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Martha Kooistra-Bruinenberg 

Et dagboek van de moeder van een 
olympiaganger 

Aldereerst za'k beginnen mit mi'j veur te 
stellen. 1k bin Martha Kooistra-Bruinen-
berg en ik bin trouwd mit Franke Kooi-
stra. 1k bin kleuterjuffer in Makkinge en 
wark 20 uren in de weke. Wi'j wonen al 
26 jaor in et mooie dorpien Appelsche. 
Saemen hebben wi'j drie kiender, ni. 
Joost (23  jaor), Anke en Jorien (een twie-
ling van 21 jaor). Oonze kiender studeren 
en wonen allegere in Zwolle. Wi'j bin 
allemaole nogal sportief anlegd en Joost 
het et mit zien volleyballen nogal veer 
schopt. Hi'j is dit jaor in de Nederlaanse 
selektie keuzen en is dus mit west naor 
de Olympische Speulen in Sydney. De 
redaktie van De Ovend bet mi'j vraogd 
om een dagboek bi'j te holen van disse 
olympische periode en ik geve daor graeg 
geheur an. 
Veurda'k beginne moe'k even uutleggen 
hoe as Joost in die selektie kommen is. 
Hi'j speult al jaoren eredivisievolleybal 
en is veurig jaor mit de Nederlaanse C-
selektie naor de Universiade (Olympische 
Speulen veur studenten) op Mallorco 
west. Hi'j bet daor een best toemooi 
speuld en is daornao deur Toon Ger-
brands (coach van et A-team) vraogd om 
bi'j de selektie te kommen en wel as i/be-
ro. De libero (vri'je verdediger) is een 
ni'j fenomeen in de volleybaisport en je 
moe'n goedpassen kunnen (de balle nao 
de opsiag van de tegenstaander goed naor 
je eigen spulverdieler brengen) en verde-
digen. Je meugen dus hielemaole niet 
anvalen. Hi'j bet altied een aandere kleur 
shirt an as de rest, omdat de scheidsrech-
ter dan makkeliker zien kan wie as de 
libero is. Bi'j zien eigen club speult hi'j 
wel as anvaler; dat is et mooiste wat d'r 
is, mar bi'j et internationaole volleybal 

komt Joost wat tekot op dat gebied. Hi'j 
is mit zien 1.96 m, ems wat te klein en 
springt niet hoge genoeg om over die 
grote kerels van 2.07 m. henne te slaon. 
Om in anmarking te kommen veur et 
Nederlaanse team is de liberopesisie veur 
him ideaol en hi'j hoefde dan ok niet 
lange nao te daenken. In december moch 
hi'j een peer keer mittrainen, mar jammer 
genoeg gong hi'j deur zien ankel. Dikke 
teleurstelling vanzels. In meie moch hi'j 
weer opdraeven en is doe mitwest naor 
Denemarken, omdat Marko Kiok (de eer-
ste libero) nog verplichtings hadde bi'j 
zien Italiaanse club. Diezelde Marko 
belde naor Denemarken dat hi'j twie 
weken vekaansie nam en was daornao 
niet meer beriekber. Et team pikte dat 
niet, want ze stonnen veur een zwaore 
zoemer. Eerst mos de Woridleague speuld 
wodden en daornao een kwalifikaosie-
toernooi veur de Olympische Speulen in 
Frankriek. Kiok is de laene uutstuurd en 
Joost (onerveren op die pesisie) kreeg de 
veurkeur van trainer en speulers. 

Vrdag 8 september 
Franke en ik bin naor Joost en Iris (zien 
vrundinne, waoras hi'j mit saemenwoont) 
west om goeiedag te zeggen. Zundag 
vligt hi'j naor Sydney (24 uren). We heb-
ben zien Olympische kledingpakket en 
ni'je digitaole videokamera bewonderd. 
Hi'j is van plan om hiel wat op de baand 
vaaste te leggen, want zoe'n Olympische 
Speulen maek ie misschien mar ien keer 
mit en et is veur oons allemaole wel hiel 
arg spannend. 
Zundag 10 september 
De vliegreize. Joost wodde deur een 
vrund naor Schiphol brocht. 1k vun et 



ems best wel spannend, mar yule tied tot 
daenken hadden we gelokkig niet. Franke 
en ik deden naemelik an et Stellingwarf 
tennistoernooi mit, mar verscheiden 
meensken begonnen toch tegen oons over 
Joost te praoten. Dat et zo biezunder was 
en dat wi'j ok wel trots wezen zollen. 
Now, wi'j bin vanzels ok aepetrots op 
him. 
Maendag 11 september 
1k bin slim ni'jsgierig of hi'j ok goed 
ankommen is, mar ik wete zien vlocht-
nommer niet. 1k hebbe Iris beld en zi'j 
hadde al kontakt mit Joost had. Ze weren 
gelokkig goed ankommen en hi'j mos 
geliek al mit Leontien van Moorsel naor 
de dopingcontrole. Iris zol mi'j bellen as 
ze weer wat van Joost heurde. 1k kan him 
zels ok wel berieken op zien mebiele til-
lefoon, mar je zitten mit negen uren 
tiedsverschil en hi'j het zien verplich-
tings daor. 
Deensdag 12 september 
In Studio Sport was een saemenvauing 
van een oefenwedstried tegen Amerike. 
1k zag him en dochte: 'Oh, et is gelokkig 
flog goed mit him. Ja, ik mos d'r wel 
even an wennen heur, dat hi'j zo veer vot 
is. Ze hebben et oefenpottien wunnen 
trouwens. 
Woensdag 13 september 
We hebben een ni'je tillevisie mit een 
inbouwde videorecorder kocht veur op de 
slaopkaemer. Now kun we naachs mooi 
liggen blieven en de wedstrieden live vol-
gen en opnemen. We hebben ok een serie 
oranje videobanen kocht. Past mooi bi'j 
et Ncderlaanse team, now? 
Vrijdag 15 september 
De dag van de eupening. 1k was gelokkig 
vrij vandaege en zat mit een bakkien 
koffie veur de tillevisie. Franke (ok in et 
onderwies warkzem) het op schoele 
keken mit de kiender in et kader van et 
projekt 'Australië en de Olympische 
Spe!en'. Ja, zo was hi'j verantwoord 
doende. Haanzem nietwaor? Om tien ure 
hegon de happening. Now, wat een groot-
se show. En dat je kiend dat allemaole 
mitmaeken mag. 1k wete niet waoras et 
deur kwam, mar op een gegeven mement, 

doe'k al die meensken daor zag, stonnen 
me de traonen in de ogen. 1k vun et alle-
maole hiel emotioneel. Bi'j de opkomst 
van de atleten was ik beni'jd, of et vol-
leybalteam wel mit lopen zol. Ze mossen 
naemelik de volgende dag al veur de eer-
Ste wedstried antreden. Maria heur, daor 
zag ik Joost al veurbi'j kommen. 
Prachtig! In et oranje colbert en veur et 
eerst een strik veur! Et ston him werach-
tig nog mooi ok. Hi'j wuifde ok nog op 
zien meniere en keek bliede. Dat dot je as  
moeder goed! Middags he'k him nog een 
e-mail stuurd bi'j Franke op schoele, 
want zels hebben we gien internet. Daor 
he'k inzet, dawwe him zien hadden en 
dawwe slim trots op him weren. En 
netuurlik he'k ze nog even sukses 
weenskt veur de kommende wedstried. 
De eupening duurde mitmekere wel vier 
uren, dus he'k aovens de saemenvatting 
mar opneumen op de video. Et is een ver• 
muuiend daggien west, die spanning 
nemt wel van je! 
Zaoterdag 16 september 
We kregen een kaortien deur de busse 
van meensken uut Wolvege, mit de tekst: 
'Hoe vulenjimjim now? As oolden van 
een olympiaganger?' Leuk dat zokken an 
je daenken. 
Zundag 17 september 
Morgens om 05.55 gong de wekker. 
'Now al?' docht ik. 'Oh ja, volleybal.' 
Drekt klaorwakker. Locht an, tillevisie 
an, bedde omhogens en daor laggen we. 
1k was beni'jd hoe of et gaon zol. Ze 
hadden nog niet vaeke van Cuba wunnen 
Et gong wonder boven wonder hatstikke 
best. Joost kreeg iene ketser om de oren 
(een passballe, die op de tribune telane 
komt). Da's ems et slimste wat as je 
overkommen kan as passer. Daor krieg 11< 
et altied een betien waarm van Mar we 
konnen aorig ontspannen kieken en ze 
(we) hebben wunnen. Geweldig! Wat een 
mooie opstikker. We hebben die dag een 
protte reakties had en we bin de hiele da 
wat an et naogenieten. Iris het ok beld. 
Joost was ok zo bliede dat ze wunnen 
hadden. Hi'j hadde ok een mooi gelozie 
mit een oranje baantien kregen. Ja, die 



Rechts op 'efoto Joost Kooistra, as libero mit naor de Olympische Speulen in 
Sydney, hier op et kwalfIkaosie-toernooi in Frankriek. 
(foto: Koldew/WApeldoorn) 



topsporters hebben et zo slecht nog niet. 
Aovens he'k him nog een sms-berichien 
stuurd mit de fielsetaosies. 
Maendag 18 september 
Doe as ik wakker wodde ston d'r een 
kevottien op mien mebiele tillefoon. Ja, 
van Joost. 't Gong allemaole goed op 
schema. En... ze gongen veur goold. 1k 
mos lachen. Typisch wat veur Joost! 1k 
hebbe vandaege warkt, wiels ik gewoon-
weg nooit op maendag warke. Mar ik 
hebbe een daggien ommeruild mit mien 
kollega, want ik wil morgen graeg de 
wedstried live zien. Mit mien kleuterklas-
sien d'rbi'j lokt dat niet. Verscheiden 
memmen kwammen even praoten over 
Joost. D'r bin hiel wat meensken die eers 
nooit naor volleybal keken, mar die et 
now op 'e voet volgen. Ze vraogen ok 
steeds of wi'j d'r niet henne gaon. We 
zollen niks liever willen vanzels, mar et 
is allemaole nogal wat viogge en onver-
waachs kommen. Je moe'n ems veer van 
te veuren zoks weten. Dan kuj' van alles 
regelen. Mar om eerlik te wezen, is et ok 
haost niet te betaelen. 1k las in de kraante 
daj' we! op 10.000 - 15.000 gulden reke-
nen mossen (per persoon). Dat kan de 
brune seins niet trekken. Misschien over 
vier jaor in Athene, as hi'j d'r dan nog 
bi'j zit temeensen. Dan kun we now al 
wat beginnen te speren vanze!s. 
Deensdag 19 september 
Vandemorgen al weer mit koffie veur de 
buis. 1k was aorig zenewachtig. Zol dat 
kommen, da'k al!ienig was? Ze mossen 
tegen Australië. 1k hoopte mar dat et 
Joost wat goed of gaon zol, dan had ik et 
ok wat makkeliker. Mar ik hadde niet 
ongerust hoeven te wezen, want de tegen-
perti'j zocht him niet op in de pass. Da's 
een goed teken. As de tegenperti'j wet, 
daj' net kieken kommen en je doen et 
nog niet zo goed, dan kuj' alle ballen ver-
waachten. 1k hebbe mi'j doodargerd dat 
ze de hiele tied om ere sporten de wed-
stried onderbrakken. Niet dat ik me daor-
veur niet interessere, mar je eigen kiend 
vien ie op dat mement toch even be-
langrieker. 't Was ge!okkig niet zo span-
nend en ze hebben de wedstried ok wun- 

