et bonnegien nog wel,' 
zegt Beppe. Even laeter zitten ze alle-
maole mit wat te drinken in de tuun. 
'Mien tasse het nooit an de viaggestok 
hongen,' zegt Mamme. 
'Wi'j hadden ok gien viagge,' zegt 
Beppe. 
'Tochjammer,' vint Mamme. 
'Daor weet ik wel wat op,' zegt Pake. 
'Zeker weer een grappien,' zegt Minke. 

'Wis en waor niet,' gniest Pake. 'laot dat 
mar an mi'j over.' 

Twie daegen laeter is Mamme de raemen 
an et wassen. 'Post,' ropt Bas as hi'j de 
kaemer in komt. 'Leg mar op et taofel-
tien,' zegt Mamme. Ze het de hanen nat. 
'D'r is ok een brief veur jow bi'j,' zegt 
Bas tegen Mamme. Gauw dreugt ze heur 
hanen of. D'r staot niet iens een ofzender 
op. As Mamme et kevot eupenmaekt het 
lest ze wat d'r in staot. Bas en Minke 
lezen mit. 
'Bijkotten zal bijow an huus et 
zonuumde Mamme Examen ofneumen 
wodden. As examinater zal optreden de 
heer Fake Pepermuntien. De daotum van 
et examen is over tien menuten.' 
'Harrekrastes,' zocht Mamme, 'da's al 
over tien menuten.' 
Inienend is ze hielemaole zenewachtig en 
drok. Ze moet van schrik naor et husien. 
In heur haost strukelt ze over de emmer 
waeter. Daor ligt ze, laankuut in et wae-
ter. Dan gaot de belle! 
Et is Pake. 
'Et is niet echt zeker, hen?' vragt Bas. 
'Zekers wel,' zegt Pake. 'Aha, daor ligt 
de kandidaot al. Dit zicht d'r niet zo best 
uut. Dat kost al iene punte.' 
Even laeter is Mamme in dreuge kleren 
de vloer an et dweilen. Ze dot hiel slim 
heur best. 
'Daor is et nog een betien dampig,' wiest 
Pake. As et wark daon is, krigt Mamme 
een vufe veur de muuite. 
Now moet Mamme eerst eerpels schellen. 
Dat kan ze hiel goed, mooi dunne en de 
schellen wo'n hiel laank. Mar ze verget 
de pitten d'r uut te haelen. 'lene punte d'r 
of,' zegt Pake hiel eemstig. 'le bin wel 
streng,' vint Minke. 
Dan moet Mamme pannekoeken maeken. 
Eerst et beslag. Dat gaot goed. Ze krigt 



een viere. 
'Da's ok niks!' foetert ze. 'Veur alle 
extra's krieg ie d'r iene punte bi'j,' zegt 
de examinater. Mamme dot d'r nog een ei 
bi'j, krenten, rezienen, appels, custard en 
keneel. Now et bakken. Dat lokt niet 
meer, et beslag is te dikke wodden. 
'Twie puriten d'r of.' Het ze toch nog een 
achte! Dan moet d'r veurlezen wodden. 
Dat kan ze hiel mooi op toon. Ze maekt 
et extra spanneñd mit allemaole geluden 
en gekke stemmen en zo. Bas en Minke 
vienen et jammer as ze klaor is. 'Now, 
wat veur ciefer he'k kregen,' vragt ze an 
Pake. 
'Hen, watte. Is et now al uut dan, et was 
krek zo spannend. Een zeuven!' 
Bas en Minke vienen dat Mamme een 
dikke tiene verdiend het. 
'Wat een zunig ciefer,' zeggen ze. 
'Et was vusen te kot,' vint Pake. 
Bas en Minke bin et d'r niet mit iens. 
Dan moet Mamme et antwoord geven op 
mar iene vraoge. 
'Viene ie et wel mooi om Mamme te 
wezen.' 
'Ja.' 
'Ok as de kiender ruzie maeken en niet te 
bruken binnen?' 
'Ja, dan ok.' 
'Dat bestaot niet,' zegt Pake. 
1k \iene de kiender niet altied even lief, 
mar ik hole wel altied van ze,' zegt 
Mamme. 
Dat is et antwoord dat Pake heuren wil. 
le bin slaegd,' zegt hi'j, 'dikke!' 

Aovens hangt de bosschoppetasse van 
Mamme an de viaggestok. Tineke komt 
fielseteren en geft heur een kedogien. 
'Och heden,' zegt Mamme, 'die hadde 'k 
nog niet. De ni'je CD van De Kast!' 
'Hoe 'k him ok niet te ruilen,' gniest 
Tineke! 

