
Stellingwaifs tiedschrift 



Kolofon 

De Ovend wodt uutgeven deur de Stichting 
Stellingwarver Schrieversronte, en komt zes 
keer in et jaor over de heerd bi'j de ledenlab. 
In dit blad versehienen bi'jdregen op et ter-
rein van de Stellingwarver schrieveri'je, tael-
kunde, volkskunde, geschiedenis en taelbewe-
ginge. 

Redakteuren: Koosje Hornstra, Henk Kroese 
en Jimmy Visser. 

Buro-redakteur: Piei.er .Jonker. 

Zeiwark: Trijnie Telkamp. 

Omsiag: Sietske A. Bloemhoff. 

Drok: Van der Meer, Oosterwoolde. 

Administraosie: Stichting Stellingwarver 
Schrieversronte, 
Willinge Prinsstr. 10, 8421 PE Berkoop, 
Tillefoon: 0516-451108, fax 451109. 

Lidm./Ab.: f 22,50 in etjaor. 
Losse nommers: f 4,00. 

ISSN 0166-7351. 

D'r mag gien wark uut dit blad overneumen 
wodden zonder schriftelik goedvienen van de 
maeker(s). 

Fotoc: blz. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Fred Platje. 
blz. 16, 17, 18, 19, 20 Erik Hesmerg. 
blz. 22, 23, 24 archiefW.H. de Vries. 
blz. 25 Sietske Bloemhoff. 
blz. 31 Henk de Vries. 

Foto omsiag: Zaoterdag 30 september trekken 
de sutelders en suteisters d'r in Oosterwoolde 
veur de 25-ste keer op uut. (foto Fred Platje). 

Inhoold 

Pieter Jonker 
Fettje Alten en Johan Veenstra vertrekken: 
'Wij bin veur oonze leeftied nog slim 
fit, kras en levenslustig' 
Jimmy Visser 
De reize 
Willem Jan Teijema 
lang, vusen te lange 
Koosje Hornstra 
Stellingwarver gezichten 
W.H. de Vries 
De oorlog in de Stellingwarven - 25 - 
Krummelties 
Henk Kroese 
Zoemer 2000 
Willem Jan Teijema 
de wiend 
Henk Bloemhoff 
Oonze tael, oonze zorg 
W.H. de Vries 
Veurbi j, veurbijveurgoedveurbij 

1 

1 

2] 
2 

2( 

2 

2 

31 



Pieter Jonker 

Fettle Alten en Johan Veenstra vertrekken: 
'Wi j bin veur oonze leeftied nog slim fit, 
kras en levenslustig' 

In september nammen twie deurgewinter-
de en bekende bestuursleden van de Stel-
lingwarver Schrieversronte de bienen: 
Fettje Alten uut Noordwoolde en Johan 
Veenstra uut Ni'jhooltpae. Zonder trou-
wens de kas mit te nemen, al weren ze 
beide ponghoolder van de Schrieversron-
te. Deur en deur degelik yolk moej' mar 
rekenen. Johan Veenstra was sund de 
oprichting aenlik ponghoolder tot 1985, 
doe Fettje Alten die funktie in datjaor 
overnam tot september 2000. Hoogste 
tied om disse beide trouwe bestuursleden 

an et woord te laoten. 
Was Johan Veenstra al van et begin of lid 
van de Schrieversronte Fettje Alten ver-
telt dat ze in die beginjaoren nog drok 
was mit et kriegen van zeunen. Ze is lid 
wodden doe ze de kursus Stellingwarfs 
volgde in 1984-1985: "1k was dat allan-
ge van plan, mar doe vun ik dat aj' naor 
de kursus gongen dan moj' aenlik ok lid 
wezen van de Schrieversronte. Veur die 
tied las ik wel Stellingwarver boeken. 
Laeter bin ik aktiever wodden, mar ik 
docht eerst ik kan niet schrieven ik kan 



alliend mar cieferen, wat moe'n ze toch 
mit mi'j. Dat is wel goed kommen." 
Johan Veenstra vertelt dat Fettje Alten op 
de kursus opvalen was. Et bestuur zee: 
"Dat is een heldere wiekel, die moewwe 
in et bestuur hebben." "Dat is hielemaole 
niet waor, ik was op een bi'jienkomst op 
13 april 1985 in de karke van Berkoop op 
touw zet deur de Schrieversronte bi'j 
gelegenhied van de herdaenking van de 
bevri'jding. Doe zag ik Pieter Jonker 
veur et eerst in et echt. Hi'j had zoe'n 
•zwat pak an. 1k kende d'r haost gien 
meenske. 1k kwam naost een vrouw te 
zitten die me fielseteerde mit et diploma 
Stellingwarfs en die zee dat ze mi'j her-
kende van een foto in de kraante en dat 
was Vrouw Bloemhoff uut Ni'jberkoop. 
In augustus belde Henk Bloemhoff op 
mit de vraoge as ik in et bestuur van de 
Schrieversronte wol en as ik ponghoolder 
wodden wol." 
Johan Veenstra wodde al eerder aktief: 
"Mit Harmen Houtman aachter op de 
brommer bin ik naor de oprichtingsver-
geerdering van de Schrieversronte west. 
We hadden een brief mit een uutneudi-
ging kregen ondertekend deur een zekere 
Pieter Jonker. 1k kan je nog uutleggen 
hoe as die brief d'r uutzag. We kwammen 
bi'j de ULO in Wolvege an en de Oost-
stellingwarver viagge hong uut, die zal 
wel van Henk Bloemhoff west hebben. 
Daor troffen we Jannes Nijholt weer, 
oonze vroegere lerer van de ULO. En 
veur de aldereerste keer praotte hi'j 
Stellingwarfs tegen oons. 1k wete nog dat 
hi 'j zee: "Jim zullen nog wel een stief 
kertiertien waachten moeten veurdat 
iederiene d'r is." 1k wete nog dat ik van 
Henk Bloemhoff veur et bod kommen 
mos en wooilies opschrieven mos, want 
hi'j legde wat uut over de schriefwieze. 
Hij zee d'r bi'j dat ik die man was die de 
hiele Liwwadder Kraante volschreef. 
Now a'k argens een hekel an hadde, dan 
was et wel veur et bod kommen bi'j een 
schoelemeester. 1k mos et woord luzen 
opschrieven en dee dat drekt mit een s. 1k 
gong dus of Traurnatische ervering. Die 
dag is de Stuurgroep Stellingwarfs insteld 

en doe is mien naeme ok nuumd. Laeter 
belde Henk veur de eerste vergeerderin 
en bin ik mit Nijholt mitreden naor Ger 
van der Veen, die doe in de bos bi'j 
Appelsche woonde. Piet Oosterhof zol 
doe ponghoolder wodden, mar die hadd 
et toch te drok mit zien timmerbedrief. I 
bin et doe wodden. 1k was niet eerste 
keus. 
Johan waoromme bi'in 1985 stopt as 
ponghoolder? Vunnen zejow niet langei 
geschikt of waj' te konservatief? 

Now, ik viene dat gien slechte eigen-
schop veur een ponghoolder. 1k was Nij-
holt as redakteur van De Ovend opvolgd, 
die in jannewaori 1984 wegraekt was. 
Dat ponghoolderschop d'r naost wodde 
mi'] te yule en doe is Fettje mi'j opvolgd. 
Vun ie et muuilik om etponghoolder-
schop uut hanen te geven? 
1k heb d'r gien tel verlangst van had. Doe 
de Schrieversronte groter wodde en pas- 



seniel in dienst kreeg en alles ingewikkel-
der wodde, kan ik niet zeggen dat ik et 
doe nog mooi wark vun. 
Faye, het Johan jow destieds goed in-
warkt en nog lange tied hulpen om et 
goed onder de kni/e te kriegen? 
An twie keer toe het hi'j mit een tasse vol 
spullen bi'j me thuus west. De eerste keer 
heb ik him d'r ok weer mit votstuurd. 1k 
wus doe nog niet of ik dat wel doen wol. 
Dat zal him doe wel tegenvalen wezen. 
De twiede keer he'k de boel hullen, mar 
doe hadde Johan ok in iene keer de 
spoonze over et bod hullen, want a'k him 
laeter nog es mit een vraoge opbelde, dan 
zee hi 'j altied: "Daor wete ik hielemaole 
niks meer van." 
Johan vun ie dat de centeraosie in goeie 
hanen belaande biJ Fettje? 
Ja, ik was bliede dat ik d'r of was. 
Fettje reageert: Dat is gien antwoord op 
de vraoge. Pieter het wel es angeven dat 
hi'j mit mi'j meer op iene lijn zat as mit 
jow as et om de centeraosie gong. 1k 
durfde lichtkaans wat meer an, zonder 
onverantwoord mit et geld omme te gaon. 
Tegere pakten we deur en dan zeden we: 
"Moewwe zitten, dan moewwe tegere zit-
ten." 1k benaoderde de centeraosie toch 
meer as vrouw en Johan as man. 1k hadde 
wat een aandere kiek, lichtkaans wat 
minder strak, wiels Johan en ik beide wel 
slim zunig en streng weren as ponghool-
der. Aanders was de Schrieversronte al 
yule eerder in zwaor weer kommen. 
Fettje vun ie et wel mooi wark datpong-
hoolderschop? Al die defers en et moet 
altied mar kloppen. 
Oh heden ja. Ja, dat cieferen vien ik 
prachtig. En et moet kloppen, al gaot et 
om twie centen. 1k wil gien fouten mae-
ken. Et ciefermaotig doende wezen, dat 
vien ik prachtig, mar et somstieden drege 
overleg mit de subsidiegevers vun ik niet 
allied plezierig. 1k daenke altied wat bin 
ik bliede dat ik cieferen mag in plak van 
schrieven. De tied zit ok niet in et bi'jho-
len van de boekholing en datsoorte zae-
ken. 1k daenke daj' dan mit een ure in de 
weke al een hiel aende kwammen, mar et 
zit in et vergeerderen en al die aandere  

zaeken d'romme toe. 
Fettje, is de centeraosie van de Schrie-
versronte deur dejaoren henne ingewik-
kelder wodden? 

Ja, zeker. D'r is meer passeniel kommen. 
D'r bin projekten kommen waor subsi-
dies veur kommen mossen. Daor moj' de 
kop goed bi'j hebben. 
Wat bin veurjim de hoogtepunten mum 
'regeerperiode' van de Schrieversronte? 
JV: Dat we mit een klein koppeltien 
meensken een protte tot staand brocht 
hebben. 1k zie dat om me toe niet overal 
gebeuren. Mit echte betrokkenhied, mit 
idealisme en charisma kuj' de boel anvie-
teren en dan kuj' een hiele aende kom-
men. Aj' bedaenken dat we b.g. honderd 
verschillende boeken uutgeven hebben. 
FA: En ok nog verkocht hebben. 
JV: Dat is een geweldig succes. En dan 
de eigen huusvesting in Berkoop. 
FA: Ja, dat was prachtig om dat geld bi'j 



mekeer te kriegen, mar dat gelt ok veur et 
projekt van et Stellingwarfs Woordeboek. 
Dat was ok gigantisch. De huusvestings-
aktie bet een protte tied kost. Et iene 
mement docht ik, dat haelen we en dan 
docht ik, maegien, maegien ik wete et 
niet. Mar dat we et paand toch kopen 
kund hebben zonder iene cent hyptheek, 
dat is geweldig. 