nen, mar hoe vuul ie je as et wel goed 
spannend is? Middags belde de moeder 
van Iris mi'j om te vraogen hoe as ik mi 
vuulde, want zi'j vuulde heur al zo slim 
betrokken. As ik daor dan over begin te 
praoten, wor ik altied wat trillerig van 
binnen. Wiels wi'j an et praoten weren, 
gong mien mobieltien of 1k schrok. 1k 
wor nooit beld op dat ding. Van schrik 
drokte ik op et verkeerde knoppien en 
was de verbiening vot. Misschien Joost? 
Nee, dat is ems te duur. Mar even laeter 
gong hi'j weer en et was Joost wel. Hi'j 
belde naor mien mebieltien, omda'k de 
hiele tied in gesprek was. Hi'j vun et 
zwaor om de vri'je tied goed deur te 
kommen. Hi'j hadde liever alle daegen 
een wedstried. We hebben niet zo lange 
beld i.v.m. et beltegoed van Joost. Laete. 
heb ik Iris nog even beld, want Joost koi 
heur niet berieken. 
Donderdag 21 september 
1k was weer slim zenewachtig vandemoi 
gen. Die !ui van de ti!!evisie hadden me 
weer mooi bi'j de pote. Half tiene zol dc 
wedstried tegen Brazilie beginnen, mar 
Tr was alliend mar wielrennen veur. 
Mien zuster uut Nijmegen belde mi'j o] 
nog. Zi'j zat ok allienig veur de buis te 
waachten. Now jim begriepen wel, 
dawwe mooi wat ofprutteld hebben. On 
kwat over tiene weren pas de eerste bee: 
den. Ze zunnen et now niet live uut. 
Weerdeloos. De Brazilianen weren stark 
ze sleugen verschrikkelik hadde. 1k 
maekte mi'j ok nog even drok om een 
opmarking van de versiaggever: 
'Passfout van Kooistra afgestraft.' Et w; 
niet iens een passballe, mar een verdede 
gingsballe. En je meugen bliede wezen, 
aj' zoe'n balle nog anraeken kunnen. Di 
journalisten zeggen soms ok mar wat. Z 
hebben kaansloos verleuren. 1k bin de 
hiele dag wat uut mien gewone doen 
west. 
Vri jdag 22 september 
Vandaege kreeg ik op schoele een 
Volkskraante, waor as een interview mu 
Joost in ston. Joost hadde et zo mooi 
vunnen dat Franke in Frankriek an de 
boarding ston te raozen, wiels hi'j thuu 



allienig mar mit de hanen onder de taofel 
kiapt. Franke is zoe'n iene die et alle-
maole hiel geweldig vint. Hi'j is mis-
schien nog wel trotser as ikke, mar hi'j 
utert him niet zo. 1k bin wat spontaoner 
in die dingen. T'aovend bin we naor een 
fesien west, zodat we mooi ofleided 
weren veur de wedstried van vannaacht. 
Zaoterdag 23 september 
Vandemorgen om half iene kwammen we 
thuus en nao een !ekkere douche laggen 
we klaor veur de wedstried tegen Egypte. 
Ston d'r op et bield: volleybal om 2.50 
ure. Wi'j weer pruttelen vanzels. Franke 
mos naemelik aiweer om half zeuven d'r-
uut veur een daggien Schiermonnikoog 
mit zien kol!ega's. We praotten of, dat 
Franke s!aopen gaon zol en ik zol 'm 
wakker maeken as et zo wied was. Nog 
gien vuuf menuten laeter: 'We gaan over 
naar volleybal'. Hej' et ooit zo zoolten 
eten? Franke weer rechtop vanzels en 
bliede dat et niet laeter begon. We kon-
nen ontspannen liggen kieken, want 
Nederlaand was starker. Tome van 
Peperstrate vertelt weer et alom bekende 
verhae!tien van Marko Kiok en dat de 
carrière van Joost krek een jongesboek is: 
'En wie weet wat nog komen gaat.' 
Misschien wel een anbieding uut et buter-
laand. Now, die zol hi'j mit beide hanen 
anpakken. Et naodiel is, dat we him dan 
nog minder vaeke zien zullen. Van 't jaor 
het hi'j alliend mit de jaordaegen thuus 
west en oons kabberet op 'e Fochtel 
bezocht. Ze hebben de wedstried tegen 
Egypte wunnen, mar botte lekker gong et 
niet. 1k hebbe naachs nog even een sms-
berichien mit de fielsetaosies stuurd. 1k 
kon mien dri'j niet echt vienen et was 
wel tegen vieren da'k eindelik in slaop 
vul. Vandemiddag lag d'r een kaortien 
van et Stel!ingwarf College bi'j de post. 
Ze weren trots op hear ooldleerling en 
fielseteerden him mit zien behaelde suk-
ses. Franke zien moeder (83 jaor) be!de 
dat ze vannaacht ok nog keken hadde. 
Mooi niet? 
Zundag 24 september 
We hadden vandaege weer oolderlike 
verplichtings. Anke mos finalewedstrie- 

den veur de Frieslandcup in Noordwool-
de speulen. Ze hebben wunnen. Daornao 
is ze mit oons naor huus gaon. Aovens 
biwwe vroeg op bedde gaon, want om 
eerlik te wezen weren we wel een betien 
uut de voegen. We hadden de wekker op 
2.50 are zet, want om drie are zol de 
wedstried tegen Spanje beginnen. Franke 
sleup votdao!ik a!, mar ik hadde weer 
muuite om in slaop te kommen. 1k beleve 
altied alles nog een keer. Hiel lastig. 
Maendag 25 september 
Doe de wekker gong docht ik: 'Now al 
Tr uut? Ohja, volleyballen'. 1k was 
drekt klaorwakker. 1k hebbe Anke wak-
ker maekt en die is tussen oons in kom-
men liggen. Ze het heur eigen dekbedde 
en kussen mitneumen, zodat we gien hin-
der van mekeer hadden. De eerste twie 
sets speulden ze best en hebben die ok 
wunnen. Mar in de dadde set begonnen 
ze weer te klongelen. 1k kreeg et d'r al 
weer waarm van en begon tegen Anke te 
praoten. Gien geheur. Ze was in slaop 
valen. 'Nog muui van et weekend tennis-
sell,' daenk ik. 1k hebbe heur gauw wak-
ker maekt. Ze verleuren de dadde set. As 
ze et mar weer goed oppakten, want ze 
weren starker. Joost kwam d'r ok nog in 
veur Bas van de Goor, die niet zo lekker 
ston te passen. De vierde set wunnen ze 
gelokkig weer. Anke verhuusde weer 
naor hear eigen bedde en wi'j gavven 
oons ok weer daele. 1k droomde dat Joost 
de trappe ofgong bi'j oons en ik wodde 
wakker. Et was Anke die naor beneden 
gong om weer naor schoele te gaon. Wi'j 
konnen nog even lekker uuts!aopen, want 
Franke had een ADV dag. We heurden 
vandaege, dat ze woensdagmorgen om 
9.30 ure speulen mossen. Doe ha'k een 
perbleem. Mien kollega kon niet mit me 
ruilen, want zi'j zol bi'j de sollicitaosie-
gesprekken zitten. We hebben naemelik 
een vaketure op schoe!e. 
Woensdag 27 september 
1k hebbe niet best slaopen vannaacht. D'r 
ston nogal wat op et spu! vandaege. Ze 
mossen tegen Joegoslavid speulen. Daor 
hadden ze een peer maonden leden nog 
best Mop van had. As ze wunnen, kwarn- 



Kooistra knokt op plaats van Kiok 
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Fragment urn' Sporlweek van 6juni 2000 

men ze in de halve finale, mar zollen ze 
verliezen clan mossen ze flog om et vuuf-
de tim achtste plak. Gelokkig was de 
begintied niet om 9.30 ure, mar om 11.30 
ure. Doe mien kleuters buten speulden 
het de juffer van groep 3 en 4 even op 
heur past. Kon ik mooi even kieken. 
Aorig niet? Doe de schoele uutgong 
kwammen d'r nog een stok of wat kolle-
ga's bi'j me zitten. Et was verschrikkelik 
spannend. Ze stonnen mit 2-1 aachter. De 
vierde set was zo spannend, ik hadde et 
kiamme zwiet in de nekke staon. Doe ze 
die wunnen sprongen mien kollega 
Grietje en ikke tot an et plafond. De 
vuufde set stonnen ze veur mit 10-8 en 
wi'] hadden flog alle hoop. Deur een peer 
domme fouten van oons en een peer 
geloksballen van de Joegoslaven verleu-
ren ze toch nog. Jammer. Ze hadden best 
speuld. Eervol ten onder. Mien kollega 
keek me es an. Gien traonen? Nee, doe ze 
in Frankriek wunnen hadden he'k wel 
jankt van bliedschop. Dit is now topsport. 
Verliezen en winnen staon zo dichte bi'j-
mekeer. Franke hadde etzelde gevuul as 
ikke. Joost hadde een heste wedstried 

speuld en missehien weren we daoromm 
wel niet zo arg in mineurstemming. We 
kregen ok nog verscheiden tillefoonties. 
lederiene was et d'r over iens dat Joost 
best speuld hadde. Spanning gaot j  toch 
niet in de koolde kieren zitten, want ik 
was best muui nao die wedstried. Doe ik 
weer wat bi'jkommen was, heb ik Joost 
nog beld, want 1k was slim beni'jd hoe a 
hi'] him vuulde. Now, hi'] was tevreden 
over zien eigen spul, mar de hiele ploeg 
zag tegen de laeste verplichte wedstrie-
den, om et vuufde tim et achtste plak, an. 
Ze hadden aenlik et nocht d'r wat of 1k 
hebbe zegd dat ze d'r nog mar even goed 
tegenan gaon mossen, want dat wi'j heur 
graeg mit een Olympische diploma thuus 
zaggen kommen. 'Dat zol wel goed kom-
men,' zee hi'j. De teleurstelling was 
netuurlik ok hiel slim groot. Joost vertel-
de ok nog dat ze de volgende naacht om 
drie ure al weer speulen mossen tegen 
Australië. Zollen ze in twaelf uren tied dc.  
kiap weer te boven wezen om te winnen 
van et toch wel zwakkere Australië? D'r 
wodde op de tillevisie niet over uutzen-
ding van die wedstried praot. We hebben 



toch mar de wekker op drie ure zet. 
Donderdag 28 september 
Om drie ure was d'r peerdrieden en ten-
nis. Over volleyballen wodde weer niet 
praot. We bin mar weer slaopen gaon. 
Zoas gewoonlik sleup Franke drekt weer 
in en lag ik mar te kieken. Om half viere 
krieg ik et idee om de stand op teletext te 
volgen. 1k zette de tillevisie weer an en 
zat drekt rechtop. Volleyballen. 1k maekte 
Franke wakker en zag dat de wedstried 
krek begonnen was. Wat een gelok, da'k 
wat muuite hebbe om in slaop te kom-
men. Aanders hadden we et mist. Now de 
wedstried was een makkie. Ze hadden 
heur best hersteld. Om 4.45 ure deden we 
et locht weer uut en doe om 7.10 ure de 
wekker gong had ik alliend mar yule 
droomd, dus echt fit wa'k niet. Disse dag 
hebben we ontzettend yule reakties had. 
Waoraj ok kwammen of weren, d'r was 
altied wel iene die d'r over begon. En 
hiel vaeke moej' ok uutleggen waorom-
me as hi'j een aander pakkien an het. 
Vannaacht moe'n ze weer speulen, mar 
nargens staot hoe laete. Slecht vien ik 
dat. Wi'j hebbèn een pergramme mit alle 
begintieden van alle sportwedstrieden, 
mar daor staon twie tieden in. We hebben 
de wekker dan mar zet op 3.30 ure, want 
dat was de begintied van de eerste wed-
stried. 
Vrijdag 29 september 
3.30 ure. De wekker gong. Gien volley-
bal. Franke zol weer slaopen gaon, wiels 
ik de tillevisie in de gaten holen zol. 1k 
hadde veur de zekerhied de wekker zet 
op 5.30 ure. Mar goed ok, want ik dom-
melde geregeld weer in. Om 5.30 ure 
begon inderdaod de wedstried tegen 
Brazilië, de ploeg die Nederlaand vande-
weke nog overkiaste. Geweldig hoe 
Nederlaand vannaacht perti'j geven het. 
Ze hebben mit 3-0 wunnen. Jammer toch 
nog van die wedstried tegen Joegoslavie. 
Ze hadden van alle halve finaleploegen 
de laeste tied nog wunnen. Mar ik daenke 
dat aj' vanteveuren zegd hadden, dat ze 
vuufde wodden zollen, iederiene de 
hanen dichteknepen hadde. 
Doe de wedstried oflopen was, gong 