Krummeltien 

STELLINGWARVER SPREUKEKE-
UNDER 2001 

Ok al is et jaor nog mar veur de helte 
onime, de Stellingwarver Schrieversronte 
warkt flunk in et veuren. Een peer weken 
leden gong alle kopie veur de Stelling-
warver Spreukekelinder veur et jaor 2001 
al naor de drokkeri'je van uutgeveri'je 
Van de Berg in Enschede. 
De ni'je kelinder gaot d'r weer prachtig 
uutzien. Bepaolde onderdielen kommen 
weeromme, zoas de stokkies over de 
netuur van Wiebe Scheenstra en de strip-
tekenings van Jan Oosterhof jr. Ok is d'r 
weer wark opneumen van een tal dich-
ters. 
Ni'je onderdielen bin o.e. de verhaelties 
over de maonden van et jaor deur Koop 
Gorte van Hooltpae. In die stokkies kuj' 
veural lezen hoe as et leven d'r vroeger 
in alle jaorgetieden op de boerkeri'je uut 
zag. Ni'j bin ok de meer infermetieve 
stokkies over een tal pleneten deur Joop 
van Lier van De Miente. Daornaost 
schrift Lodewiek Hooghiemstra over een 
twaelftal boeken die de Schrieversronte 
uutgeven het. Op een peer van die blat-
ties dot de Schrieversronte butendat een 
prachtige anbieding. Et laeste ni'je onder-
diel is een tal puzelties in et Stelling-
warfs. De meersten bin makkelik, mar 
een peer bin wat muuiliker. Mit twie 
puzels kuj' een aorig priesien winnen, aj' 
de oplossing temeensen goed hebben en 
die opsturen! 
De saemenste!lers van de kelinder (Jan 
Oosterhof sr., Joop Oosterhof en Sietske 
B!oemhoff) hebben weer mit veul nocht 
en p!ezier perbeerd een mooi kelinder te 
maeken. Vieden jaor was de kelinder in 
een ommezien uutverkocht, dat wi'j rao-
den de echte liethebbers an de kelinder 
now al vast te bestellen! Dc ni'je 
Stel!ingwarver Spreukekelinder kost 
f 21,50. (red.) 



Veurbij, veurbi 'j, veurgoed veurbi 'j 

Ok dit keer hebben we veur jim weer een 
hiele aorige foto. Doe ik jaoren leden et 
greven van een putte beschreef t.b.v. et 
vaktaele-onderzuuk veur et Stellingwarfs 
Woordeboek, bin ik bi'j mien infermaan-
ten daor nooit een foto van tegenkom-
men. De laeste tied bin ik mit mien oold-
dorpsgenoot Andries van der Veen doen-
de mit een boek en een film van en over 
Ni'jberkoop. Tegere gaon we veur infer-
maosie langs groepen Ni'jberkopers die 
slim enthousiast en goed mitwarken. Zo 
hebben de meerste van heur, as we kom-
men, al foto's van vroeger veur oons 
klaor liggen die we veur et boek bruken 
kunnen. 
Laestdaegs weren we bi'j een groep 
bewoners van de Grintweg en Appendiek 

in Ni'jberkoop. Daor was ok Gurbe van 
der Sloep bi'j, zeune van oold-timmer-
man Klaas van der Sloep. Gurbe hadde 
laeter zels ok een bouwbedrief, mar dan 
in Oosterwoolde, zoas flunk wat lezers 
uut die omkrieten vanzels wel weten. Ok 
Gurbe hadde een tal mooie foto's klaor 
liggen die mit et timmermaansbedrief van 
zien heit te maeken hadden. De foto op 
disse bladziede is daor iene van. Op die 
foto bin Klaas van der Sloep en een drie-
tal hulpen doende mit et maeken van een 
putte. Warschienlik gong et om een putte 
daor een pompe op kwam. Vermoedelik 
wodde hier de oolde putte, die vast nog 
mit zoden opbouwd west het, verni'jd. 
Jim zien op de veurgrond links Klaas van 
der Sloep mit naost him Harm Kuiters, 
ok van Ni'jberkoop. Van de beide jong-
kerels rechts op de foto is de naeme niet 
bekend. Waorom as 'de pelisie' toekikt is 
niet dudelik; gewoon toeval, daenk'. De 
naemen bin wél bekend: links is pelisie 
Russchen en rechts pelisie Faber, beide 
van Berkoop. De foto is vermoedelik 
maekt in de dattigerjaoren op et hiem 
van een boerderi'je an de Grintweg in 
Ni'jberkoop. (sab) 
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De biezindere bienng mit heu.r k1aaiten As 
regwnaole baank wit Bank Bercoop chchtebi 
heur klaanten staon Bank Bercoop konit uut 
de streek is d r wotteld en kent dcior d 
meensken Zij praot de tael van d strr,k, let-
terlik enfeguurhk 

Ii 1902 Op h." s Kopereteve VeurschotIN  

	

baank in Berkoop en 	can kierne ieuw uut 
gruuid tot en voiweerdige baank.  
Ben biezunder bacrnk want naost spren 
hiepeteken, versehalende aandere kredietfaci 
liteiten .0.n ':::de gewone baankdiensten kunjow 
d'r ok terechte veur een beleggingsadvies. 
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Jow zien wet: een slim biezundere baank! 

Bank Bercoop. 
De baank die jow tael praot. 
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