JV: Ja, dat moe'n ze oons nog mar es 
naodoen, al hebben de drie subsidiege-
vers et meerste d'r an betaeld. 1k daenke 
dat die niet docht hadden dat wi'j oons 
eigen 'kwat' op et klied kriegen konnen. 
En we mossen nog 50.000 gulden extra 
op et klied brengen veur een reserve-
foons veur groot onderhoold en risico's. 
Hoe kieken Jim tegen de erkenning van et 
Stellingwarfs an? 
PA: D'r kan al yule meer deur de eigen 
overheden uut stro zet wodden now we 
erkend binnen onder die! II van et haand- 

vest, al is et netuurlik van et grootste 
belang dat de overheden heur inzetten 
veur erkenning onder diel III van dat 
Europees Haandvest. 
JV: De gemienten kun ja now ok wel 
twietaelige plaknaembodden plaetsen. 
Daorveur hoeven we niet tot die! III te 
waachten. 
FA: 1k vien dat niet et belangriekste ye 
et Stellingwarfs, die plaknaembodden. 
Dat is buterkaante. 
Vienen Jim dat de gemienten de Schrie-
versronte voldoende steund hebben? 
JV: Netuurlik hebben de gemienten oor 
al 28 jaor steund. Dat is prachtig, mar e 
mos soms veur de heisdeuren wegkom-
men. Wat hebben we wat vergeerderen 
moeten om zo now en dan es een peer 
centen los te kriegen. Mar wi'j hebben 
toch ok een protte wark veur et Ste!ling 
warfs verzet? Mit al die pepierboel vei 
de subsidiegevers en altied mar overleg 
gen is een protte tied hennegaon. 1k 
hadde !iever wild dat Pieter zien tied an 
et echte wark besteded hadde. 
FA: Netuurlik hebben de gemienten en 
perveensie een schoolderkioppien ver-
diend. 
JV: Remco Heite het d'r vaeke op weze 
dat de Stellingwarvers zels te sloeg bin-
nen, dat die heur zels meer inzetten moc 
ten veur et Stellingwarfs. Daor het hi'j 
geliek in, mar ik vien an de aandere kaa 
dat de gemienten de boel ok flunk anvie 
teren moeten. Die heuren veurop te 
lopen. 
FA: Ja, de Stellingwarvers moe'n wel 
meer uut de wege zetten, mar we hebbei 
wel 1300 leden, as d'r wat te doen is vai 
de Schrieversronte dan zitten d'r ok 250 
meensken in de zael, de sutelaktie is elk 
jaor een succes en gao zo mar deur. Dus 
zoveule hebben de gemienten ok niet te 
klaegen over betrokkenhied en dreegvlal 
IV: As et Stellingwarfs verleuren gaot, 
dan is dat de schuld van de Stellingwar-
vers zels. 
Mar wat het et bestuur dan uut de wege 
zet om een goeie poletieke lobby te voe-
ren? Jim hebben toch alliend mar praot 
mit B. en W over subsidieverzuken? 



JV: Ja, dat is droevig dat dat allied mar 
weer moet. Misschien hebben we daor 
wel te weinig an daon. We kun in et laes-
te ok niet alles. 
D 'r bin toch mar weinig gemienten in 
Frieslaand die veur heur eigen tael 
zoveule uutgeven as ze hier veur et Stel-
lingwarfs doen? 
FA: Dat is zo, mar ik viene dat de per-
veensie wel wat meer doen kan. 
JV: De perveensie voert een Fries taelbe-
leid en zet daormit et Stellingwarfs op 
een leger plan, dat laoten ze veur een 
groot pat an de gemienten over. Dat heurt 
niet. Daorbi'j vergeleken hebben de 
gemienten een hiele prone daon. De 
gemienten mossen wat hadder bi'j de per-
veensie op de tromme slaon. 

Dot Omroep Frieslaand wel genog veur 
et Stellingwarfs? 
Daor wodt deur beide over henne praot. 
En gaot al gauw weer over de overheden 

JV: Et is oons aller plicht om j  in te 
spannen om et Stellingwarfs in de bienen 
te holen. Et is een dielde verantwoorde-
likhied. Daor hebben overheden en de 
Schrieversronte beide een taeke in. 
FA: De overheden moe'n naost oons 
staon, niet tegenover oons. Ze moe'n 
oons niet betuttelen. 
Bin jim tevreden over wat as d'r van de 
ideaolen berikt is? 
FA: 1k bin niet in et bestuur zitten gaon 
om ideaolen te verwezenliken. 1k wol mit 
helpen tillen. En ik daenke dat ik daorin 
wel et ien en aander berikt hebbe. Doe ik 
kwam stonnen d'r twieje op de loonlist 
en now zesse. We hebben een eigen 
gebouw en et woordeboek is straks klaor. 
Et is netuurlik niet zo daj' hier as ien-
vooldige huusvrouw uut Noordwoolde 
binnenstappen en daj' in jow ientien dan 
even alles waormaeken kunnen. We vie-
teren mekeer an. Al rap hadde ik hier een 
wi'j-gevuul. 
Toch praoten we over een flinke investe-
ring qua tied, energie, betrokkenhied. Het 
dat genog opsmeten? 
FA: Al die naachten die ik d'r van wak-
ker legen hebbe, hebbe ik d'r veur over 
had. Aanders was ik d'r ecrder uutstapt. 
Awwe mitmekaander niks daon hadden, 
clan was et vanzels een keer ophullen. 
Et Stellingwarfs leeft echt. De hieltied 
kommen d'r leden bi'j, wo'n d'r meer 
boeken verkocht en kommen meensken 
op oonze aktiviteiten of. 1k heb dat wel 
de muuite weerd vunnen. 
JV: Jow leven is toch riek aj' bi'j een 
klub meensken heuren kunnen, die argens 
veur staot. Dat is mooi. Dat wil nog niet 
zeggen dat et Stellingwarfs veilig is. We 
hebben et missehien niet redden kund. 
FA: We hebben oons best daon en daor is 
et in ieder geval niet minder van wodden. 
Et het mi'j persoonlik ok vrundschoppen 
opleverd. 1k heurde d'r bi'j. D'r wodde 
niet om mi'j toekeken. Dat brengt ok per-
soonlike gruui mit. 1k bin niet meer die 
verlegen Fettje, die in et begin in et be-
stuur kwam. 
IV: Veur mi'j gelt dat ok. Een komplete 
veraandering. Dat komt ok deur de 



schrieveri'je en et optreden. 1k bin vri'jer 
wodden. 
FA: Bi'j alle muuilikheden het et bestuur 
altied aachter mekeer staon. A'k een 

moord pleegd hadde, dan weren ze nog 
aachter me staon bleven. 
JV: Ja, dat is altied de kracht west van de 
Schrieversronte. Iendracht maekt macht. 
Is de Schrieversronte ok een stokkien van 
Jim leven wodden? 
FA: Ja, ik kan d'r ok mar min over as ze 
an de Schrieversronte kommen. 
JV: Dat heb ik ok, mar misschien is dat 
A wel een betien te. 
FA: Et is krek een betien een kiend van 
jow. le meugen et zels straffen mar een 
aander moet d'r ofblieven. 
Mar zullen Jim dan dat bestuurswark en 
de Schrieversronte niet slim missen 
gaon? 
JV. Et is krek as mit De Ovend. 1k mis et 
niet. Et is ingewikkelder en muuiliker 

wodden. Je kommen op een punt daj' j 
zo eigen vulen mit de Schrieversronte 
et ok haost wat te zwaor wodt. Et kan j 
soms zeer doen. Dan is et goed om d'r 
een punt aachter te zetten, aanders zol i 
d'r last van kriegen. Dat moet niet. En 
now kon et ok we!. 
FA: Netuurlik biwwe dommiet niet zo 
goed op de hoogte van alle ni'js. Op de 
ni'jjaorsreceptie gaon Johan en ik dan 
naost mekeer zitten en ho!en we mekee 
haand vaaste. We heuren dan niet meer 
bi'j et bestuur. D'r komt een tied daj' d 
vulen zullen daj' niet meer bi'j et bestu 
heuren. Dat kan niet aanders. Dat hebb 
we al onder ogen zien. 
Mar jim blieven sutelen? Dat geschooi 
langs de deuren. 
Deur disse vraoge raekt et gesprek echt 
op toeren. D'r wodt meer lacht as praot 
IV: Zo lange as we leven, zo lange as 's, 

krojen kunnen. 
FA: Et kan wezen dat d'r een tied komt 
dat ik Johan in de kroje hebben moete C 

hi'j mi'j, mar tot zolange doen we deur. 
Mar et gaot d'r omme daj' as sutelder 
jow vulen moeten as een ambassadeur 
van et Stellingwarfs. Dat het niks mit 
schooien van doen. 
IV: We bieden een prachtig produkt an. 
De meensken zollen toch stom wezen a: 
ze dat niet kochten. 
FA: Wi'j hebben misschien een koop-
mansmentaliteit die ie niet hebben. 
IV: We holen ok van kompetitie. Aj' et 
now hebben over onderlinge saemheuri 
hied, now dan is dat wel de sutelaktie. F 
dan die verhaelen van de sutelders. 
Prachtig dat d'r dan weer iene beten wo 
deur een le!ke hond. Pieter berikt aachte 
et buro niet de meensken, dat is bi'j de 
weg bi'j de sutelaktie. Fettje en ik we bi 
gek op sutelen. Et is zo gezellig. 
En netuurlik willen we graeg de beste 
wezen mit et verkopen. We bin slim am• 
bitieus. We verkopen a!les dat los en 
vaaste zit. Awwe mar geld veur de 
Schrieversronte verdienen kunnen. 
FA: Och, och 1k hope wel dat Pieter et 
netties hoolt in de weergaove van dit 
vraoggesprek. Aanders sutelen we niet 