Franke d'r uut. Hi'j mos weer naor 
schoele. 1k hadde vri'j en bin nog lekker 
even liggen bleven. We lazzen in de 
kraante dat de ploeg nogal wat negatieve 
kritiek kregen hadde van oold internatio-
nals. Sommige speulders hadden daor 
nogal emotioneel op reageerd. Joost 
hadde mi'j ok al es verteld dat Reinder 
Nummerdor, zien beste kammeraod in dit 
team, niet zo best tegen die kritiek kon. 
Ze steunen mekeer ok altied. Bi'j et 
begin van de wedstried zeggen ze: 'Kom 
op, we gaon d'r saemen weer tegenan.' 
Joost had et netuurlik ok niet makkelik in 
et begin. Hi'j wodde altied ofstempeld as 
de jonge, onerveren libero, die as Marko 
Kiok vergeten doen mos. 1k wodde daor 
zels ok wel es flauw van. 'Hool mar op, 
dat weten we now zo staorigan wel,' 
docht ik dan. 1k heb Joost ok wel es 
vraogd, of hi'j et daor ok muuilik mit had 
het. Et raekt him netuurlik wel, dat kuj 'm 
begriepen vanzels. Mar hi'j zegt altied: 
'Et kan me niks schelen wat ze over me 
schrieven, as ze mar over me schrieven.' 
Ja, hi'j kan d'r aorig mit ommegaon. Hi'j 
is deur de jaoren henne mentaal wel yule 
starker wodden. Vroeger vleugen bi'j 
oons geregeld de damstienen deur de kae-
mer. Mar dat kerakter past netuurlik goed 
bi'j een topsporter. Altied winnen willen 
en altied deurgaon. 1k hebbe Joost 
netuurlik nog perbeerd te bellen, mar ik 
kreeg de voicemail d'r veur. Daor he'k 
doe mar even wat op inspreuken. 

't Is zuver rustig now we niet meer alles 
hoeven te volgen. We hebben haost vuuf 
videobanen vol mit de eupening, wed-
strieden, interviews en de sluting. Franke 
het twie prachtige plakboeken maekt. Et 
het een slopende tied veur oons west, mar 
een tied om nooit te vergeten. Je eigen 
kiend tussen al die topsporters, elke weer 
op 'e tillevisie, hiel vaeke in een close-up 
op et bield......GEWELDIG! 't Is mis-
schien wel wat emotioneel, mar now ik 
dit uutwarke op 'e computer, schöt et 
gemoed me weer vol. Dit is me de laeste 
weke aenlik niet meer overkommen. 



Joost het de laeste daegen ok nog leuke 
dingen mitmaekt in et Hollaandhuus. Hi'j 
bet daanst mit Annemarie Jorritsma, 
praot en feest mit Erica Terpstra. Joost 
was slim te spreken over Erica. Zo 
enthousiast en betrokken. Ok bet hi'j nog 
praot mit Paul de Leeuw. Die wol 
Reinder en Joost wel een keer in zien 
pergramme hebben. Mar dat zal wel niks 
wodden, daenk ik. 

Iris (links) en Martha (rechts) op 
Schiphol 

Wi'j, as trotste oolden bin deensdagmor-
gen drie oktober hiel vroeg, saemen mit 
Iris naor Schiphol ofzet om heur zeune en 
vrund, nao drie enerverende Olympische 
weken. op te haelen. Et was daor een 
kompleet gekkehuus mit allemaole oran-
jefans en meziek. Hiel Schiphol ston op 
'e kop. Doe we daor ankwammen was et 
feest al in volle gang en we weren zuver 
zenewachtig. Wij mochten deur een spe 

ciaole deure naor de ontvangsthal en heb-
ben alle beroemde sporters, mit of zunder 
medailles, an oons veurbi'j zien gaon. 
We weren bliede dat Joost weer in goeie 
gezondhied thuus kommen was. 



Koop Gorte 

De laandbouwschoele 

Wi'j hadden een pracht van een retinie. 
Daor in Berkoop, in oonze schoele. 1k wil 
jim daor over vertellen. 
In mien jonge jaoren he'k vier jaor naor 
de laandbouwschoele in Berkoop gaon. 
Berkoop een dorpien mt een uutstrao-
ling. Veural in de negentiende ieuw. 
Doedestieds woonde de femilie Willinge 
Prins in dit dorp. Disse meensken hadden 
heur bezittings in Berkoop en omkrieten. 
Daordeur hadden ze een protte invloed op 
et daegelikse leven. Deur heur toedoen 
kwam d'r in Berkoop een botterfebriek, 
een baank, een laandbouw- en een huus-
hooldschoele. 
De Willinge Prinsen hebben et dorp groot 
maekt. De eerste baos van de laandbouw-
schoele was meester Bezema. Op zien 
25-ste kwam hi'j vanuut et Drentse laand 
naor Berkoop om heufdmeester van de 
legere schoele te wodden. In 1923 wodde 
hi'j leerkracht en heufd van de ienmans-
laandbouwschoele. Buten schoeletied 
moch hi'j graeg fotograferen. Hi'j legde 
de belangriekste dingen vaaste op zien 
foto's. Daordeur weten we now nog een 
protte van et leven in die tied. Meester 
Bezema is in 1928 wegraekt. 
Zien opvolger was meester Duursma. 
Hi'j hul et mar goed vier jaor vol en gong 
naor een schoele in Hoorn. 
Begin 1933 gaf meester Bosje zien eerste 
les. Hi'j was een Bildtker. Meester Bosje 
hadde diploma's om les te geven an 
oonze schoele. Een biezundere man. 
Groot verteller en beroemd om zien stel-
regels: 
Het een bestrUdje  en het andere staat 
i'eer op! 
Uit botsingen van meningen stjgt de 
waarheid omhoog! 
Wetenschap is het opruimen van vraagte-
kens! 
1k kreeg ok les van meester Bosje. In 

zien lessen gong et over waarmtegelei-
ders, koelinstellaosies, boekholen, 
bedriefskunde. Laeter kwam daor timme-
ren bi'j. Netuurlik ok in Nederlaans, eer-
driekskunde, geschiedenis en een prone 
lessen in netuurkunde. 
Zoas ik al zee, was meester een groot 
verteller. Bi'j de rippetisies weren d'r 
altied vraogen bi'j over de verhaelen, 
waoras hi'j oons in de lessen op trakteer-
de. 
Meester Bosje was tegen et bruken van 
alcohol en tebak. Et moet him een doom 
in et oge west hebben dat wi'j in et schoft 
vaeke bi'j Appie Tjalma te vienen weren 
om oons broggien te eten. Et was daor 
altied gezellig. Een prone yolk in et kefé. 
Veural de heit van Appie, de hengste-
hoolder was et middelpunt van de gelag-
kaemer. 
Op 1 augustus 1967 kwam d'r een aende 
an et bestaon van de laandbouwschoele. 
Meester Bosje (ridder in de Orde van 
Oranje Nassau 1957 en ereburger van 
Oost-Stellingwarf) verhuusde naor 
Beetsterzwaog. Op 97-jaorige leeftied is 
hi'j daor wegraekt. De schoele het een 
peer jaor leegstaon. Hi'j bet nog in 
gebruuk west bi'j een bedrief as 
Chemospray en d'r wodden inpakmesie-
nen maekt veur verpakkingsmateriaol. 
Karst en Saakje Berkenbosch kochten de 
schoele op 27 feberwaori 1999. Now 
meensken, wat hebben zi'j daor wat 
moois van maekt. Ze verbouwden haost 
alles. De veurgevel bleef staon. Doe et 
klaor was kregen we een uutneudiging 
veur een reünie. Zoe'n vuuftig oold-leer-
lingen weren van de perti'j. Ok de klein-
zeune van meester Bezema was naor de 
reünie kommen. 
Et dri'jorgel speulde doe de naeme van et 
gebouw onthuld wodde deur de ooldste 
en de jongste (oold-)leerling, Klaas 



In dejaoren 1931-1932. 
Van links naor rechts, boverste riegel: Fedde Groen, Meester Duursma, Theunis 
Kastelein, Andries Mulder, Andries Cats, Jan Westra, W Kortstra, Gosse 
Brandsma, Heine de Jong ('Ooldelaemer, 1940 sneuveld). 
Van links naor rechts onderste riegel: Joh. Koopmans, Tjeerd H. Hoekstra, Jan Brak, 
S. de Vries, (Der Izzerd), Tjeerd Ynze Hoekstra. 



Prakken en Kees de Boer. D'r ston weer 
'Landbouwschool' op de gevel. D'r 
wodde hiel wat praot over de schoeletied 
tiedens de geweldige happies en draan-
kies. Karst leut oons et hide gebouw 
zien. De schaekboddekaemer mar ok zien 
theater. Daor mochten wi'j genieten van 
zien optreden. Op een groot scharm was 
een film te zien van de CAy. Paste goed 
bi'j disse dag. Wat was et mooi om de 
tentoonstelling te bekieken van oolde 
foto's, diploma's en reppotten. D'r is wat 
ofpraot die dag. 
Karst en Saakje wodden mit een daeve-
rend applaus van oons en goeie woorden 
van Jan Hofman daank zegd veur disse 
prachtige dag. 
De schoele is d'r weer, mar dan aanders. 
Karst en Saakje proficiat. 

KTummelties 
LIETIES FESTIVAL 

Op 20 jannewaori 2001 in De Miente 
(Snellingerdiek) in Oosterwoolde wodt 
d'r weer een veurronde holen van et 
'Noord Nederlands Liedjes Festival'. 
De entree is een tientien. Meensken die 
as zels mitdoen willen en zingen in et 
Hollaans of een streektael kun heur 
anmelden 050-8507155 (Kunstencen-
trurn). 



Koosje Hornstra 

Van Der Izzerd naor Der Schweiz 

CAMPING 

Lieve Anneke, 

Op et mement da'k dit schrieve kiopt 
bovenstaonde titel niet hielemaole, mar in 
december as dit in De Ovend staot bi'j'm 
al lange weeromme in Zwitserlaand. 
Al hiel yule jaoren huren jim een caravan 
in Makkum en intussen bi'j'm daor mit 
die camping en de omgeving goed in de 
kunde raekt. En omdat jim dan mooi 
dichtebi'j binnen, kommen wi'j d'r ok 
nog al es. 
Wat is Makkum in de loop van de jaoren 
toch veraanderd. Eerst zatten jim in een 
knappe caravan op de 'Goudkust' mar de 
laeste jaoren hebben jim een prachtig 
plakkien krek over een broggien an et 
waeter, mit de gaanzen en de enten haost 
op jim stoepe. Aj'm now wat rieker 
weren, hadden jim intussen netuurlik as 
twiede huus zoe'n mooi huus mit rieten 
kappe kocht op de dam, die ze daor bi'j 
de 'Holle Poarte' et lesselmeer inlegd 
hebben. Dr is naost et oolde Makkum 
een kompleet ni'j dorp ontstaon, mit een 
pracht 'boulevard' en flatgebouwen. 
Want willen j  tegenwoordig mitdoen dan 
moej' de gaasten wat te bieden hebben. 
Jim caravan is dan ok krek een huus in 't 
klein. 
Oonze' caravan op Terschelling was ok 

van alle gemakken veurzien en aj' zoas 
wi'j ok al wat op leeftied raeken, is dat 
wel zo noflik, daj' niet mit je toilettasse 
onder de aarm naor de douche lopen hoe-
yen. 
Chiel en 1k bin dus van Harlingen of mit 
de fiets veerder reisd. Elke keer geft et 
me weer een appat gevuul aj' nao krapan 
twie uren veren Terschelling naoderen. 
De Brandaris kuj' dan al hiel lang zien, 
mar veurdaj' voet an wal zetten kunnen 

moet de veerboot hiel wat kronkels mae-
ken om niet buten de veergeul te raeken. 
Frank en Rimmy mit de zeune stonrien 
oons al op te waachten en weren me toch 
al bruun nao een weke op et eilaand. 
Laeter biwwe zels nao krapan twie weken 
mit lekker weer ok aorig verkleurd. 
1k hebbe wat mit Terschelling en de zee. 
1k daenke jow ok wel, Anneke. Dan 
moe'k weeromme daenken an de vuufti-. 
ger jaoren doe'we mit de maegies mit 
oons Heit en Mem al naor Terschelling 
gongen. We huurden doe in Formerum 
een schure aachter de boerderi'je van de 
femilie Bakker en laot ik die now lest-
daegs nog weeromme vunnen hebben op 
een tekening die 'k doe maekt hebbe. De 
Brandaris ha'k van te veuren ok al 
tekend, mar dan rond mit rooie en wifle 
strepen. Laeter he'k dat in mien schets-
boek verbeterd in de vierkaante gele 
toren. 
Doe we op een aovend een ofzakkertien 
nammen, onderwegens naor oonze cam-
ping, in 'Onder de Pannen' op 
Midslaand, een echt Terschellings kroe-
gien, kwam de kleindochter van die femi-
lie Bakker bi'j oons an de bar te zitten. 
Ze was krek weeromme van heur wark, 
schonemaeken op de veerboot 'De 
Frieslaand'. Wat is de wereld toch klein, 
hen? 
Even eerder was de kok van diezelde 
boot ok al binnen kommen. Die hadde 
een verhael over een jongkerel op de 
boot, die zo stief ston van de pillen, dat 
ze him mit drie man vaaste holen mos-
sen, aanders sprong hi'j over boord. En 
dat omdat hi'j zien 'handy' kwiet was. 
De pelisie is inseind en in West stonnen 
ze him al op te waachten om him een 
naacht in de eel kalmeren te laoten. De 
aandere morgen is hi'j weer op de boot 
weeromme zet. 



VI. n.r Frank, Rimmy en Koosfe. 

1k hope al, dat dat beter oflopen is, dan 
mit die man op Ameland, die ze ok bi'j 
de veerboot aachter leuten, mar die d'r 
laeter mit een vliegtugien vandeur gaon 
is. Dat was krek in 't ni'js doe wi'j op 
Terschelling weren en die hebben ze lae-
ter toch uut zee opviskt. 
Veerder was et vekaansie mit veul 
meziek, want d'r weren zes grote boten 
vol muzikaanten, die alle eilanen an 
deden. Van shantymeziek tot rock- en roll 
van alles was d'r bi'j, en dus weren we 
tot laete in de naacht onderwegens. Dc 
laeste aovend biwwe nog naor et 
'Heartbreak Hotel', hielemaole aachter 
Oosterend op et straand west, want daor 
wodde de starfdag van Elvis Presley 
herdocht. Ze brochten him in zien mooie 
witte pak ok binnen, over de heufden 
henne en werempel miens kwam hi'j 
weer tot leven en zong wat bekende nom-
mers en doe bleek et de keféhoolder zels 
te wezen. 
Je zien wel we hebben oons best ver-
maekt op de camping en et was een lek-
kere ontspannen vekaansie, dan kuwwe 

d'r weer tegen. Mar ik viene wel dat de 
zoemer weer vusen te viogge veurbi'j 
gaon is. 

Je zus Koosje. 



Minke Postma 

Perbeersels veur een literaire Ovend 

vier perbeersels tot een gedicht 

NOORDERLOCHT (1) 

een vremd verschien' 
ik heb et zien 
naemloos, onverwaacht 
as roze nevels in de naacht 
deurstraold mit locht 
ik zag gien bron 
doe 'kfietsend' Hoeve keus 
en hemel zocht 
om weer te pruven 

perbeersel tot een beschouwing (essay) 

LITERAIR STELLINGWARFS EN/OF 
LITERAIR OP ZIEN STELLING-
WARFS? 

Doe 'k op 6 april om elf ure henne van 
Noordwoolde uut naor huus fietste had ik 
een biezundere ervering. Doe ik naor de 
locht keek om et weer te pruven zag ik 
opiens rechts en links van mi'j roze wol-
ken. De rechter wolke was et meerst 
indringend: et was krek asof ien of ere 
lochthron vanuut eerde en hemel toege-
lieke een roze weerkaetsing veroorzaekte. 
1k risseneerde of et d'ien of ere superdis-
co wezen kon, mar dat kon niet daor op 
dat plak. En butendat: links van mi'j was 
de locht ok roze. 
1k lietste veerder richting Hoeve, stapte 
van de fiets en keek nog es. Was in de 
wille orn an te bellen bi'j meensken die 
heur in 't elektrische locht bi'j de scho-
stienmaantel veurbereidden op heur 
slaop. 
Waoromme was d'r bi'j zo wat biezun-
ders gien meenske op de diek? 'k Stapte 

weer op de fiets en vreug me of of 
milieuversmeriging oorzaek wezen kon 
van dit verschiensel. Veural de linker 
roze wolke gaf me dat idee: d'r zat mm-
der straoling in, de glaans was diffuus. 
Veerder fietsende op huus an verdwenen 
beide wolken hieltied meer. 1k kwam toe-
gelieke mit mien oolde buurman thuus. 
Hi'j hadde de roze wolken ok zien en 
verklaorde die uut et koolde en vostige 
weer. Eredaegs las ik in de kraante dat et 
et 'Noordelocht' west was dat ik zien 
hadde. 
Et 'Noorderlocht', wat biezunders, mar 
de beschrieving d'r van moet ok wel bie-
zunder wezen, wil die een zeker literair 
gehalte hebben. 

Dat ik wat biezunders mitmaeke en dat 
opschrief is op himzels niet literair. 
Meerstentieds is dat hooguut anekdo-
tisch: een 'hej' 't al heurd' dat ik zels 
opschrieve. Wat dingen 'literair' maekt is 
meerstentieds et 'van binnen uut'-gehalte 
dat d'r in zit. De eigen meniere van zien, 
van beschrieven, van kerakter, van anpak. 
Et 'uut voile bost' en 'eigenzinnig' is 
meerstentieds onontbeerlik veur 'literair'. 
Mar dat wil niet zeggen dat alle meen-
sken die an disse eigenschoppen voldoen 
A literair schrieven kunnen. 
Eigen ervering is zeker een veurdiel, mar 
as die ervering d'r toe leidet dat et ikke-
ikke-ikke wodt en de lezer deur et ver-
hael van die ikke herkenning vienen moet 
dan wodt et geveerlik - ok al schrift die 
ikke nog zo goed. In de iiteretuur is et 
ikke altied betrekkelik. Et wodt pas wat 
in relaosie tot de grote vraogen en erve-
rings in een bepaold tiedsbestek. Toch 
kan van ikkes in de literetuur een grote 
veurbieldwarking uutgaon. 

Mit schrieven stikt een meenske zien 



nekke uut. En juust omdat d'r zoveul 
Steliingwarvers schrieven geleuf ik al 
lange niet meer dat Stellingwarvers heur 
liefst bleu en bescheiden op de aachter-
grond holen. Standerd is et idee dat Stel-
lingwarvers veural reaktief binnen, van: 
'ziej' now wel, hebben ze oons weer bi'j 
de pote, die Westerlingen, die Friezen.' 
1k daenke dat Steiiingwarvers hieltied 
vaeker zien iaoten dat ze pro-aktief bin-
nen, van: 'Zo doen wi'j dat, leuk hen, 
doe mar mit.' Of is mien gedaachte nog 
meer een weensk as algemien goed? Zo 
bin wi'j, zo bin ik. Zelsacceptaosie is een 
groot goed en een belangrieke basis om 
te doen dat je goed donkt en van daoruut 
te schrieven. Op heurzels een bevri'jding 
mar daormit nog gien iiteretuur. 

We willen graeg dat et Stellingwarfs 
erkend wodt veur de voile honderd per-
cent as kultuurtael. As streektaeivariaant 
binnen et Nedersaksisch. As geliekweer-
dig an et Frysk en et Aigemeen Be-
schaafd Nederlands. En dat is principieei 
wat aanders as een boeretaeitien dat een 
vremde variaant is tussen ABN en Frysk. 
Mar waoruut moet dat aandere dan be-
staon? 

NOORDERLOCHT (2) 

1k snapte et niet doe ik el zag. 
Dochr schienwarpers, een disco. 
Mar dat riemde niet mit Noordwoolde. 
Docht: Ufo 's. 
Mar dat riemde niet mit mien verstaand. 
Docht: milieuversmeriging. 
Mar dat riemde niet mit mien gevuul. 

Wat is literetuur? Daj' wat schrieven wat 
universeei is. Mar aj' wat beschrieven dat 
universeel is dan is dat nog gien litere-
tuur. 

Wat is literair? Daj' wat schrieven wat 
anhaokt op schrieven. Mar niet aile 

NOORDERLOCHT (3) 

ik heb et zien 
op zes april 
elf ure aovens 
doe 'k mit wille 
't weer opsnoevend' 
weg van 
alledaegs gezemel 
Helling straotes bocht 
uutkwam 
fietsend 
richting Hoeve 
nam 
blikkend' op de 
hemel 
heb iketzien 
et noorderlocht 

NOORDERLOCHT (4) 

fietsend 
veur me 
hemels keunstlocht 
straolend rechts 
rozewolkig links 
ik stapte of 

waoromm 'gien meenske 
leeg de straote 
geel de laampen 
in heur huzen 
keunstlocht 
achier dichte raemen 

buten ik 
vorsi, steerns, Jiets 
mit et grote allienig 
et roze 
links diezig in mist 
rechts uut vlammende sluiers 

noorderlocht 
begreep 1k laeter 



schriefsels die anhaoken bin literair. 

En waorom schrief ik dit alles? 1k wil 
gien vassien maeken mar een echt 
gedicht. Mar ik ondek dat d'r ontelbere 
menieren binnen om woorden aachter 
mekere te zetten en dat zodoende een 
gedicht nooit klaor is. 
Wat maekt een vassienlgedicht literair? 
Wat maekt et opschrieven van een erve-
ring een méér as individuele belevenis, 
een méér as persoonlik gebeuren? Dat bin 
de woorden en de meniere waorop ze 
aachter mekere zet wodden. Dat is de 
wieze waorop de dichter mit tael tovert. 



A.ke  0
j  

Sietske Bioemhoff 

90 Et Kroontien
Ral L 

PIEPMOES EN DE SNI'JPOPPE 
(Een veurleesverhael) 