weer. 
JV: Now, aanders zeggen we et lidrnaot-
schop van de Ronte op. 
FA: Of et bestuur moet oons et lidmaot-
schop veur et leven schinken. 
JV: Now ja, dat was ok wel een mooi of-
scheidskedo (dit vraoggesprek wodde 
veur de jaorvergeerdering holen). Pieter, 
kuj' dit nog even mitnemen naor et 
bestuur? 
FA: We komrnen trouwens as oold-be-
stuursleden ok elke keer naor et Boeke-
bal, hebben we ofpraot. Dan zal ik ok 
weer mit Johan daansen. 
JV: 1k daans niet, ik hewéeg mi'j. 
Et komt weer op de sutelaktie. 
JV: Die traditie van et toeten op die toeter 
bi'j de sutelaktie dat is ok in de sloerzak 
raekt. Dat is een misse zaeke. Schaande! 
FA: 1k hebbe die toeter in huus en daor 
zal weer op blaosd wodden bi'j de 25-ste 
sutelaktie. 
Hebben we nog meer van jim te ver-
waachten? 
FA: Veerder kommen we naor de ni'j-
jaorsreceptie; ok as et glaezebakt. 
JV: En in et vervoig ste!len wi'j de muui-
likste vraogen op de jaorvergeerdering. 
FA: Et zol wel mooi wezen as et bestuur 
oons nog es nuugd veur een boekuutrik-
kinge. Veur die van Johan krie'k vaast 
we! bericht. Of dat et bestuur oons nuugd 
veur ien of aandere aktiviteit. 
JV: Ja, dat is niet meer as fesoenlik! 
(weer grote hilariteit) 
FA: Even serieus. 1k hope dat ik wel 
nuugd wod veur de prissentaosie van de 
vo!gende twie dielen van et Ste!!ingwarfs 
Woordeboek. 
Aj 'jow leven overdoen mochten, zol daor 
dan ok et bestuurslidmaotschop van de 
Schrieversronte bij wezen? 
PA: Ja, ik kieke mit een boel plezier daor 
op weeromme. 1k hebbe et mit enthou-
siasme en inzet daon. 
JV: Ja, heur. Mar dit was et. We willen 
laeter niet weer in et bestuur. 
Fettje, ie zatten ok nog in et bestuur van 
de Eupenbaore Biebeitheek van Weststel-
lingwarf 
Ja, eerst veur de Schrieversronte en now  

op persoonlike titel. Daor za'k in jarme-
waori wel uut moeten, dan he'k 3 x 3 
jaor diend. Dat is een hie!e aander soort 
van besturen. Besturen op ofstaand. D'r 
is minder persoonlike betrokkenhied. Et 
passeniel van de biebe!theek wet iens niet 
dat ik in et bestuur zit. D'r zitten now een 
rechter, twie juristen in dat bestuur. 
Moe 'n wi/ dat ok hebben? 
FA: Ja, een jurist zol hiel goed wezen in 
et bestuur van de Schrieversronte. 
IV: Mar dan wel een jurist die him be-
trokken vuult en die mit te sutelen wil. 
PA: Et bestuur zol meer deskundighied in 
huus haelen moeten. Zonder juridische 
kennis in et bestuur kan et ems niet meer. 

Wat gaonjim now veerder nog doen? 
PA: 1k wil lichtkaans nog wel es argens 
in een bestuur, mar niet meer tot kop en 
oren d'r in. 1k hebbe mien wark bi'j de 
thuuszorg en in et verleden he'k ok al een 
protte uut de wege zet: 15 jaor in de 



Vrouwen Adviescommissie veur de wo-
ningbouw, in et bestuur van et peuter-
speulwark en nuum et mar op. 
JV: 1k wil deurgaon mit optredens en mit 
schri even,, mar niet elk jaor meer een ni'j 
boek. Fettje en ik, we vulen oons nog 
achttien, mar alles gaot wat staoriger. 
Mar veur oonze leeftied biwwe nog slim 
fit en has. 
PA: En slim levenslustig biwwe. 
JV: Ja! 
De lezers van De Ovend wi/len graeg 
nog weten ofjim ok echt naor Jomanda 
in Tiel west binnen. En wat het etjim 
brocht? 
FA: Wi'j bin daor echt west. 
SV: Ja, ik hebbe nog altied een instraold 
kaortien in de buse. Zo now en dan moet 
ik dat opsturen en wodt et opni'j in-
straold. Binnen een weke kriej' et weer. 
FA: We hebben een prachtige dag in Tiel 
had. We hebben oons de ogen uutkeken, 
mar d'r is mit oons niks gebeurd. 
Asjim nog een peer hatteweensken doen 
meugen. Wat komt d'r dan op et lissien? 
JV: Dat et Stellingwarfs onder die! III 
van et Europees Haandvest komt en op 
etzelde plak staot as et Fries. En dat d'r 
wat meer geld komt. 
FA: Ja, geld veur et gewone wark. D'r 
blift now vusen te yule en te vaeke wark 
liggen. 
JV: Ja, d'r moet iene kracht bi'j. Dat de 
direkteur niet altied onder de bienen 
raekt. 
PA: 1k zol graeg willen dat de streektael-
funktionaoris (taelkundig onderzuuk en 
advies) en et projekt Stellingwarfs binnen 
hiemkunde struktureel wodden zollen. 
FA: De direkteur moet assisteerd wod-
den, dat staot bovenan. 
JV: Wi'j moe'n een keer normaal en vol-
weerdig behaandeld en beschouwd wod-
den. Dat we krek as Friese boeken 
gewoon subsidie kriegen kunnen veur 
Stellingwarver boeken. 
PA: En Stellingwarvers kiek niet daele op 
Jim tael! 
JV: En dat we in de toekomst op dezelde 
positieve meniere mit mekaander op\var-
ken zullen. 

OP NAOR El BRONNEBAD 

Op deensdag 19 september 2000 nammen 
Fettje Alten en Johan Veenstra op 'e jaor-
vergeerdering ofscheid. Ze kregen beide 
een keunstwark op naeme maekt deur 
kaligrafe en keunsteneresse Lolkje van 
der Kooi uut Marrum, een hooltsnede van 
Peter Lazarov en een persoonlik kedogien 
van bestuur en passeniel. 
Beide wollen netuurlik et laeste woord 
hebben en et leek de redaktie coed toe 
heur verhael bier weer te geven. 

Johan Veenstra: 

Et jaor 2000 leek mi'j indertied een mooi 
jaor toe om aachter alle bestuurs- en 
redakteursaktiviteiten en zo es een punt te 
zetten. Ok bi'j de Schrieversronte. Dat 
wil niet zeggen da'k niks meer an et 
Stellingwarfs doen gao. 1k schrieve 
gewoon wat deur, ik blieve, ok in dit sei-
zoen, weer een protte optredens doen. En 
de hieltied veerder van huus. En ik doe 
wel es an ien of aander klein projekt mit. 
Zoas de kommende tied. Tegere mit een 
dirigentlkompenist/meziekman warken an 
vertaelings in et Stellingwarfs van lieden 
veur zangkoren. 
En netuurlik sutel ik jaors mit. Dat heurt 
gewoon zo. En veerder bin 'k de Schrie-
versronte daankber. Al die jaoren... et het 
me een boel brocht. Wark ja. Een huud-
vol. Mar ok wat yule belangriekers: kam-
meraodschop. Vrunden. Meenskekennis. 
Et het me aanders maekt. Vri'jer. 
En toch, jim heuren d'r misschien van op, 
mar ik daenke niet da'k et slim missen 
zal. 1k weet et ems wel zeker. 
Eerstens gao'k d'r ankem weke mit Fettje 
en Koosje op uut om ni'je meubels te 
kopen. En dan gao'k mit Fettje allienig 
ofkicken van de Schrieversronte. We heb-
ben al ofpraot dawwe tegere naor et 
Bronnebad in Ni'jeschaans zullen. 1k 
hebbe me lessend een ni'je zwembroek 
kocht en Fettje zal nog om een ni'j bad-
Pak uut. En dan lao'we oons lekker drie-
yen in dat heerlike zooltene waeter van 
37 graoden. En ik begriepe dat et licht- 



kaans mal zeggen is, dat et missehien 
zuver wel wat hot overkomt: mar jim 
daenken toch niet dat ik nog an jim of de 
Schrieversronte daenke as ik aanst mit 
een antrekkelik, kaant vrommes in een 
bubbelbad ligge. Et gao jim goed! 

Fettje Alten: 

1k bin b!iede dat wa'k een peer naachten 
leden droomd hebbe niet waor is: Klaas 
van Weperen ston aachter de !essenaar en 
hi'j hul een ofscheidsrede veur oftredend 
bestuurs!id Alten. Veurzitters doen zoks 
op gepaste tieden: 
'Punt 98: Ze het temeensen twie keer te 
laete west veur de vergeerdering van de 
kemmissie Algemiene Zaeken. Beide 
keren vaaste wel vief menuten. 
Punt 99: Bi'j et schonemaeken van dit 
gebouw het ze in de administraosie een 
emmer ziepsop ommegooid. le kun et 
nog zien.' 
1k dochte, ik waacht punt 100 niet of, ik 
gao vot. Mar ik mos bi'j een hiele riegel 
yolk langes. Daor ston Pieter Jonker. Hi'j 
zee: 'Mien salaris over juni ha'k pas op 1 
juli op de baank staon. Een mooie an-
koop veur mien keunstkollektie he'k 
daordeur mislopen.' '1k kon d'r niks an 
doen, et was een verzin van de baank.' 
'Zal wel mar daor kan ik gien schilderi'je 
van kopen.' 
Doe kwam ik bi'j Henk Bloemhoff lan-
ges en die zee: 'Ben moeie boel as ie de 
Bui!eger uutdrokkings mit die van 
Wolde deur mekere haelen. Hoe krieg ik 
dan ooit een fesoen!ik woordeboek, 
klaor.' 
En doe kwam Sietske Bloemhoff: 'Rap 
a!le onderdielen van de boerewaegen 
opnumen.' En ik wus alliend de zule mar. 
Daor ston Gerrie Koopstra. Ze keek niet 
kwaod mar verdrietig, zoas ze dat op 't 
heden zeggen. 'Waoromme gao ie niet 
mit de ledewinaktie mit? Sutelen doej' 
wel.' 1k vuulde me schuldig. 
Doe kwam Harmen Houtman, et witte 
pak nog an: 'Wi'j zollen tegere een 
thema op de bestuursvergeerdering ver-
zorgen over et Stellingwarfs in de 
gezondhiedszorg, mar daor is niks van 

kommen en ie zollen et veurbereiden.' 
'Ja, mar ik praote Stellingwarfs tegen de 
Ste!!ingwarvers en tegen de Friezen ok en 
as Nederlaanders veur de dadde keer zeg-
gen 'Wat zeg je?' gao'k pas op Neder-
laans over.' 'Da's temeensen wat,' mom-
pelde hi 'j. 
o goeie hemel Koosje Hornstra: 'Mooie 
boel om mi'j mit drie kerels in de kern-
missie Algemiene Zaeken aachter te lao-
ten. Ze keek verstoord. 
Ikke veerder bi'j Johan Veenstra langes. 
Die zee: 'Zo kom ie d'r niet vanof, mien 
maegd. Nog altied praot ie aachterste 
veuren. le hadden dat al lange beter doen 
kund. 1k praot et jow vaeke genoeg goed 
veur.' 
Doe zag ik de deure. D'r gauw uut, mar 
of hi'j now in een klein hoekien ston da'k 
him niet zag, mar inienend ston Roelof 
Dragt daor, brieduut. 
'Eerst de kode indrokken,' zee hi'j. 'Mar 
I wete de kode toch niet, die wo'k toch 
niet hebben.' 'Et moet toch,' hul hi'j an. 
Op goed gelok drokte ik mar wat in en 
doe gong et alarm of. 
1k dochte, aansten hej' de pliesie ok nog 
en hoe leg ik dan uut da'k d'r alliend mar 
uut wol. 
Mit et zwiet dikke op 'e rogge wodde ik 
wakker, gelokkig van de wekker. 

Bestuur, passeniel en aandere meensken 
die bi'j de Schrieversronte en et Stelling-
warfs hetrokken binnen: hiel hattelik 
daank veur alle hattelikhied, mitleven, 
ondersteuning, vrundschop en betrokken-
hied die'k as bestuurslid mar ok as 
meenske van jim ondervunnen hebbe. 
Hiel hattelik daank en jim bin nog niet 
van mi'j of, want jim zullen me nog vae-
ker treffen as jim lief is. 



Jimmy 

De reize 

Van 'e weke kwam et d'r van. 1k mos op 
reize naor et westen van et laand. Dan 
hej' drekt een perbleem. Hoe doej' dat! 
Aj' een auto hebben is je eerste gedaach-
te meerstal: A32 en dan mar zien hoe'k 
op 'n gauwsten op de Al2 komme. 
Eertieds docht ik niet iens nao, ik startte 
et automobiel gewoon en vot wezen. Et 
vaalt rni'j op da'k dat niet meer doe. 1k 
bereide mi'j veur op zoe'n lange nt! Zol 
et kommen omdaj' niet meer mit van de 
jongsten binnen? Of zol et j  now een 
kick geven om een betien in de knieperd 
te zitten. Heurt dat ok bi'j et oolder 
wezen. 1k verbaos mi'j d'r nog altied 
over daj' veraanderen in de loop van de 
jaoren. Dingen waor as jow j  vrogger 
drok over maeken en veur op de barrika-
den klommen, kuj' now nog wat over 
glimken, wiels d'r now zaeken op jow 
pattien kommen, waor aj' vrogger nog 
gien menuut prakkeseren veur over had-
den, mar jow now naachtenlang plaogen 
en de slaop wiet weg holen. Zo ok disse 
reize. 1k sleup d'r mar min van. 
Morgens wa'k d'r wiet hoe vroeg uut om 
de fileberichten te volgen. Een perbleem 
was ok da'k op de bewuste dag morgens 
al in et westen wezen mos. Nooit he'k 
weten dat d'r veur negen ure al zovule 
meensken stille stonnen op 'e weg. Et 
wodde mi'j al aorig bange om 't hatte. 
1k overzag mien meugelikheden. 1k kon 
daegs daorveur alvaaste gaon en dan bi'j 
kunde slaopen blieven, dan was et de ere 
morgen nog mar een kiepelopien, dan 
koj' de ofstaand haost overpissen. Wel 
een rompslomp, een protte geregel veur 
een peer uren vertoeven an de ere kaante 
van oons !aand. De trein kon ok nog. Ok 
daor mos ik mi'j in verdiepen. Wanneer 
was ik veur 't !aest mit et spoor gaon? 
Jaoren leden aiweer, Wolvege d'r in en 
op Schiphol d'r uut. Dat was makkehk te 

doen. D'r was de laeste tied nog al wat 
veraanderd, ha'k heurd. Jow zollen een 
kaortien allienig nog mar bi'j een auto-
maat haelen kunnen. Zoe'n ding wat gien 
praotende service in him het. 't Lachte 
mi'j niet toe. 1k bruuk mien mond nogal 
graeg en veur technische babbelgoegies 
bin'k nogal huverig. Toch he'k mi'jzels 
d'r toe zet disse meugelikhied van reizen 
te onderzuken. 1k mos mi'j schaemen. 
Wat leup ik aachter. 1k hadde niet allienig 
een treinkaortien neudig mar ok nog een 
strippekaorte, want nao de trein kwam de 
tram. 1k wus niet iens waor aj' zoe'n ding 
kopen konnen. Et wodde mien eerste 
strippekaorte en wat mos ik d'r dan mit 
doen. 
Wat een perbiemen. Toch ok wel span-
nend. 1k kwam d'r aachter dat d'r wel 
praotende dienstverliening is op et sta-
tion. Op warkdaegen bin ze een peer uren 
eupen. Aorige vrouw, ze nam de tied om 
op al mien vraogen wel twiemaol etzelde 
antwoord te geven. Ze stelde mi'j gerust. 
Leut niet marken dat ze nooit zokke 
onneuzele meensken an et leket hadde. 1k 
zol et wel opredden neffens heur. Ok 
mien aangst om over te stappen bedde ze 
daele. Ze prees de spoorwegen de hemel 
in. 1k zol mar op 'e tied kommen en dan 
gong alles vanzels. Ze het mi'j over-
tuugd. Mit wat gerommel in de boek van 
bangens gong et an. Brood mit, een protte 
leesvoer en zels een kruuswoordpuzel 
veur as ik mi'j een ogenblik verve!en zol. 
1k hebbe een machtig mooie dag had. 
Wat kuj' wat beleven tiedens zoe'n reize. 
Daor kuj' echt wat van opstikken. 't Is 
een wonder, mar aovens kon ik weer op 
mien eigen bedde slaopen. 1k hadde et 
opredded mit trein en tram. 
Op et perron was et al knap drok. Meerst 
vrouwluden. Ze hadden ok grote tassen 
hi'j heur. Kaekelen konnen ze. Dr 



kwammen nog meer. Et leek wel of alle 
vrouwluden de boel de boel laoten had-
den of zollen ze een staekingsdag heb-
ben. Vremd, waoromme wus ik daor dan 
niks van? Now dat ha'k gauw uutvunnen. 
Dc Libelle (jao, dat weekblad) hul een 
soorte van huushooldbeurs op et straand 
van Almere. Neffens de dames was et 
kwaolik da'k niet ok naor dit evenement 
spoorde. Spiet zol mi'j nog lange heugen. 
Krek veurbi'j de spoorbrogge over De 
Lende kwammen de bollegies al uut de 
tasse bi'j de vrouwluden. Zien eten, dot 
eten en et wodde hiel even stille in oons 
treinstel. Echt mar een klein posien, doe 
praouen ze weer as hadden ze nog wat 
uren in te haelen. Bi'j Arnersfoort mos ik 
ofscheid nemen van de vrouwluden. As 
weren we kammeraoden zo innig weren 
we in oonze laeste woorden. Ze raosden 
nog uut de eupendri'jde rute: 'Goeie 
reize, tot gauw heur!' 
Nuver niet. Wat bin ie gauw eigen nao 
een goed ure in de trein. Overstappen 
was inderdaod een fluitien van een cent. 
De trein ston gewoon an de overkaante, 
daor trof ik een man die een minikraante 
an 't lezen was. Daor ha'k zels al es een 
keer over heurd, mar nog nooit van zo 
dichtebi'j ankeken. De man vun et aorig 
om iene te treffen, die zoas hi'j zee, een 
echte nit-wit was. Wi'j raekten an de 
praot over al die ni'je woorden van de 
laeste tied. Doe ik d'r alweer uut mos, 
kreeg ik van him de kraanten mit en wi'j 
weenskten mekeer een mooie dag. 
Now kwam et d'r op an. De reize mos 
veerder mit de sneltram. Hoe herken ie 
een sneltram en waor is de halte? 1k 
legde mi'jzels op eerst es op onderzuuk 
uut te gaon, niet drekt te vraogen. Et 
lokte, ik vun een bottien mit een rontien 
mit een klein essien. Hebbes, kwessie van 
naolopen. D'r ston al een tram, die leut 
ik lopen, de volgende ok. Doe kwammen 
d'r drie van die opscheuten jongen op 
mi'j toe. Ze stonnen aachter mekeer in 
een riegel, krek as in et postkantoor. De 
eerste vreug om geld veur een maol eten. 
Doe ik him een krentebollegien anbeud, 
was hi'j rap vot. De twiede dee een stap 

naor veuren. Zien vraoge was dezelde en 
A nommer drieje was et om geld te 
doen. Et was een ere wereld waor ik in 
terechte kommen was. 
Et stempelen van de strippekaorte was 
nog een hiele heister. 't Gong ok niet 
zonder perbiemen. De meensken die ik 
d'r naor vreug, weren ok veur et eerst op 
reize, geleuf ik. Vusen te yule strippen in 
dat kassien stopt. Beter as te mm, dan 
ha'k een slecht geweten had en aangst 
veur een bekeuring. Waoromme de meer-
ste meensken heur kaorte niet in et bak-
kien stopten is mi'j nog een raodsel. 
Et was een feest om al die meensken te 
bekieken. De haost die ze neffens mi'j 
hadden. Nao ien koppien koffie op een 
terras, kon ik al onderscheid maeken tus-
sen stadsmeensken en plattelaanders zoas 
ikke. Ze bewegen aanders. Staon niet 
meer overal bi'j stille. Wiefelen ok niet, 
mar gaon recht op heur doel of As ze 
anspreuken wodden, lopen ze deur en 
heuren de verzukies niet iens. 1k maekte 
nog een praotien mit de straotvegers. Ze 
schrokken d'r van da'k ze een goeiedag 
weenskte. 
Op 'e weeromme reize trof ik een ooldere 
vrouw. Ze kwam van Sittard en mos weer 
naor heur huus in Enschede, zoas ze 
Enschede nuumde. Et was mis mit de 
treinen. Deur een ongelok hadden die 
vertraoging oplopen en now wus de 
vrouw niet waoras ze instappen mos. Ze 
was een weke uutvanhuus west. 
Bi'jkommen van de ramp mit et vuur-
wark. Ze hadde heur woning flog, mar 
was aorig van slag deur alles wat d'r 
gebeurd was. 1k bin mar een aende mit 
heur opreisd en oons ofscheid was alder-
hattelikst. Et laeste stok trof ik een 
'Fries-om-utens'. Die was van doe om 
de kommende twie maonden alles mit te 
macken van Simmer 2000. 
De trein ston al stille op et perron van 
Wolvege doe ik in 'e gaten kreeg da'k d'r 
uut mos. Dc tasse mit de boeken en de 
puzelties ha'k niet eupen had. Wel ha'k 
as plattelaansvrouw een heufd vol mit 
erverings. Wat een peer uren reizen al 
niet betekenen kan. Et was machtig, mar 



gelokkig hoef ik morgen niet weer. Mien 
heufd zol d'r van basten kunnen. Zollen 
meensken die daegeliks zoe'n reize doen, 
ok zovule mitmaeken? Hoe holen ze et 
vol. 