Et is midden in de winter en et is roet-
koold. Die naacht is d'r een protte sni'j 
valen. Mar as Piepmoes morgens uut et 
raem kikt, schient de zunne gelokkig. 
Zien kammeraod et roodbossien hangt al 
lekker an een vetbolle to smikkelen. 
'Lao'k mar es even naor him toe gaon,' 
mompclt et moesien in himzels. 
'Misschien kuwwe tegere wel vat onder-
nernen. vandaege. Dc hieltied mar in 
huus zitten woj ok niet beter van.' 
Piepmoes dot zien sjaal omme, de musse 
op en een peer dikke haansken an en 
stapt naor buten toe de snIj in. 
• Goeiemorgen. roodbossien. zegt hi 'j 
tezen et voegeltien, smaekt et een 
betien?' 
Moej' wel op rekenen. antwoordt die 

mit de mond halfvol. 'Mar ik heb now 
eerst ok wel genoeg had en d'r bin vast 
nog wel nicer voegelties die bier wat van 
eten willen. Wat bin ie aenlik van plan, 
Piepmoes?' 
Dc moes vertelt dat hi'j d'r wel es even-
pies op uut wil. Et het ja een peer daegen 
ommerack koold west en et sni'jde an ien 
stok deur, dat hij was haost niet buten-
deure west. 
`Zuwwe de kaante van et dorp es Op 
gaon,' stelt hi'j et roodbossien veur. 4 we 
moe'n dan wel bi'j de boerderi'je langes 
daor Klaos de Kaeter en Miep wonen. 
Mar och, die zullen mit dit koolde weer 
wel bi'j de verwaarming zitten, daenk ie 
ok niet?' 
'Vast en zeker,' mient et voegeltien. Zit 
daor mar niet over in, die liggen wel in 
heur maanties te ronken. Lao'we dat mar 
doen, Piepmoes, want d'r bin misschien 
ok wel kiender die al mooie sni'jpoppen 
maekt hebben. 1k vien et altied prachtig 

orn die te bekieken. Wat zo'k trouwens 
zéls graeg een keertien iene macken wil-
len, mar ja. ik bin zo verhipte klein!' 
Dan blift Piepmoes inienend staon on 
krigt grote reenfels op et veurheufd. Hi'j 
kikt et roodbossien mit grote ogen an on 
begint dan te gniezen. 
'Moej' es even naor mi'j luusteren, 
roodbossien, ik heb me toch inienend een 
mooi idee. Kom es hier, dan zak etje 
even in et oor fluusteren, gieniene hoeft 
et te heuren.' 
Piepmoes begint et roodbossien in et oor 
te fluusteren en proest et now en dan uut 
van et lachen. Ok et roodbossien bet ccii 
protte wille, hi'j schuddeboekt d'r over. 
'Doen we, Piepmoes,' vint et voegeltien. 
'wat zullen die katten reer op 'e neuze 
kieken!' 
Mit lopt Piepmoes zien kesteel in en 
kornt even laeter veer naor buten. Mar 
vat eigenaorig, ", at het hi'j daor now 

toch bi'j him? Vremd. heur. Piepmoes bet 
nóg een waarme sjaal bi'j him. En nóg 
een musse. En nóg een peer dikke haan-
sken. Zol Piepmoes die ok antrekken wil-
len. zol et dan zó versehrikkelik koold 
wezen? Dat hi'j twie mussen op hebben 
moet? En twie peer haansken an? En twie 
dikke sjalen omnie?' 
Nee, heur. Zo is et niet. Hi'j nemt ze 
gewoon mit. Mar nuver is et wel. Wat die 
beide toch van plan biimen... 

As ze bi'j de boerderi'je biimen, blieven 
ze staon. Piepmoes kikt eerst es goed om 
him henne om te zien as de katten toeval-
hg toch niet buten binrien. Et roodbossien 
vligt veur alle zekerhied ccii keertien om 
et huus henne. Ic weten ja mar nooit. 
'Dc kust is veilig, Piepmoes,' sjilpt hi'j. 
'we kun beginnen.' 
Mitien legt Piepmoes de sjaal, de musse 
en de haansken op ccii staepeltien. Dan 



gaot hi'j, tegere mit et roodbossien, een 
sni'jballe maeken. Ze rulen mit 'n bei-
dend de sni'jballe deur de sni'j. De sni'j-
halle wodt de hieltied dikker. En dikker, 
en almar dikker. In et laest is de sni'jballe 
krek zo dikke as Piepmoes. Dan maeken 
ze nóg een sni'jballe. En die wodt ok dik-
ker en dikker. Now en dan vuult Piep-
moes himzels es an et heufd. En dan 
vuult hIj mit de hanen hoe dikke de 
sni'jballe is. 
'Et liekt goed, donkt mi'j,' mient zien 
kammeraod. 'Mar now moe'n we zien 
dawwe disse sni'jballe op de ere kriegen, 
da's nog een hiele kius.' 
De beide dieren bin daor een hiel posien 
mit an et wark, mar dan is et bouwwark 
klaor. Et is een sni'jpoppe en van wat 
denne-appels en takkies maeken ze mooie 
ogies. een mond en een neuze. Dan pak-
ken ze de sjaal, de haansken en de musse 
en doen die de sni'jpoppe an-  
"le kun et verschil haost niet zien,' lacht 
et roodbossien. 'Oonze moes van sni'j 
Iiekt sprekend op jow. Piepmoes. Alliend, 

ie bin lang zo wit niet om de snute as 
hi'j.' 
Mit kraekt d'r een deure. Et moesien en 
et voegeltien kroepen gauw vot. Krek op 
'e tied! Want wie kommen daor hiel 
veurzichtig an stappen? Ja, dat raoden 
Jim netuurlik al! Klaos de Kaeter en 
Miep, et vrundinnegien van Klaos. Bi'j 
elke stap sehudden ze heur de sni'j van 
de poten. Zó koold vienen ze die! 
Inienend blieven ze beide toegelieke 
staon. 'Zie ie wat ik zie?' mauwkt Klaos 
tegen Miep. Miep nikt van ja. 
Now zal hi'j oons niet ontkommen, 

Klaos!' mierkt Miep. 'Moej' es zien hoe 
bange as Piepmoes veur oons is. Hi'j is 
d'r wit van om de snute! Now, Klaos, d'r 
op of We eten him vot-en-daolik op heur, 
want ik hebbe toch zoe'n honger!' 
Toegelieke stoeven ze op et moesien of 
En ja, ze hebben him dit keer in ienkeer 
te pakken. Ze eten 'm op, zo hadde as ze 
kunnen. Elk in vier grote happen! Hap, 
hap hap en hap..,! 
Mar oe hedenhitskes nog an toe. Wat 



rnaeken de katten inienend een vremde 
meneuvels en wat gaOn ze tekeer! Klaos 
hoolt zien poten op et lief en Miep slat 
mit de stat in de ronte. 
'Oe, wat koold!' raost de kaeter. '1k gao 
d'r an, ik gao dood! Mien boek bevröst 
me hielendal!' 'En mien boek is ok iene 
kiont ies,' jammert Miep. 'Za'kjow es 
wat vertellen, Klaos? Dit was Piepmoes 
hielendal niet. Die duvelse moes het oons 
veur et lappien hullen! Wi'j hebben een 
moes van sni'j opeten! Oe, die Piepmoes, 
die Piepmoes! A'k him ooit te pakken 
krieg ... !' 
De katten stoeven zo hadde ze kunnen et 
huus weer in. Gauw naor de verwaar-
ming! Woj' weten hoe et veerder gaon is? 
Now, dat za'kjim ok nog vertellen. Klaos 
en Miep hebben beidend een weke mit 
piene in de boek in heur maantien legen. 
Dat hadden ze now van heur guizighied. 
En Piepmoes en et roodbossien? Die heb-
ben die hiele weke, tegere mit nog meer 
kammeraoden, lekker buten in de sni'j 
speuld! Zonder dat ze last van Klaos de 
Kaeter en Miep hadden! 

Harmen Houtman 

Haastlocht 

Et locht waacht 
aachter n dieze-mure. 

Dc laampe wint 
op weg en pad. 

Et schaad dreegt 
tot et middagure. 

Een doffe druppe 
vaalt zo had. 

Een wolke slaantert, 
gries en kael. 

De keuperen pot, 
ontdaon van glaans 

De glimk van toeken, 
koold en kael 

Et gele schiensel 
zonder kaans 

Kleine vonkies 
dregen et leven, 

brengen et locht 
van hier naor daor. 

Straolen zullen 
t'rogge geven 

't vasse locht 
veur toekem jaor... 



Lodewiek Hooghiemstra 

Naachtmere 

Staorig en zaacht zak ik vot in et duuster van de naacht... 'De naacht is zute en 
zaacht...' zingt de naacht, wiels ik zweve en zinke in waarmte. Zwaor en loom rust ik 
in zwat dat me as een dikke, doonzige deken omvat. 1k daele en daele, diepe..., almar 
dieper... Duuster en donkerte alomme..., nargens hoolvaaste... Dan stroffel ik over een 
onzichtbere drumpel en vaal..., ik vale.. ik vaal... 
Mit een verende schok die eventies naotrilt in mien lief, kom ik telane op onbekende 
bojem. Vaaste grond onder de voeten, ha'k docht; mar de bojem bliekt glibberig en 
drassig en zoegt me an ti'jen en ankels. 1k Waste om me toe... en kriege hoolvaaste an, 
zo te vulen, roege, ongeliekese stiender van een zwaore mure daor a'k me de vingers 
en hanen an schoere. Veurzichtig glibberdeglabber ik bi'j de mure langes veuruut naor 
waor in de veerte wat schiemerig loeht om een hoeke vaalt. Natte, zoegende geluden 
onder me en et krassen van mien naegels langs de stiender. Dan heure ik, hiel zaachte, 
de klaanken van een karkorgel en stemmen die staorig en dromerig zingen: 

Adore Te devote, 1k anbidde Jow mit eerbied, 
lalens Deltas, verburgen Godhied, 
quae sub his figuris Jow die onder disse uterlike 
vere Latitas. verschiening toch verburgen blieven 
Tihi se cor meum Mien hatte is 
totum subiecit, hielendal veur Jow, 
quia Te contemplans omdat ik me tegenover Jow 
tolum deficit. totaol tekot schieten yule. 

Jsus, tactus, gustus Et zien, et vulen, de smaek 
in Tefallitur, falen tegenover Jow, 
sed audilu solo alliend op et geheur 
tuto creditur... kan ik veilig vertrouwen... 

Et wodt wat luder, et liekt van binnen de mure te kommen: 

Veni Creator Spiritus, Kom, scheppende Geest, 
mentes tuorum visita, inspireer wie Jow toewUd binnen 
imple superna gratia en vul mit Jow hemelse genaode 
qaue Tu creasti pectora. de hatten die Jow toebeheuren 

Intussen schoeve ik dichter en dichter naor de hoeke Caor as et schiemerlocht omhenne 
vaalt. Blauwe kienderkoppies blikkeren in et vaele loci. 1k komme op een plein, 
omgeven deur hooltene, schievezakte husies. Onder een lanteern die mar amper wat 
locht verspreidet, zie 'k een donkere feguur in raefelige, scheurde kleraosie wild staon 
te springen en te zingen: 'Tá-ta-tááá... tarátatátatáaa... Tateráá... tateráá... 
Táterállalaláá... táterállalaiáá... Táterálala, táterálala...' Mit saemenbalde voesten slat 
hi'j de maote, et lange haor slingert him woest om heufd en schoolders. Mit een schok 
herkenne ik him inienend: et is Ludwig, Ludwig van Beethoven, en wat hi'j daor 
starnpt en bruit is et triomfaantelike slot van de vuufde symfonie. Mar et klinkt hielen- 



dal niet triomfaantelik, et klinkt veural benauwd en wanhopig, krek as wil hi'j uut alle 
macht deur een onzichtbere mure henne boken. Zien siktaoris en manussien-van-alles, 
Anton Schindler, staot aachter him en perbeert him wat te kalmeren. Om et plein 
henne, veur de huzen, staot in et halfduuster een grote mennigte zwiegende naor dit 
vremde schouwspel te kieken. Ze weten niet wat ze d'r van daenken moeten en waach-
ten ni'jsgierig of wat as d'r veerder gebeuren zal. Alliend de daeverende stemme van 
Beethoven verbrekt de stilte: 'Deur stried naor de overwinning, daor gaot et onime in 
et leven. Glen stried mit de voest of mit waopens, mar stried mit de geest, mit et hatte: 
bóven j  aarmoe, ellende en ongelok perberen uut te stiegen, mekaander verdregen, 
begriepen en helpen willen, jezels inzetten veur ienhied en vrede onder de meensken. 
Alliend op die meniere kuwwe breurs en zusters van mekeer wodden, kuwwe iene 
grote femilie wodden die gezaemelik op 'e reize gaot naor de ieuwigdurende Vreugde.' 
En mit overslaonde stemme begint hi'j te zingen: 

'Freude, schOner Gotterfunken, 	Vreugde, schone vonke van de Goden, 
Tochter aus Elysium, dochter van et Parredies, 
wir betre ten feuertrunken, wi] betreden mit vurige wil, 
Himmlische, dein Heiligtum. oe Hemelse, jow heiligdom. 
Deine Zauber binde wieder Meugejow toverkracht weer bienen 
wass die Mode streng geteilt; wat oons hier op eerde zo verdielt; 
alle Menschen werden Brüder laot alle meensken breurs en zusters wodden 
wo dein sanfle Flugel weilt...' waorjow zaachte vleugel winkt... 