Willem Jan TeUema 

lang, vusen te lange 
he'k waachten moeten op j ow 
meer as een jaor leden 
een jaor zonder kleur 
zonder kracht, leek et 
ik kon ems niet waachten 
mien verlangst was groter 
as mien geduld en sneller as 
de tied die aj' van neuden hadden 
was et meie of toch juni 
wanneer waj' west, wanneer zoj' 

kommen 
wat hawwe ofpraot in 
dat waarme mement saemen 
in et duuster, et was 
een aovend om niet te vergeten 
(en toch) 
even mar, in 't veurbi'jgaon 
ieje en ik, jow contouren 
de steerns d'r aachter 
jow geuren dreug ik op mien hanen 
een jaor laank, of meer now 
een laank jaor laeter bi'j' d'r weer 
inienend, ik was al zonder hope 
doe 'kjowreuk 
op krek zoe'n zoele aovend 
et jaor was plots verdwenen 
daor ston ie, op etzelde plak 



Koosje Hornstra 

Stellingwarver gezichten 

STELLINGWARVERS OGE IN OGE 
MIT HEUR PETRETTEN 

Deur dit artikel in de Liwwadder Kraante 
wodde ik ni'jsgierig naor de fotograaf 
aachter disse petretten en et leek me et 
perberen weerd om die foto's in De 
Ovend te kriegen. Op de foto in de kraan-
te was Jaap Baerveldt mit de groep in et 
Fries Museum. Jaap is veearts bi'j et die-
renartsencentrum 'De Beuk' in Wolvege 
en woont ok in dat plak. Hi'j ontvong me 
thuus en legde me uut hoe de petretten tot 
staand kommen binnen. De fotograaf 
Erik Hesmerg is een vrund van him en 
die was mit nog negen aandere keunste-
ners uutneudigd om zien persoonlike 
visie op Frieslaand te geven, veur de ten-
toonstelling in et Fries Museum: 'Fries-
laand is...' Erik wol niet foto's maeken 
van et laandschop, omdat dit al zo vaeke 
daon was. Al 'brainstormend' bi'j Jaap 
kwammen ze op et idee om petretten te 
maeken van Stellingwarver boeregezich-
ten. Jaap het es in gedaachten zien 
'klaanten' bi'j langes west en daor bin 
disse vuuf gezinnen uut kommen en 
gelokkig wol elkeniene mitdoen. Jaap 
Baerveldt bet mitien die aovend een of-
spraoke mit de fotograaf veur mi'j regeld 
en dus reisde ik de ere weke naor Sneek. 
Erik en Petra Hesmerg wonen an de 
Singel in de Deupsgezinde Pasterie naost 
de karke, in een kaaste van een huus. 1k 
wodde gaastvri'j ontvongen en geliek mit 
naor boven neumen, naor heur woonge-
dielte. De onderste verdieping bruukten 
ze as studio. Onder et genot van een kop-
pien thee vertelden ze over heur wark. 
Doe dee blieken, dat Petra altied mit Erik 
saemenwarkte. Beide bin ze geboren 
Snekers en twaelfjaor bi'j mekeer. 
Erik woont en warkt in Sneek en in 
Barcelona, want daor hebben ze ok een 

huus. An et aende van de weke gongen 
ze dan ok weer richting Spanje. 
Erik het naor de Fotovakschoele in Den 
Haag gaon en in dezelde stad is in 1998 
een tentoonstelling van him west. Veerder 
warkt hi'j veul in opdracht bi'jglieks veur 
museums as d'r een katalogus neudig is 
bi'j een expesisie. Beneden in de studio 
bleek hi'j doende mit een opdracht veur 
Tighelaar in Makkum waorveur hi'j 
foto's maekt hadde van zes bekers op 'e 
riegel. De grote technische camera, waor-
mit Erik en Petra de petretten maekt had-
den he'k ok bekeken, mar dat hierbi'j 
negen bi'j twaelf negatieven bruukt wod-
den is meer wat veur de kenners. Deur et 
bruken van een laampe aachter de meen-
sken kriegen ze dat mooie effekt mit et 
schaad. En wat bin zwatlwit foto's dan ok 
prachtig! In de gang ston iene van de 
vuuf petretten. Minne Hoekstra uut 
Hooltpae keek me indringend an vanon-
der de kleppe van zien pette. Neffens 
Erik is d'r yule of te lezen van de gezich-
ten van veeboeren. Heur daegeliks wark 
speult him of op et laand en heur gezich-
ten bin tiekend deur et hadde warken in 
zunne, regen en wiend. Beiden hebben et 
een prachtige dag vunnen, die zaoterdag 
van et maeken van de foto's bi'j de 
meensken thuus. Mit naeme et laand-
schop in oonze streek vunnen ze indrok-
wekkend. Uut de foto in de kraante dee al 
blieken dat ze ok bi'j mien buurvrouw 
Richtje west weren, al leek ze daorop 
krek een Russisch vrouwgien. En dan 
moej 'm jim veurstellen dat al die petret-
ten 1.20 m bi'j 2 m groot binnen. De aan-
dere viere hangen van half september of 
in 'Dc Beuk' in Wolvege en aj'm daor 
inkotten wezen moeten, moej'm niet ver-
geten ze even goed te bekieken. Ze bin 
de muuite weerd! 



Erik Hesmerg/foto s 

Stellingwarf is... 

Richtje Kramer van Der Izzerd 
(fob: Erik Hesmerg, Sneek) 



Minne Hoekstra uut Hoolipae. 
(/010: Erik Hesrnerg, Snee1 



Minne, Klaas en Jelle Hoekstra uui Hooltpae. 
(foto: Erik Hesmerg, Sneek) 



Moe/ce en dochters Pijiman van Hooltpae. 
(fob: Erik Hesmerg, Sneek) 



Boer Lubrechts van De Lendedielc, Spange. 
(foto: Erik Hesmerg, Sneek) 



WH de Vries 

historikus '40/'45 

De oorlog in de Stellingwarven - 25 - 

In De Ovend van juni 2000 he\\we  de 
inval van de Duutsers in de Meiedaegen 
van 1940 behaandeld en daor willen we 
nog mar even veerder mit gaon. 

De eerste dag 

Op de eerste dag nao de inval schreef een 
kraante in et westen van et laand zien 
ontsteltenis uut in de voizin: 'Et kriegsru-
moer het heden in de vroege morgen van 
de tiende meie 1940 oons yolk op wrede 
meniere uut zien slaop wekt.' Mar miii-
tair zien moch et opperbevel van oons 
leger an et aende van de eerste dag nog 
niet iens ontevreden wezen, want de 
vliegvelden die deur de Duutse parechu-
tisten veroverd weren in et westen van 
oons laand, weren op et aende van die 
dag op Valkenburg nao weer in oonze 
hanen. Daor is een hadde stried omme 
leverd om die vliegvelden van Duutsers 
te zuveren. De invalers dochten mit een 
Duutse pantsertrein oons laand zo mar 
eventies inrieden te kunnen, mar die gong 
mit man en moes de locht in. Butendat 
verleuren ze ontiegelik yule vliegtugen en 
dat was een bittere pille veur de 'Edel-
germanen' zoas ze heur zels nuumden. 
lene van de vliegtugen die naor beneden 
haeld wodde, was een Junker Ju.52, een 
groot driemotorig transportvliegtuug. Et 
wodde boven Den Haag troffen deur 
oonze lochtofweer en et kiapte dade, bra-
nende as een here in de Twiede Adel-
heidstraote in die stad. Zeuventien pare-
chutisten die d'r in zatten en de beman-
fling vunnen de dood. Doe de braand in 
de straote uut was, vunnen oonze soldao-
ten in de verbraande troep van et vlieg-
tuug een half verbraande leren tasse mit 
daorin o.e. een zwaor deur et vuur be-
schaedigde kaorte van Den Haag. Nao 
bestudering dee blieken, dat disse kaorte 

de kotste weg anwees naor et keuninklik 
peleis van Keuninginne Wilhelmina op et 
Noordaende in Den Haag. Oonze leger-
leiding hadde al gauw in de gaten dat de 
soidaoten die in dit vliegtuug de dood 
vunnen hadden, de keuninklike femilie 
gevangen hadden nemen moeten. De 
dood kwam hier dus tussen beiden. Now 
is et wel zo en dat moewwe de Duutsers 
naogeven, dat Hitler opdracht geven 
hadde, de Keuninginne mit aile respekt te 
behaandelen en ze zol 'konsigneerd' in et 
peleis blieven meugen. 

De Grebbebarg en de Ofsluutdiek 

Op et aende van de eerste dag bin de 
Duutsers veur de Grebbelinie ankommen 
en in de naacht van de tiende op de elfde 
meie begint de stried om disse linie mit 
een artiileriebeschieting van de Duutsers. 
De Grebbelinie leup ongeveer van 
Rhenen tot Scharpenzeel op 'e Veluwe. 
Nao de beschieting begonnen de Duut-
sers mit anvalen, mar in de eerste 
instaansie bin die anvallen ahlemaole of-
sleugen, waorbi'j nogal wat Duutsers 
sneuveld binnen. Oonze jongen hebben 
hier streden mit de moed der wanhoop en 
dat dot ok wel blieken uut et feit dat 
daoromme vochten is tot de leste dag. In 
et noorden bin de Duutse legers dan 
ondertussen ankommen veur de Ofsluut-
diek. De ofdie!ing van oons leger die in 
de drie noordeiike perveensies lag (de 
greensbattaljons), hadden allienig mar de 
opdracht et oprokken van de Duutsers zo 
yule meugelik te vertraogen deur hier en 
daor broggen op te biaozen en daornao zo 
gauw as et kon terogge te trekken op 'e 
Ofsluutdiek. Op zundag 12 meie begon-
nen de anvahers mit een beschieting van 
de veurposten die veur de Ofsluutdiek 
haggen, de zonuumde 'Wonsstelling'. 



Disse vier Nederlaanse vliegeniers weren ok Ingelaandveerders; ze staon hier veur 
heur vliegtuug in Ingelaand. 

Disse Wonsstelling was in vergelieking 
mit de forten van Kornwerderzaand op 'e 
Ofsluutdiek een aekelig onbetrouwbere 
linie, bestaonde uut onderkommens van 
hoolt en grond en een inkeld veroolderd 
stokkien geschut. Dit geval - mit een 
duur woord 'linie' nuumd - leup van 
Zurich tot Makkum en wodde bemand 
deur een bataijon infanterie van et 33-ste 
regiment. Dit bataijon mos dan ok al 
gauw wieken veur de Duutsers en terog-
getrekken op 'e Ofsluutdiek mit aachter-
laoting van twintig dooien en een peer 
honderd soldaoten die gevangen neumen 
weren. Op dezelde dag begonnen de 
lochtanvallen op de forten die een peer 
kilemeter veerder de diek op liggen, mar 
de Duutsers ontdekken al gauw dat disse 
stelling wel wat aanders is as de stellings 
bi'j Wons. De zestien stoks (drie meter 
dikke muren) van de bunkers stonnen 
heur mannegien wel en veural doe oonze 
soldaoten de beschikking kregen over de 
vri'jwillige lochtofweer mit heur twie-
centimeter kenonnen, vuulden ze heur 
stark. De mannen in de forten, bestaonde 

uut twiehonderd man, twintig onderoffi-
cieren en zeuven officieren onder leiding 
van kapitein Boers, hebben tot et leste 
ure toe voihullen. Neffens de leste be-
richten bin d'r mar een peer Duutsers 
sneuveld veur de Ofsluutdiek. Inderdaod 
bin d'r op de 14e  meie 1940 twie Duut-
sers begreven op de Noorderbegreef-
plaetse in Liwwadden ofkomstig van de 
Ofsluutdiek. Dit weren de soldaoten 
Johannes Otte en Kurt Maufrat en op de 
27e meie iene, die doe pas vunnen is en 
dat was soldaot Heinrich Stranghoner. De 
listen bin wat ondudelik, mar ik geleuve 
wel dat ik de naemen goed speld hebbe. 
Mar d'r bin ok berichten, die altied mar 
weer opduken van Duutse transporten 
deur Frieslaand, Grunningen en Drenthe 
naor Duutslaand in die daegen, de 
zonuumde 'Dooientransporten'. Dit 
gerucht hul in dat mit Duutse legerwae-
gens in de naacht dooie Duutse soldaoten 
naor Duutslaand brocht binnen. Neffens 
Mr. G.A. Bontekoe doe burgemeester van 
Stellingwarf Oostaende bin d'r transpor-
ten mit auto's zien in Midwolda, Lettel- 



berd en bi'j Westerbork en gao zo mar 
wieder en waegens hi'j Fluitenberg, 
Oldekerk. Emmer-Compascuurn en 
Nijeschaans en gao zo mar wieder. Et is 
vremd, mar et is wel zo, dat niet iens veer 
over de greens in Duutsland begreefplak-
ken bitmen zomar in et vri'je veld. Dan 
bin dr op acht en negen augustus 1940 
zeuventien Duutsers herbegreuven in 
Liwwadden, waorvan drieje sneuveld 
binnen bIj Stavoren. Dit weren Uhien, 
Griebenow en Valley. Et totaol in Liw-
wadden begreuven Duutsers zol in de 
oorlog oplopen tot 446. Kapitein Boers, 
de verdediger van de Ofsluutdiek, wodde 
in 1942 oppakt deur de Duutsers vanwe-
ge illegaole aktiviteiten en nog datzelde 
jaor in kamp Oranienburg ornmebrocht. 
Doe op de 14e  meie et Nederlaanse leger 
tot de overgaove dwongen wodde, weren 
de soldaoten an de Ofsluutdiek in de 
kazematten verbitterd en teleursteld. Ze 
vuulden heur niet versleugen en een groot 
pat xvol deurvechten. 

Dc laeste dag 

Dan brekt de 14e  meie an on oons laand 
is op de perveensies Noord- on Zuud-
1-lollaand en Zeelaand nao deur de 
Duutsers bezet. De keuninginne en de 
regering (en ok et preenselik peer) bin 
uutweken naor Ingelaand en dit vul eerst 
zwaor te verteren veur een protte meens-
ken hier in 't laand, mar dit kan op twie 
menieren bekeken wodden. De Belgische 
keuning, die niet votgong, wodde dit zo 
kwaolik neumen deur zien onderdaonen, 
dat him nao de oorlog et recht van 
troonsbestieging ontneumen wodde. Dc 
verdediging van de nog niet bezette stok-
ken van oons laand mos now plakvienen 
aachter de waeterlinie, mar dit plan 
wodde niet meer uutvoerd, want doe 
gooiden de helden' een groot pat van 
Rotterdam in puun. Et hatte van de stad 
wodde iene grote puunhoop en een peer 
honderd dooien weren d'r te betreuren. 
Dit laffe bombardement gaf oonze leger-
beveihebber Ginneraol Winkelman et 
inzicht dat veerder strieden zinloos wezen 
zol en allienig mar meer offers kosten zol 

Di! Duutse vliegiuug wodde daeiescheuten deur oonzejongen bi] de Ofsluutdiek. El 

kvi'ani dade bi j Pingjum. 



Preens Berhard in et officiersunform van et Nederlaanse leger, veurjaor 1940. 

en dus gaf hi'j opdracht tot de overgaove 
van oons leger. Butendat kwam van de 
Duutsers de waorschaowing, dat as oons 
laand deurvocht Utrecht an de beurt 
wezen zol veur een anval uut de locht. 
Op de veertiende meie onder de aovend 
kwam de ginneraol veur de radio zien 
besluut bekend maeken an et Nederlaanse 
yolk. De onveurweerdelike overgaove 
van et Nederlaanse leger was een feit op 
de perveensie Zeelaand nao. Daor duurde 
de stried nog een peer daegen langer. 
Disse vuuf daegen stried hadde an de 
Nederlaanse kaante meer as twieduzend 
dooien kost. Neffens mien liesten (om 
percies te wezen): 2192. Daor bin 2191 
van valen in de stried en iene (Sergeant 
J.C. Meijer) wodde op bevel van een 
hoge Nederlaanse officier (die zels veilig 
veer aachter et front zat) deur eigen 
meensken doodscheuten op verdaenking 
van vermiende lathied. De sergeant zat 
mit zien meensken viak an 't front en 
hadde totaol gien verbiening meer mit 
zien meerderen en om omsingeling te 
veurkommen trok hi'j terogge en dat was 
in de ogen van die officier dan lafhied. 
As d'r iene neudig postuum rehabiliteerd 
wodden moet, dan is dat disse sergeant 
wel. Disse liest het allienig betrekking op 

de Nederlaanse soldaoten die binnen 
oonze greenzen valen binnen. Betrekkelik 
yule Nederlaanse soldaoten die vochten 
hebben in Zeelaand en in de Peel-Raam 
stelling in De Peel bin mit de Belgen en 
Fraansen teroggetrokken richting Duun-
kerken. Ok daor en onderwegens bin 
nogal wat aachterbleven en liggen daor 
begreven of bin tussen Frankriek en 
Ingelaand vermist bleven in de zee. 1k 
hebbe hierover gien gegevens. De meer-
sten hebben Ingelaand netuurlik wel 
beriekt en die numen we de Ingelaand-
veerders en as 'Prinses Irene Brigade' 
kwammen ze in 1945 weeromme veur 
oonze bevrij ding. 



Stellingwarfs Woordeboek ankondigd. De 
produktie-fase van dit krapan 1000 pagi-
na's tellende boek nemt nog even een 
betien meer tied. De uutgever mikt tegere 
mit Krips Repro Meppel op et laeste van 
feberwaori 2001. 

Krummelfies 
VAN PJET EN ROTAN 

Op defiblo v.1. n. r J de Vries, K!. v. d. 
Kooy, Th. v. d. Bles, J. de Vries-Mooi. 

In et ni'je museum in Noordwoolde wod-
de op woensdag 30 augustus 2000 et ni'j-
ste boek van Jan de Vries uut Wolvege 
prissenteerd onder de titel Van Riet en 
Rotan. De eerste exemplaoren weren veur 
mevr. J. de Vries-Mooi en de wethoolders 
V.d. Kooy en V.d. Bles. 
Et boek kost f 37,50. 

MAGISCHE GREENS SUTELAKTIE 

Dat was een spannend aeventuur die 25-. 
ste sutelaktie in et laeste van september/ 
begin oktober 2000. Krapan vieftig vri'j-
willigers brochten in vier daegen tied een 
bedrag van f 29.719,60 op et klied. Daor 
kwám laeter nog meer geld bi'j, omreden 
een stokmennig bedrieven van et boekien 
Stellingwerver wUsheden grotere tallen as 
relaosie- of kastpakketkedogien koehten. 
Johan Veenstra en Fettje Alten verkoch-
ten in Drachten bi'j de ofsluting van de 
Friese sutelaktie nog veur f 948,15. 
Rejaol wodde de greens van dattigduzend 
gulden passeerd. 

DIEL IV VAN ET WOORDEBOEK 

AOSEM 

Op zaoterdag 30 september verscheen in 
Wolvege de debuutbundel van Anke 
Hoornstra onder de titel Aosem. De bun-
del het een fleurig omsiag maekt deur de 
dichteresse zels. In de bundel ok repro-
dukties van wark van Rinny Siemonsma. 
Dat allegere veur mar f 13,50. Et foto-
wark is van de haand Andries Hoornstra 
en Fred Platje. 
Stellingwerver wUsheden  en de Stelling-
warver spreukekelinder 2001 verschenen 
al eerder in september. Nog volop te krie-
gen veur resp. f 12,50 en f 21,50. 