Percies!' klinkt inienend een krachtige stemme over et plein, 'Alle Menschen werden 
BrUder: deur stried en overwinning. 1k zal van Europa een ienhied maeken, en 1k zal 
Jim leider wezen!' Zeten op een wit peerd komt uut een briede straote an de overkaan-
te van et plein een ginneraol veur et locht. Hi'j dreegt een driekaante steek en is in 
blauw-wit-rood klieded, mit op 'e schoolders, op etjassien en an de broek flonkerende 
glitters en gleensters. Aachter him een onmetelik, in de maot' mesjerend leger, mit 
musketten en kenonnen. Beethoven wodt poerlelk en ropt: 'Wat verbelen jow je wel! 
Daj' mit wetten, riegels en veurschriften, mit veldslaegen en overwinnings de meens-
ken tot ienhied dwIngen kunnen? Jow strieden niet veur ien Europa, jow strieden 
alliend veur de ere en roem van jowzéls en jow eigen laand!' Hi'j liekt inienend wel 
twie keer zo groot as de ginneraol. Mit een machtige uuthael van een aarm veegt hi'j et 
ginneraoltien van et peerd, springt d'r zels op en galoppeert over et plein: 'Meensken, 
stao op tegen de tyran! Verzet jimzels, verjaeg die uutbuiter en onderdrokker!' Hier en 
daor beginnen d'r pattie meensken te schelden en driegende mit de voesten te zwaaien 
tegen de soldaoten. Aanderen kommen mit knotsen, hujvörken en bielen andraeven en 
willen de overmacht te lief gaon. Mar de kaans om heur aarmoedige waopens te bru-
ken kriegen ze gieniens. Op bevel van de ginneraol laeden de veurste linies heur mus-
ketten en beginnen in et wildeweg op de mennigte te schieten. Raodeloos en raozende 
draeven de meensken deur mekaander over et plein en perberen schoelplakken te vie-
nen. 
'Schindler, bedaenk een list!' raost Beethoven. Schindler ropt: 'Meensken, hierhenne! 
Naor de karke! Daor kuwwe oons veilig verschoelen!' Mar hoe ze ok boonzen, slaon 
en raomen op 'e karkedeure, de karke blift dichte, de karke geft niet-thuus. Ur valen 
dooien en gewonden en op 'e traptreden veur de karke blieven grote bloedplakken 
aachter. De soldaoten drieven de vlochtende mennigte de donkere stege in, naost de 
karke. Beethoven, die as op et witte peerd zit, perbeert de uutzinnige massa nog tot 
ommekeren te brengen, mar et lokt niet, iederiene is uut op eigen behoold. Dan ridt 
hi 'j veur de mennigte uut de stege in en ik draeve mit him mit. Dc stege is vusen te 



smal veur zoe'n massa yolk en liekt veerderop nog smalder te wodden. Et wodt een 
dringen en drokken, een jammeren en raozen zonder aende. Meensken glieden uut in 
de modder en de drek en wodden onder de voete lopen en vertrapt. Aanderen wodden 
an weerszieden mit geweld tegen de muren drokt en inmekeer parst, raeken gewond en 
blieven in de blubber aachter. Et goelen enjanken, et kreunen en stennen, et galpen en 
raozen overstemt de dreuge knalien van de musketten in de aachterhoede. En weer is et 
krek as heure ik an de aandere kaante van de mure lieflik zingen: 

Lauda, Sion, Salvatorem, Loof, uutverkoren vol/c, Jim Redder, 
lauda Ducem et Pastorem pries Jim Leider en Huder 
in hymnis et canticis. mit lieten en lofzangen 
Quantum potes, tantum aude, Geefjim hielendal, 
quia major omni laude, want groter as alle lof is Hi 
nec laudare sufficit. en ok Him almar priezen is nog niet genog. 

Mar et gezang raekt rap verleuren in et smeken en karmen, et raozen en viuken van de 
mennigte. Elkeniene vecht veur et eigen hachien, de karke heipt oons niet; de karke 
kan, wil of durft dat niet, de karke heult mit de Macht. Beethoven, niet de karke is 
oonze leider en huder. Kan hi'j oons helpen? We zitten as ratten in de val, as visken in 
een foeke. D'r is gien uutweg, gien hope meer, we gaon mit 'n allend naor de verdom-
menis. 
In de veerte, schuin omhogens, een aentien veur me uut zie ik inienend een kleine, 
lochtende eupening daor steerns aachter flonkeren. 
Daor henne,' bruit Beethoven, 'voig mi'j!' Ja, ik kan niet aanders: ok al zo'k et wil-

len, ik zol de ere kaante niet meer uut künnen. De stege lopt hier steil omhogens en 
wodt hiel smal. 1k wod hielendal inmekeer parst en yule me een hiel stok kleinder. 
'Niet benauwd wodden,' ropt Beethoven, 'vot-op-slag schieten we de ruumte in. Laot 
jezels los, laot je gáón!' Nee, ik durve niet, ik wil mit beide bienen op 'e grond blie-
yen! De gaepende, zwatte ofgrond veer onder me en de diep-donkerblauwe koolde 
koepel hoge boven me jaegen me et aangstzwiet over et lief. Mit hanen en voeten 
klaamp ik me vaaste an de scharpe ranen van dit onverklaorbere gat. Wat moet ik hier, 
wat doe ik bier? 1k hebbe hier hielendal niet omme vraogd! Hoe kom ik hier uut, hoe 
kom ik weeromme? 
'Niet weeromme gaon!' buldert Beethoven. 'Kick naor mi'j en wen jezels an et einde-
loze uutzicht!' Dan schöt hi'j mit een hadde, diepe zocht de ruumte in, een lochtend 
spoor van fonkelende lochtstrepies en - punties aachter him an trekkende. 'Bruder, 
uber Sternenzelt muss ein lieber Vater wohnen...' zingt hi'j, mit almar icier woddend 
geluud. As de God van de inspiraosie, de hemeibestormende Geest vligt hi'j op zien 
gevleugelde witte peerd deur de ruumte en verdwient staorig, hiel staorig in de veerte. 
Die iieber Vater' zuj' ok veurbi'j de steerns niet vienen,' fluuster ik, 'mar jow 

opstaandighied en striedlust, de geestkracht en diepte van jow meziek bin in staot mi'j 
tot yule te inspireren...' En et is krek as fluustert de donkerblauwe ruumte mit zien 
myriaden van flonkerende steerns, wereiden van hid, 'ie1 veer, mi'j in de oren: 'Dri'j 
en dwael, dwael en dri'j mar, geest van utersten, reis 1aigs de ieuwige baene van de 
naacht. Zuukje bestemming, zuukje eindpunt. Wat donker is, wodt iocht, wat locht is 
donker. 1k bin je vi'jaand niet, ik bin niet je vrund. 1k bin die ik bin: ongekende meu-
gelikhied, vri'jhied zonder greenzen, chaos en harmonic, kooide en vuur, ofziedighied 
en bescharming, leegte en volte, duvel en god. Ic bin Tr nooit west, ie bestaon van alle 
tieden of: perdukt en vrucht bin ie van mi'j. Ic bin et zuken zels, de verwaachting zeis 
van iens greenzeloos te wezen. Rust, rust zaacht, geest van utersten; slaop mar, slaop 
mar vaast in et bedde van de naacht. Droom de droom van wie aj' wezen kunnen. Laot 



j  niet beparken, kies de ruumte. Red jezels, waog de sprong...' 
Zal ik et doen, durf ik et echt? De nog zaacht en harmonisch deur et hielal naoklinken-
de meziek, de anzoegende kracht van de roemte, de benauwende drok van de liedende, 
striedende en viukende mennigte aachter me en et almar dichterbi'j kommende wao-
pengeknetter laoten me gien keuze. Vri'jwillig of onvri'jwillig..., mit een doffe dreun 
schiet ik de roemte in... 

- Lieber Vater, 
niemals, niemals dagewesen, 
wohinfahren wir? 
Wozu leiden wir, 
leben, streben, 
kampfen, und krepieren 
wir dóch? 
Bestáón we wel, 
besiao 1k nog? 
Of is alles verbelinge? - 

.een doffe boons... 
Veurzichtig en twiefelende eupen ik de ogen... 
1k viene mezels weeromme, liggende op et vloerklied veur et bedde, stiefvaastedri'jd 
in et laeken, wiels de wekker knetterende en oorverdovende of staot te lopen: zeuven 
ure in de morgen, tied om van bedde te kommen. Dat is dus al gebeurd... 
Gelokkig, ik bestao flog,' daenke ik, wiels ik overaende komme en mezels uut et lae-

ken dri'je, 'wát een droom! Mar... wat moe'k d'r mit, wat zol die mi'j vertellen wil-
len?' 



WH de Vries 

historikus '40/45 

De oorlog in de Stelfingwarven - 26 - 

Et Ingelse vliegtuug, de Bristol 'Blenheim' MK 4. De warkers op et vliegveld nuumden 
him 'Bello'. 

De kapitulaosie en de gevolgen 

Nao de kapitulaosie van et Nederlaanse 
leger op 14 meie 1940 rokten de Duutse 
legers mit een verbiesterende sneihied op 
deur Belgie en trokken ze Frankriek in en 
in een tiedsbestek van roem vuuf weken 
was de 'Blitzkrieg' in et westen oflopen. 
We zullen ze veerder niet volgen, want 
dat vaalt buten oonze regio. We zullen 
oons even doende holen mit hoe de toe-
staand en de stemming in oons laand was 
drekt nao de overgaove. Die was hiel ver-
schillend. 
Aldereerst weren daor de huusholings die 

tiedens de mobilisaosie vader of zeune 
ofstaon mossen an et veldgries van et 
Nederlaanse leger en now in et ongewisse 
verkeerden over et meugelike lot van 
heur naosten. Dan weren d'r netuurlik 
een hiele hoop, die d'r niet zo nauw bi'j 
betrokken weren en eerst de katte mar es 
uut de boom keken en heur ondertussen 
vergaepten an et veur die tied hiel meder-
ne legermateriaol en daoruut de konklusie 
trokken dat et ok glen wonder was dat 
oons leger et mar vuuf daegen uutholen 
had. 
Onder de toekiekers van et veurbi'jtrek-
kende Duutse bezettingsleger was ok nog 



een bepaold groepien (gelokkig niet al te 
groot) die in heur floppies weren mit dit 
Duutse vertoofi en zo gauw al die gladde 
petten heur kaante uutkeken, stonnen ze 
al mit de rechter aarm in de hoogte te 
wiezen en de hitlergroet te brengen. Dit 
slag yolk het et oons veerderop tiedens de 
bezetting beroerd muuilik maekt en et 
grootste pat van oons yolk haatte heur, 
mit hatte en ziel. Dan hadden jow nog 
een groepering, die et niet verkroppen 
kon dat oons laand de stried opgeven 
hadde en ze beweerden dat Nederlaand 
verkocht was en veroordielden Ingelaand 
om de in heur ogen laffe holing en ontho-
ling van hulpe. Uut die daegen stamt dan 
ok een lietien, dat in 't geniep zongen 
wodde deur jong en oold mit de volgende 
tekst: 

Nederlaand is gevallen door verraad 
Engeland Icwam met zn hulp, 

natuurlijk weer te laat, 
en die Hitler is zo 'n ploert, 
die op kleine landen bert, 

Nederland is gevallen door verraad. 