Anke Hoornstra en Jan de Vries signeren 
heur ni7e boeken hi] Zwikstra Wolvege. Al eerder wodde et vierde diel van et 



Henk Ki'oese 

Zoemer 2000 

1k weet niet hoe et jim vergaon is mar ik 
hebbe mar een minne zoemer had. En 
zoa'k me now yule zol et me niet verbao-
zen as daor ok nog es een minne haast en 
winter aachteran kommen zol. Want och 
heerken wat hebben wi'j een minne beurt 
maekt! 
Jim begriepen vanzels al lange da'k et 
hebbe over dat Zoemer 2000 dat ze in juli 
in 't Friese Frieslaand hullen hebben en 
waor wi'j Stellingwarvers niet, now j  op 
een peer uutzunderings nao dan, niet an 
mitdaon hebben. 
Aachterof zien is dat niet verstaandig 
west van oons om daor niet an mit te 
doen. 
Now za'k de laeste wezen om de kont d'r 
veur weg te dri'jen heur. Wat zo'k now 
graeg willen da'k in et veuren de konse-
kweensie goed overzien hadde. Da'k 
waorschouwd hadde, da'k et initiatief 
neumen hadde om wat te doen, da'k de 
boel wakker schudded hadde en anvieterd 
hadde om mit te doen. Mar dat he'k niet 
daon, ik hebbe, krek as zovule ere Stel-
lingwarvers, niks daon. Ja, ik hebbe zit-
ten te slaopen! We hebben mit oons allen 
zitten te slaopen! En of de schae nog te 
herstellen is, dat is nog mar de vraoge. 
Want et bield dat de Friese Friezen van 
de Stellingwarvers hebben het neffens 
mi'j een flinke deuke oplopen. A'k nog 
an de berichten in de kraante daenke 
brekt mi'j et zwiet votdaoliks weer uut. 
Zoemer 2000 was nog mar krek an de 
gang doe de Liwwadder kraante al groot 
et ni'js brocht dat d'r in de Stellingwar-
yen weinig animo was om mit te doen. 
Stellingwarver pommeraanten as Johan 
Veenstra en Pieter Jonker kwammen in 
die kraante an et woord. De ien wus te 
vertellen dat hi'j een bulte optredens 
hadde in Frieslaand tiedens Zoemer 2000, 
de aandere haostte him te zeggen dat d'r 

toch wel een bulte ere Stellingwarvers an 
Zoemer 2000 mitdeden. 
Now is dat neffens mi'j wel wat aanders 
as een reinie holen veur emigreerde 
oold-inwoners van Ni'jhooltpae of De 
Haule, mar wat ze ok zeden en hoe ze 
heur best ok deden et was al te laete. Een 
dag of wat laeter stonnen de eerste inzun-
nen stokken al in de kraante en staorigan 
ontston d'r een negatief bield van de 
Stellingwarver. En dat wodde de hieltied 
A alliend mar slimmer. Mit et groter 
wodden van et succes van Zoemer 2000 
wodde et bield van de Stellingwarver de 
hieltied negatiever. 
Een Friese Fries, ik verdaenk him d'r van 
dat hi'j zo uut 'e schroeven was deur dit 
succes en et daordeur niet allemaol meer 
helder zag, maekte et in mien ogen et 
bontst. In een inzunnen stok schreef hi'j 
dat 'Een Stellingwarver now ien keer 
gien Fries was'. Toe mar docht ik, nog 
even en hi'j ropt dat de Stellingwarvers 
'fout weren' tiedens Zoemer 2000. 
Mar goed wi'j kun d'r lange en bried 
over praoten. Wi'j kun oons nog zo 
kwaod maeken om de dingen die as over 
oons zegd en schreven wodden, et is van-
zels wel oonze. eigen schuld. Dat d'r zit 
neffens mi 'j niks aanders op en trek et 
boeteklied an. Mar biwwe d'r mit awwe 
alliend mar et boeteklied antrekken? 
Kuwwe daormit de schae rippereren? 
1k vraog mi'j of awwe d'r zo makkelik 
ofkommen. Daoromme liekt et me beter 
en maek naor de Friese Friezen toe een 
soorte van gebaor. Bi'jglieks et uutspre-
ken van een soorte van 'mea culpa', krek 
zo as de paus een posien leden daon het. 
En lao'we dat dan niet alliend doen veur 
oonze holing tiedens Zoemer 2000 mar 
ok vot mar veur al die ieuwen dawwe de 
Friese Friezen dwaszeten hebben. Dan 
kuwwe d'r veureerst weer een peer hon- 



derd jaor tegen. 
Now hebben we vanzels nog al een klein 
perbleempien. Zoe'n mea culpa kan van-
zels niet uurspreuken wodden deur zomar 
de eerste de beste Stellingwarver. Wil 
zoks indrok maeken in Frieslaand, en dat 
willen we toch graeg, dan moet daor van-
zels wel een blispoter veur opdraeven 
kommen. lene die wat anzien angaot de 
verge!ieking mit de paus een betien deur-
staon kan. En wie is daor now geschikt 
veur? 
Haans Lesterhuus, de borgemeister van 
Oost-Stellingwarf, of Remco Heite zien 
kollega van West? Of moe'we Klaas van 
Weperen vraogen, de veurzitter van de 
Schrieversronte? Of veerdigen we Pieter 
Jonker of, grif de beroemdste Stelling-
warier in Frieslaand, Johan Veenstra. Al 
vraog ik me bi'j de !aeste twieje wel of as 
ze d'r bliede mit binnen dat ze mit de 
paus vergeleken wodden. 
1k bin d'r niet uut en et is ok nog mar de 
vraoge of ze willen vanzels. 
Misschien is et et beste en laot d'r mar es 
even een warkgroep op los. lene mit 
zwaorgewichten want die hej' wel neudig 
aj' een blispoter overhaelen willen. Zels 
gao'k mi'j eerst mar es even doende 
holen mit et zuken van een antwoord op 
een aandere vraoge. 
Op de slotaovend van Zoemer 2000 wod-
de deur Piter Wilkens, een Friese zanger, 
et lied 'It paad werom' zongen. 1k wodde 
slim raekt deur de tekst van dit lied. Is 
dat niet wonder? Of zol et, as et d'r om 
gaot daj' weer weeromme kommen in de 
streek waoraj' votkommen binnen, niet 
uutmaeken of ie uut Ni'jberkoop of 
Ni'jega kommen, of uut Ooldetriene of 
Ooldeboorn, of uut Oosterwoolde of 
Oostermeer? 
As dat zo is dan zol et mit die verschillen 
tussen Stellingwarvers en Friezen nog 
wel wat mitvalen kunnen. En dan kon ik 
mi'j ok nog wel es veur niks drok maekt 
hebben. 

Willem Jan Teijema 

IN 

wiend 
beweug jow haoren 
zachies 
en verdween 
fluusterende in et net 
een verhael 
van duzendjaoren 



Henk Bloemhoff 

Oonze tael, oonze zorg 

Bruuk meer Stellingwarfs! 

Et kommende jaor liekt nog veer vot, mar 
jim weten et allegeer al we!, et is zomar 
zo veer. Et jaor 2001 is deur 'Europa' 
uutreupen tot et jaor van de taelen. Van 
de nationale taelen, mar ok van de regio-
nale taelen zoas et Nedersaksisch, waor-
onder et Stellingwarfs. Van Friese kaante 
wo'n de kommende tied plannen ontwik-
keld tot een viering, en de Nedersaksisch 
kaante het in et grote SONT-verbaand ok 
plannen in ontwikkeling. D'r is een pro-
jektgroep insteld, en daor zitten wi'j 
Stellingwarvers ok in, in de vorm van 
mien persoon. Albert Haor, een bekende 
Drentse media-persoonlikhied zal de 
kane trekken, zo is et doe!. Op dit 
mement wodt d'r bi'j de Ste!lingwarver 
Schrieversronte naodocht over een even-
tue!e eigen Stellingwarver mannefestao-
sie. 

In dit verbaand ok is et aorig te numen 
dat d'r lessend een aorige folder versche-
nen is mit a!gemiene infermaosie over et 
Fries en et Nedersaksisch. As d'r nog 
meensken daenken dat et a!legere tegen 
mekere gaot, dat is dus niet zo. Meensken 
zien op die folder in ien oogopslag et 
Friese en et Nedersaksische taelgebied, 
en lezen op heufdlijnen de be!angriekste 
infermaosie. Ok et Stellingwarfs wodt 
goed nuumd: et Stellingwarfs wodt praot 
in de gemienten Oost- en West-
Stellingwarf en in angreenzende dielen 
van Overiessel en Zuudwest-Drenthe. We 
lezen ok dat et tal sprekers in et 
Nedersaksische gebied omdebi'j 
1.800.000 wezen moet. 
A!lienig et Stellingwarfs zit struktureel in 
et basisonderwies, lezen we ok flog. 
Veerderop in et Nedersaksische gebied is 
dus nog wel wat te doen op dit terrein. 

De perveensiaole overheden van Drenthe, 
Grunningen, Overiessel, Ge!derlaand, 
Frieslaand en oonze beide gemientebestu-
ren warken an de veerdere erkenning van 
et Nedersaksisch, naodat hier veur de 
zommer goed overleg over west het mit 
de staotssiktaoris. 
En op de Europese top in Biarritz hebben 
de Europese leiders lestdaegs een ni'j 
haandvest anneumen over de fundamen-
tele rechten, inklusief bepaolde veurzie-
nings veur taelminderheden. Zo zegt arti-
kel 22 dat de Europese Unie kuliurele, 
godsdienstige en taelkundige versehillen 
respekteren zal. 

Dit bin a!!egere hiele goeie dingen, en ok 
vo!gend jaor, mit dat jaor van de taelen 
dus, zullen wi'j Stellingwarvers van de 
perti'j wezen. 
Mar al disse dingen, al disse steun van de 
perveensies en gemienten, wardering uut 
Den Haag en steun deur de Raod van 
Europa mit et haandvest moe'n ok effekt 
hebben. Et kan niet zo wezen dat oonze 
tael ondaanks een protte steun de hieltied 
minder praot wodt. Daoromme roep ik 
iederiene op om oons Stellingwarfs 
zovule meugelik te praoten, meer te lezen 
en yule meer te sebrieven. We hebben 
ommes steun en wardering as nooit eer-
der en dan moet et dus allegeer goed 
kommen kunnen, as we zels de tael mar 
bruken. Praot Stellingwarfs waor dat mar 
kan! En aj' et beslist niet praoten kunnen 
ofje daor te onzeker in vulen, toon dan 
in elk geval wardering en moedig aande-
ren an om et wel te praoten. Want op 
zoe'n meniere zetten we ja mit mekere de 
schoolders d'r onder. 

We willen graeg de netuur zo yule meu-
gelik beweren, et laandschop speren. 
oonze woonomgeving zo goed en mooi 



meugelik holen. Mar daor heurt et 
Stellingwarfs ok bi'j. Et moet veur de 
meersten toch niet zoe'n heiselike toer 
wezen om Stellingwarfs praoten te blie-
yen. Doe dat dus veural! 

stienotter 

Nog niet zo lange leden heb ik bi'j een 
tal infermaanten uut oons gebied weg nog 
es tillefonisch deurvraogd over een tal 
muuilike woorden daor ik eerder gien 
verklaoring veur hadde. Mi'j docht, daor 
zullen de lezers van De Ovend wel aorig-
hied an hebben om es wat van geweer te 
wodden. Zo vreug ik mi'j dus nog altied 
of wat een stienotter was. Een tillefoon-
tien naor de heer J.H. Prakken uut 
Oosterwoolde leverde wat op, daor gien 
meenske die et niet wet, zomar an daen-
ken zoL Et gaot om een kalfien dat al in 
de koe sturven is, een verstiende indrok 
maekt en wat op een otter liekt!! 

hoeplatente 

In Dc Ovend van april 1999 vreug ik 
naor et woord 'hoeplatente', een woord 
dat uut Berkoop weg opgeven was. 1k 
kreeg doe gien reakties van meensken die 
et percies wussen. Mar begin augustus 
van dit jaor kreeg ik een brief van Peter 
van der Velde uut Roderwolde. Peter en 
zien vrouw Alke bin goenend van jim 
van vroeger nog wel bekend, daenk'. Ze 
zongen tegere lieties, Peter schrift ok en 
hi'j is kenner van et Drents, veural van et 
Noord-Drents. 1k laot him graeg es even 
in dat Noord-Drents an et woord: 'Op 
Ronermaark stun vrouger altied een 
'Amerikaonse hoepla' veur de 
Winsinghof. 't Was een ronde tint met 
een hekkie rondom van zowat een meter 
hoog. An de binnenkaant daorvan was 
een looppad en dan kwam er een taofel, 
die ok heilemaol rondluip. Op die taofel 
stunnen allerhande priezen oetstald, diej 
winnen konden. Die priezen stunden op 
plaankies, dreikaanten of veierkaanten. 
Van de spullebaos koj dan vief ringen 
kriegen veur een kwaartie of zo en die 

ringen muj dan om de pries gooien. As 
de ring plat op de taofel te liggen kwam 
zunner dat e nog op 't plaankie laag, dan 
haj de pries wonnen. Mor dat vuil niet 
met! Vaok bleef de ring an de pries han-
gen. Dat was een prachtig mooi beeld, of 
een wekker of zuks wat.' Zo, dan weten 
we wat d'r onder de hoeplatente verstaon 
wodden kon vroeger! 

tjaank 

In De Ovend van juni 2000 vreug ik naor 
et woord 'tjaank', in de betekenis 'stark 
verlangst'. 'Tjaank' kwam ik an deur een 
lezeresse uut de Kop van Overiessel, om 
precies te wezen: Vrouw Brouwer-
Middeihof uut Ooldemark. Ok over dat 
woord tjaank bin now wat meer gege-
vens. Niet uut et Stellingwarfs, mar wel 
uut et Drents, van dezelde Peter van der 
Velde die ik hierboven a! nuumde. Peter 
kent 'jaank' of 'jank'. Hi'j geft et veur-
beeld dat bi'jglieks een vrouwspersoon al 
jaoren leden uut heur oolde dorp votgaon 
is en dan nog altied 'jaank' bet naor et 
oolderlike stee. En een mere kan nog 'de 
jaank' hebben naor zien vooltien dat ver-
kocht is, schrift Peter. 
In et kontaktblad van de lesselakedemie 
is ok reageerd op 'tjaank'. Opmurken 
wodt dat Drents 'tjank' en 'jank' variaan-
ten van jell en etzelde binnen. 'Jank' !iekt 
oorspronkelik. En d'r is een verbaand mit 
Nederlaans 'janken' (dat netuurlik ok in 
et Nedersaksisch zit). 'Janken' moet een 
betekenis had hebben die nog wel in et 
Duuts zit: 'op een klaegende menjere ver-
langen'. Ter Laan zien Grunninger woor-
deboek het 'tjanken' as veroolderd geven, 
wiels dat woord in de 1 9e jeuw nog 
bruukt wodde. Dit zuukwark veur de 
lesselakedemie wodde daon deur dr. D. 
Often uut Heerde op 'e Veluwe. Mar wat 
oons Stellingwarfs anbelangt: dat woord 
'tjaank' of 'jaank' kreeg ik vanuut oons 
gebied weg gien inkelde reaktie op, dat 
Stellingwarfs is et niet, moe'n we mar 
rekenen. 



Inooje veldnaenien 

Op 'e bi'jienkomst van de veldnaeme-
kemmissie lestdaegs weren d'r een peer 
aorige ni'jgies te melden. Zo is kemmis-
sielid Roelf Gorter uut Berkoop, van 
vroeger uut Makkinge, nog drok doende 
mit et deurnemen van de netaorisakten 
van de kantoren van Berkoop en 
Oosterwoolde; die bin op et Rieksarchief 
in Liwwadden. Hi'j nemt Tronde ok mit. 
Dat bin dan schriftelike anvullings op wat 
eerder al deur mondelinge infermaosie 
bi'j mekeer brocht is. Mit naeme de buurt 
van et Lochtenrikke, et greensgebied van 
Makkinge en Oosterwoolde an de 
Kuunder levert veur Makkinge een protte 
op. Sneuper Ybe Duursma van Der 
Rizzerd vertelde nog wat over de veld-
naeme De Gele Bos, al eerder opneumen 
in et Rizziger veldnaemeboek. Deur 
ommedaenken van radio Fryslân wodden 
d'r twie aorige, redelike verklaorings 
veur de naeme 'Gele Bos' opgeven deur 
luusterders. D'r zol een protte brem staon 
hebben en/of gaegelpollen, mit een protte 
geel stoefmael. 
Otto de Vent kwam mit een biezundere 
verklaoring van de naeme Overburen 
(plaetselik ok Euverburen) onder 
Steggerde. Et zol wezen kunnen dat de 
benaeming slat op dat wat van de bewo-
ningsriegel die vrogger bi'j Peperge an-
sleut, overbleef, naodat Peperge ver-
plaetst was. 
Ni'je leden het de veldnaemekemmissie 
de laeste tied ok kregen, benaemens uut 
Noordwoolde en omgeving: H. de Vries, 
P. Veidhuizen, J. van Lier, J. Dijkstra en 
L. van Nieuwenhoven. 
Et laeste verschenen diel van de veldnae-
meriegel is dat over De Fochtel, van de 
haand van Otto de Vent. Dat was diel IV. 
Wat de ni'je plannen angaot, de tekst 
over de Westhoeke is et veerst en -zal 
warsehienlik diel V wodden. De heer Piet 
van der Lende, van vroeger van de 
Westhoeke, het een manuskript opleverd 
bi'j de redaktiekemmissie. Et zal over 
niet al te lange tied et locht zien kunnen. 
Veerder bin in veurbereiding Steggerde 

(0. de Vent/Th. v.d. Bles), Blesdieke (0. 
de Vent), ZaandhuzenlDe Miente (H. de 
Vries/J. van Lier/S.A. Bloemhoff), en 
Oolde- en Ni'jlaemer (H. Bloemhoff 
i.s.m. de femilie Bakker). 

taeltillefoon, tael-e-post 

le kun mi'j mit vraogen over et 
Stellingwarfs altied even perberen te be!-
len op 'e taeltillefoon, maendags en vri'j-
dags van 16.00 tot 17.00 ure. Et gaot om 
et tillefoonnommer van de Stellingwarver 
Schrieversronte in Berkoop. 
Via internet kuj' mi'j ok vraogen stellen. 
Mien e-mail-adres is: drhbloemhoff@ 
yahoo.com. 

Op 12 oktober 2000 raekte weg oonze 
trouwe woordeboekinfermaant van 
Noordwoolde de heer 

Aaldert Alten 

in de leeftied van 79 jaor. In et laest 
van de verzaemelfase en in de redak-
tiefase van et Stellingwarfs woorde-
boek wodde Alten mermig keer vraogd 
naor woorden uut de omgeving van 
Buil en Noordwoolde, as anvulling op 
de al bestaonde verzaemeling. Hi'j was 
kundig op et terrein van de vaktael van 
de timmerman en hadde zodoende een 
biezundere inbreng. Ok een protte yak-
woorden die heuren bi'j bouw en kon-
struktie van een ta! Ste!lingwarver 
k!okkestoelen wodden uut de mond 
van Alten optekend. Ok moe'n hier de 
miniatuur-k!okkestoelen en miniatuur-
boerderi'jen die hi'j bouwde, mit ere 
nuumd wodden. 

Bestuur en passeniel van de 
Ste!!ingwarver Schrieversronte zullen 
nog !ange heugenschop van him holen. 



W H de Vries 

Veurbij, veurbi'j veurgoed veurbi'j 

Op bladziede 125 van mien boek De 
reglo tiedens de Twiede Wereldoorlog 
hebben we in 't versiag van vrouw 
Verdenius uut Noordwoolde lezen kund, 
dat op de 5e  jannewaori 1945 wiels ze 
niet thuus was, de auto en de moterfiets 
van heur man deur de S.D.-ers uut heur 
huus haeld wodden. 
Aachterof dot blieken, dat d'r dan twie 
moters west hebben moeten, en dat de 
twiede moter mit et kenteken B-14338 
argens wegstopt of onderdeuken zeten 
bet. 
Waor? Dat hebben we nog niet uutvisken 
kund. Misschien weten jim nog wel dat 
destieds de letter B de perveensieletter 
van Frieslaand was. 
len disser daegen, weren de vrouw en ik 
op bezuuk bi'j Henk de Vries en zien 
vrouw Freerkje in Noordwoolde (oons 
a!lemaol wel bekend) en die wussen et 
ien en aander te verte!!en over disse 
moter. 
Nao de oorlog kwam de moter te lane bij 
Piet Schulting en die verkocht et ding op 
zien beurd weer an Andries Meijer die et 

hiele geval uutmekaander haelde en hie-
lemaole naokeek en opni'j in de zwatte 
lak zette. 
Ft mesienegien !eup weer perfekt en die 
speulde et deur an Berend de Jong. De 
tied dat Berend eigener was van de 
D.K.W. ston die te kiek in et rotanmu-
seum. De opsomming wodt een betien 
verve!end, mar Hidde Wapstra wodde de 
volgende eigener en doe kwam Henk op 
't klied en now staot hi'j bi'j Henk in de 
gerage. '1k heb dit daon (is zien pleidooi) 
omdat ik vien dat dit motertien in 
Noordwoolde heurt en daor b!ieven moet 
en ik hebbe de D.K.W. now, mar ik wil 
d'r eigenlik niet op rieden. Ft heurt bi'j 
de tragedie Verdenius. 1k wol de moter 
eigenlik wel in een museum hebben mar 
hi'j mag absoluut niet uut Stellingwarf 
weg.' Henk dreug mi'j op om even et 
deupzeel van et mesienegien op te geven. 
Hier gaot ie dan: Ft is een D.K.W. (R 13) 
98 cc, bouwjaor 1937. 



b1'ezu 

De biezundere bieing mit heui kLt 
regionaole baank wü Bank Bercoop c1c) 
heur klaanten staon Bank Bercoop kon 
de streek, is d'r wotteld en kent da 
meensken Z) praot de tael van de stree 
terhk enfeguuthk 

In 1902 oprcht as Kopereueve Veur 
baank in Berkoop en in een klene ieuiX.eX.

gruuid tot een volweerthge baank 
Een Inezundere bank, want naost si eren, 
hiepetekn, verschalende aandere krech faci-
hteten en de gewone baankthensten ku ?j0W 

d'r ok terechte veur den beleggingsadvies. 

Jow zien we!: een slim biezundere baank! 

Bank Bercoop. 
Dc baank die jow tact praot. 
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