Uut die eerste daegen van de Duutse 
bezetting stamt nog een humoristische 
verhaeltien, dat veur de Duutsers nogal 
riekelik veurzien was van galgehumor. 
De heren Germanen weren d'r vast van 
overtuugd, in een mum van tied ok 
Ingelaand bi'j te schrieven in de riegel 
van de lanen die ze overwuimen hadden. 
Ze dochten, we stikken de Noordzee over 
en et is bekeken. Die Ingelsen bin toch 
niks meer weerd, want heur spullen bin 
allemaole in Frankriek aachter bleven, 
doe ze via Duunkerken vlochten mossen. 
Wi'j hoopten netuurlik dat dit mislokken 
zol, daor op die Noordzee en dus moej 'm 
jim even et volgende dekor veurstellen. 
Deur een Nederlaanse stad mesjeerde een 
heidhaftige Duutse 'Wehrmacht' kolonne, 
stram in de holing mit kadaverdiscipline 
de Duutsers eigen. As opluustering van 
dit alles zongen ze kriegshaftig et doe 
hiel bekende Duutse soldaotelied Wir 
fahren gegen England. Kleine Henkie een 
schoelebingel van zes jaor mesjeerde en 
zong op et trottoir dapper mit, een klein 
hoolten geweertien kriegshaftig op 'e 

Ivlesserschmiit BE 109s  op de 'Fliegerhorst' bif Liwwadden. 



nekke. Dan wodt d'r op een peer verdien-
pings hoger een raem opscheuven en de 
moeke van Henkie raost naor beneden: 
'Kom in huus Henkie, of moej' ok ver-
zoepen!' 

Ondaanks alles gaot et leven deur 

Ondaanks et diepe verdriet in een hoop 
huusholings om et verlös en daornaost 
bi'j een protte meensken de haatgevulens 
ten opzichte van de bezetters, begon et 
daegelikse leven toch weer een betien op 
gang te kommen. Op de 1 5e meie 1940 
iene dag nao de overgaove, maekten de 
Duutsers via et 'Feldkommando' bekend 
dat as de Nederlaanse bevolking mitwar-
ken zol, d'r gien inkelde dwang op heur 
uutoefend wodden zol. Op 24 meie 1940 
begon de demobilisaosie van et Neder-
laanse leger. Ze mochten allemaole naor 
huus, op veurweerde dat ze drekt wark 
hadden in de maotschoppi'je. Konnen ze 
niet antonen dat ze een warkgever had-
den, dan wodden ze onderbrocht in de 
zonuumde 'opbouwdienst'. Disse 
opbouwdienst was in feite de veurloper 
van de laetere Arbeidsdienst. De daorin 
opneumen militairen mossen dan ok heur 
Nederlaanse uniform anholen en et wark 
beston in de eerste instaansie uut et opru-
men van de Nederlaanse versperrings en 
alle meugelike oorlogsopstaekels. In et 
lest van meie, en wel op 'e 29-ste wodde 
dr. Arthur Seyss-Inquart installeerd as 
Rijkskommissaris van et bezette 
Nederlaanse gebied. Daornaost wodde 
Hans Albin Rauter benuurnd tot General-
Commissar für dat Sicherheits-wesen und 
der S.S. und S.D. (Schutzstaffel en 
Sicherheitsdienst W.H. de V.) Naost disse 
twie Hitlerknechten kreeg oons laand ok 
nog te maeken mit een dadde stroman 
van Berlien. Disse feguur, was niet iene 
minder as Wehrmachtbefehlhaber, 
General der Flieger Fr. Christiansen zels, 
daor as de meensken gloepende benauwd 
veur weren. In de laetere bezettingsjaoren 
zollen ze drie geveerlike feguren wodden, 
die slim haat wodden. Bi'j een speciaol 
decreet van Hitler wodde op 1 juni be- 

paold, dat alle in Duutslaand verblieven-
de soldaoten, die daor as kriegsgevange-
nen weren naor huus mochten. Intussen 
hadde de Duutsers hiel goed deur dat ze 
mit de bezetting van Nederlaand op rozen 
zatten. Deurdat ze now de beschikking 
hadden over de Nederlaanse vliegvelden 
lag Ingelaand binnen et beriek van heur 
Luftwaffe en ok oonze haevens weren 
belangriek. Die belangrieke funktie van 
Nederlaand zol nog een hoop slaacht-
offers kosten in de laetere oorlogjaoren. 
We moe'n wel even opmarken en et 
klinkt lichtkaans gek, mar Hitler wol 
eigenlik hielemaole gien oorlog mit 
Ingelaand. Hi'j hadde zels een diepe 
bewondering veur de Ingelse wereld-
macht mit al zien kelonies en bezittings. 
Hi'j dee alderdeegst Ingelaand destieds et 
veurstel, dat hi'j dat laand de vri'je haand 
gaf en him nargens mit bemuuien zol, en 
as tegenprestaosie mos Ingelaand him 
dan nargens mit bemuuien op et vaaste 
laand van Europe. Gelokkig veur oons is 
de Ingelse regering daor nooit op ingaon, 
want dan hadden wi'j in een hiel aander 
Nederlaand leefd. Veur et bi'jmekaander 
brengen van de invaosievloot wodden 
honderden rijnaken vodderd en opsleugen 
deur de Duutsers in oonze Noordzeehae-
vens en zels in de haeventies van et 
lesselmeer, zoas Lemmer en Staveren. De 
Duutsers hadden goed in de smiezen, dat 
wollen ze mit een goed rennement een 
laning uutvoeren in Ingelaand, dat zoks 
allienig een goeie kaans hadde mit steun 
uut de locht van heur vliegtugen. De 
Nederlaanse vliegvelden weren now hiel 
belangriek, mar in heur ogen veul te 
klein. Now was d'r bi'j oons in 't noor-
den sund 1938 ok een vliegveld en wel 
bi'j Liwwadden. Now moej' je daor niet 
al te yule van veurstellen, dat Liwwadder 
vliegveld van doe. Et was een grösmatte 
van 800 bi'j 800 meter, mar de Duutsers 
hadden drekt deur dat die grösmatte hiel 
belangriek was en heur uutspraoke was: 
'Wir werden von diesem Fussbalfeldchen 
mal nen richtigen Flugplatz machen.' Zo 
wodde d'r in de zoemer van 1940 al 
warkt an de uutbouw van et vliegveld, of 



Begraffenis op et 'Ehrenfriedhof' in Liwwadden. Dissefoto is van de begraffenis van 
Oberleutnant Lothar Linke. 

zo de Duutsers et nuumden 'Fliegerhorst 
Leeuwarden'. Duzenden arbeiders - ok 
uut oonze regio - bin daor an et wark 
raekt en et klinkt misschien reer, mar 
allemaole op vri'jwillige basis. De hoge 
lonen die de Duutsers an disse arbeiders 
betaelden, dee heur over de bezwaoren 
henne stappen. Mit honderden autobussen 
bin ze daegeliks (ok zundags) naor et 
vliegveld brocht om daor in et grondwark 
zet te wodden. D'r mossen startbaenen 
anlegd wodden en veur de onderlaoge 
wodde et puun van Rotterdam bruukt. 
Via lochtverkennings boven oons laand 
was et de Ingelsen an de aandere kaante 
van de Noordzee netuurlik al lange opva-
len, die ongewone drokte in oonze hae-
vens en op de vliegvelden. Et gevoig was 
dat zowat alle daegen een vliegtuug van 
de Ingelsen boven Liwwadden kwam, 
een foto van et vliegveld maekte, d'r een 
peer bommen op smeet en weer ver-
dween. As dit plak vun mossen drekt de 
arbeiders in de schoelkelders, mar die 
dingen weren zo aekelig onbetrouwber 

dat de meensken liever in 't vri'je veld 
bleven. De arbeiders keken op et laeste al 
uut, as et vliegtuug haost kwam en zo 
gauw ze him heurden, wodde d'r raosd: 
'Weg wezen jongens, want 'Bello' komt 
d'r an.' Et ding had dus ok al een naeme. 
Et was ok al een keer gebeurd, dat 
'Bello' een opstegen Duuts vliegtuug 
daele scheuten hadde en dit was een hoge 
Duutse officier mar min naor zin. Op 2 
augustus 1940 om koffletied henne was 
'Bello' d'r weer. De Duutse officier 
Hauptman A. von Ankum Frank stapte in 
zien jaegertien, een Messerschmitt 
B.F.109 E, en hi'j nam zien hontien mit. 
Dat was dan mitien de laeste keer dat hi'j 
dit dee, want 'Bello' gaf een salvo weg 
en de Hauptman kwakte mit hontien en al 
tegen de grond bi'j Jelsum. Hi'j wodde 
op 5 augustus 1949 votbrocht op et 
Ebren-friedhof' in Liwwadden. Nao de 
oorlog, is hi'j mit alle aandere sneuvelde 
Duutsers overbrocht naor et centraole 
Duutse begreefplak in IJsselstein (gem. 
Venray). 



Harmen Houtman 

Terogge 

As een stroom helder waeter lopt et leven 
deur dit dorp. Somstieden kolkend, dan 
weer rustig deur de stengels van et hoge 
net. Deur modder versmerigd, mar ok 
haost de hieltied weer zeefd van zaand en 
ongereehtighieck)  We zwemmen in cirkels 
of vernuveren oons op de walkaant. We 
rekken oons uut naor et wife blad van de 
paampels om dan oonze voeten weer ste-
vig op et dreuge zaand te zetten. Schaad 
over witte waeterlelies, zunne die mas-
keert mit kleine golfies. De stroom van et 
dorp, de kring van oons leven. 

't Is aenlik niet neudig om de rutewissers 
van de auto an te zetten. Toch moe'n ze 
zo now en dan twie keer een dri'j maeken 
over de raemen. Et is de laeste daegen 
gries. De grond op de bouw, waor nog 
wat prikken van de mais van veurige 
haast staon, is hadstikke zwat. De nattig-
hied zoegt an de resten van de mislokte 
oogst van veurig naojaor. De treurwilg op 
et aende van et hof, huder van miemering 
en oolde, haost vergeten verhaelen, lat 
onzichtber een peer druppen valen. De 
winter lat zien laeste koolde vlochten. 
Knoppen waachten ongedurig op et eerste 
meitiedslocht. 

1k kneupe de sjaal stevig om mien nekke. 
Mien mem het heur eupenwarkte grune 
om et grieze haor sleugen. Mit wat hulpe 
komt ze tegen vieren de auto uut. Mien 
kammeraod geft heur de stok an, die heur 
treden ondersteunen moet. Et jack van 
mien breur liekt deurwiekt as hi'j an 
komt mit de fiets. Hi'j pakt een buusdoek 
en veegt et veurheufd dreuge. 

Mit et doffe piepende geluud, wat ik al 
jaoren kenne, gaot et zwaore hekke mit 
de tralies eupen. De punten op de bover-
kaant stikken scharp of tegen de lei-achti- 

ge feberwaorilocht. De begraffenisonder-
nemer komt van et karkhof of staorig op 
oons an. In de aarms veur zien boek 
dreegt hi'j de kleine urn mit de aske van 
mien vader. In strakke plooien ligt d'r 
een grieze doek ommehenne. As hi'j bi'j 
oons staot slat hi'j him eerbiedig eupen. 
We zien een zwatte pot mit een metaol-
kleurig deksel d'r op. De aske van mien 
vader het een nommer kregen! We lezen 
HV 7168 Crematie 24.7.1998. Om de 
raand henne staot de naeme van et kre-
matorium. 'Van stof tot stof' daenk ik 
onwillekeurig. Et liekt haost een cliché. 
1k perbere me veur te stellen wat as d'r in 
zit. 1k daenk' an et goetien, dat vroeger 
uut de askelae van de kachel kwam. 
Ressies van een waarm vuur. Et witte 
spul, dat nao et reusteren naor beneden 
vul en weer omhogens steuf as we de lae 
ommekeerden op de bult. Nao een posien 
voolt de man de doek weer dichte en 
vragt me of 1k de urn dregen wil. Die 
vraoge komt niet onverwaachs. 1k hadde 
d'r al over naodocht. Mien besluut om et 
niet te doen ston a! vaaste. 1k heb ik juli 
al ofscheid neumen. Mit de woorden die 
ik mit zorg veur him keuzen had. Deur et 
gedicht van jaoren herwerts, dat ik aendig 
mit de riegels over de melkbussen die 
veur altied op him waachten zullen. Et 
zol lieken da'k him now veur een peer 
menuten weer bi'j me krieg. 

De man dri'jt him omme en we lopen mit 
'n vieren 1  et hekke deur. De grond is hier 
altied nil, kan ik me heugen, hier wodt 
riegelmaotig harkt. An de rechter haand 
is beheurlik snuuid. De smalle latten van 
de baank bin zwat van et waeter. Diepe 
groeven bepaolen et uterlik, et rotten ligt 
op 'e loer. 

In mien gedaachten komt de laeste keer 



dat ik hier mit mien vader was. We leu-
pen eerst de bos dear en zaggen de peer-
den die oons volgden. Krachtig sneuven 
ze an oonze jassen en pasten wolkies 
damp naor buten. Pappe vertelde me over 
alle kleine dingen die deur de jaorgetie-
deronte veraanderd weren. We leupen de 
laene deur, waor mennig ofdrok van zien 
kiompen ston. Waor tientallen ofdrokken 
van zien stok staon moeten. Zien gang 
was niet keersrecht, mar wodde vaeke 
bepaold deur wat d'r om him henne 
gebeurde. Et ni'je vee in et laand, de 
praoties mit degene die mit him opleup. 
Dc bi'jen an de hulstboom, de poddestoe-
len op een omwi'jde boom. We kwam-
men bi'j de sloot om et hof henne. Et pat-
tien waor we langes leupen was nog niet 
of. Dr gruuide ontuug en et was onslicht. 
We zaggen de ni'je akker, die anlegd 
was, omdat et oolde karkhof haost vol 
was. Et zol zien laeste rustplak wodden. 

Staodig lopen we bi'j de stienen langes. 
As et pad een dri'j maekt, zie 1k in de 
veerte een barg zaand. Daor is et plak 
waor et graf greuven is. We lopen intied 
bi'j bloemen langes die op vas spitte 
grond staon. De dadde uut et dorp die op 
dit diel begreven is. De brune blatties van 
de kotknipte beukehede bewegen niet. 
Krampachtig holen ze heur vaaste an de 
kotte takkies. Et liekt dat ze heur bestaon 
pas opgeven willen as ni'j gruun heur 
taeke overnemt. Zo now en dan stappen 
we over kleine stokkies hoolt. Van de 
ziedkaante liekt mos zien terrein vergro-
ten te willen. We kommen an bi'j et gat 
wat haost op et aende van et pad greuven 
is. Om de kleine grafkelder te zien moe'n 
we een tree op et gros zetten. De man 
van de stienhouweri'je haelt de dekplae-
te, die de binderkaant van et keldertien 
tegen regen bescharmen moet, d'r of Et 
beton is keurig wit, op 'e bojem liggen 
kleine stienties. Dit ofscheid komt zo vre-
dig over, omdat et aenlik een twiede is. 
Opni'j dot de man et klietien van de urn, 
we kieken opni'j. 1k striek even mit mien 
haand over de inscriptie, de naeme van 
mien vader, op et deksel. De man zal him 

now in et keldertien zetten. Omdat de 
bojem diepe is moet hi'j knielen op de 
onderstien. 

De laeste keer dat ik hier mit pappe leup 
markten we dat et grote hekke, dat naor 
et boslaentien lopt, op slot zat. We zollen 
omme lopen moeten. Daor wol hi'j lieke-
wel niks van weten. Hi'j wol zien laoten 
dat zoks beslist niet neudig was! Mit zien 
starke hanen pakte hi'j de ziedkaanten 
van de paolen. Et eerste bien sleug hi'j 
lienig om de zied-uutstiksels henne. 1k 
hul mien hatte vaaste en zag him al in de 
dreuge sloot liggen. Zol ik him d'r weer 
uuttrekken kunnen? Hi'j zette deur. Mit 
overleg kwam ok et twiede bien an de ere 
kaant. Et slaegde him en ik was wies op 
mien oolde starke vader. Zien leven lange 
weren de lienighied en de kracht him 
trouw bleven. 1k glimkte even en had 
gien ere uutkiezen kund. 

De man op 'e kni'je schoeft wat mit de 
urn over de stienties en zet him daele in 
de linkerbovenhoeke. We bin even stille 
om te overdaenken. De glimk om zien 
gezicht, dat bi'jkaans zonder reenfels 
bleef De andacht en de interesse in de 
meensken om him henne. Somstieden de 
twiefel, dan weer de heldere uutspraok. 
Dc draoden van zien leven weven wien-
sels deur mien gedaaehten. Dan winkt 
hi'j de manluden, die him helpen, om 
dichterbi'j te kommen. Ze hebben een 
grote grune spuite bi'j heur, een kleine 
tonne mit specie en een schoppe. 
Zorgvuldig spuiten ze de ranen van de 
kelder in mit kit. Et liekt wel dat hi'j ver-
zegeld wodden zal. Dan leggen ze de 
onderstien klaor. 
We meugen bi'j et dichten van et graf 
blieven, mar ok votgaon. 1k hebbe even 
de andrang om een aentien te lopen. Om 
niet mit te macken hoe alles onder een 
koolde betonnen plaete votstopt wodt. 
Zal ik dit bield nog jaoren veur me 
holen? As iene van de mannen de schop-
pe pakt om et gat mit zaand op te vullen 
blief 1k toch staon. Et metaol wodt de 
losse grond insteuken. Een hope zaand 



verdwient tussen de waand van de kelder 
en et gros d'r omme henne. Alles liekt zo 
as et gaon moet. Een gevuul van netuur-
likhied gaot mien heufd deur. De stof in 
disse grond verbargt niet zien wezen in 
mien gedaachten. Zien wezen wodt nooit 
verburgen veur mi'j. Wat vuult dit eers as 
op de kremaosie. 

As et zaand liek is mit et grosveld legt de 
man in de spiekerbroek de onderplaete 
daele. In de veerte komt in redelik tempo 
de ere man anlopen mit de échte stien. 1k 
heb een hiele tied inzeten over et foutloos 
houwen van de tekst. 1k bin zo bange dat 
as hi'j de donkerrooie spikkelde plaete 
omdri'jen zal, ik drekt een verkeerde let-
ter zien zal. 1k neem me veur om et vot-
daolik te zeggen. As hi'j him van zien 
kni'jen of op de grond zakken lat, bin ik 
gerust. Alles staot d'r goed op. 'Veur 
altied in oons hatte' zeggen de zulver-
kleurde letters. De ere man pakt een trof-
fel mit specie en smeert de onderstien in. 
Dan wodt hi'j daele legd. Mien mem 
wiest d'r nog even op dat hi'j een tikkel-
tien schieve ligt. 1k zie de ienvoold van 
de stien, de kleur die bi'j et kerakter van 
mien pappe past. De letters die oons her-
inneren zullen an zien meenske wezen. 

We lopen de kaant van et dorp uut. 1k zie 
de aachterkaant van et huus waor hi'j jao-
ren zo genoeglik woonde. De tuun, waor 
hi'j elke polle leek te kennen, is votstopt 
aachter een groot schut. Jaoren keek hi'j 
van die kaant naor de karke en dit hof. 
Bi'j de bocht in et pad dri'j ik me nog 
even omme. Dc manluden bin doende mit 
de laeste warkzemheden. 1k yule me rus-
tig. Et was al haost een jaor leden, dat 
hi'j in zien geboortedorp was. Die keer 
dat ik him mitnam uut et verpleeghuus en 
hi'j alle bekende dingen al vremd vun. 
Hi'j is opni'j in dit dorp, hi'j is terogge 
op zien grond en tussen zien meensken. 

Nooit wodt de stroom tegenhullen. Nooit 
zal et waeter stille staon. Tens zal een 
spattien terogge kommen. 



Hans van der Berg 

Nog een fiteraire pries 

Op zaoterdag 4 november wodde in et verni jde dorpshuus van Der Izzerd een dicht-
bundel in eigen beheer prissenteerd van de haand van Joukje Postma-van Roeden 
(1920). Onder de titel Boedelverkoop. De bundel is in et Hollaans, mar zo now en dan 
schrifi ze ok in et Stellingwarfs. Joukje is een aktieve en bekende vrouw, dat ci dorps-
huus zat tot de kop toe vol. Et leek de redaktie van De Ovend aorig toe om de kruderi-
ge ioespraoke van Hans van der Berg in et Stellingwarfs in heur kolommen op te 
nemen. 

Beste meensken, 

Et zal jim, as literaire deskundigen, in de 
loop der jaoren niet ontgaon wezen: et 
bast in oons kleine Iaantien van de prie-
zen op literair gebied! 
Zo hebben wi'j de AKO-literetuur-pries, 
de Goolden Griffel veur et beste kiender-
hoek, de Platina Pollepel veur boeken op 
et gebied van kokeri'je, de Briljanten 
Balle op sportgebied, de Hiete Bliksem 
veur liefdesromannegies en de Diaman-
ten Dialektbokaal veur boeken in de 
streektael. 

Hebben al dat soorte van priezen wel 
yule nut? 1k geleuve d'r niks van! Et 
ienigste nut is vaeke et vullen van de 
ponge van de winnende schriever want 
meerstal' heuren d'r dikke kaptaolen bi'j 
disse onderscheidings. En et gaot ommes 
weet hoe vaeke om een schriever waor as 
wi'j, gewone meensken, nog nooit van 
heurd hebben! 

Uutzunderings meuj' maeken veur boe-
ken in de streektael en veur boeken van 
pas beginnende auteurs, ok al zollen ze 
haost tachtig jaor wezen as heur eerste 
bock verschient. 1k koinme daor dommiet 
nog op weeroinme. Dan kan een priesien 
stimulerend warken! 
En een uutzundering kuj' maeken veur 
priezen veur kienderboeken. Zoe'n bock 
komt in et ni'js, op de tillevisie, d'r wodt 
op schoelen over praot. Kotomme, et zol 
best zo wezen kunnen dat et kiender  

anvietert now kick dat bock lezen te 
gaon, om es aachter de tillevisie vot te 
kommen en de computerspullegies de 
computerspullegies te laoten. Want oe 
heden, wat is lezen belangriek veur kien-
der! 
En oe heden, wat is veurlezen belangriek 
veur kiender, thuus of op schoele. 
Hopelik hebben jim ok zoe'n meester of 
juffer had, die zo mooi veurleesde daj' 
laeter as grote kerel dat bock van Krui-
melije kochten. En ok Dc Scheepsjongens 
van de Bontekoe. En wat daenk ie van de 
boeken van Roald Dahl en Jan Terlouw? 
Mar dat Pietje Bel ok een hatstikke mooi 
bock was, dat mossen jow zels mar ont-
dekken. Dat wodde in die tied niet veur-
lezen, dat was pedagogisch niet verant-
woord mit et oge op de hide protte schel-
menstreken die as dat kereltien uuthael-
de... 

Schrievers geven as vanzels een stokkien 
van heurzels bloot. Dat hoolt in, daj' best 
een portie moed neudig hebben om eu-
penbaor te maeken wat as zo jow ge-
daachten binnen. 
1k hebbe et zwiet al in dikke brobbels op 
et veurheufd staon a'k een verhaeltien as 
dit bedaenken moete! En et wodden 
zwietrevierties as et daornao ok nog veur-
lezen wodden moet an et pebliek, een 
literair hoogstaond pebliek zoa'k al zegd 
hebbe. Deur schrieveri'je geef ie in mm-
dere of meerdere maote een stokkien van 
jow binnenste pries. Dan bi'j' best wel 
een betien biezunder! Aj' zoks op haost 



Joukje Postma-van Roeden. 

tachtigjaorige leeftied presteren dan bi'j, 
vien ik, hiel biezunder. En, Joukje 
Postma, jow bin in mien ogen wat bie-
zunders. 
Now is ieder meenske vanzels wat bie-
zunders. dat wete ik ok wel. Mar de iene 
is wat biezunderder as de ere. Om et in 
kejak-termen te zeggen: jow, Joukje 
Postma, jow bin meenstens vier steerns 
biezunder! 

Waoromrne ik dat viene? lene die altied 
eerlik veur heur miening uutkomt, ok al 
staot die miening wel 's hiel dwas op die 
van de meerste aandere meensken. Zoe'n 
iene is in oonze maotschoppi'je biezun-
der. Al zol dat misschien niet zo wezen 
moeten. lene, die allemachtig relativeren 
kan. Daor hej' zels steun van had, mar ok 
jow omgeving het daor vaeke zat van 
mitprofiteerd. Biezunder! 
lene, die as ruwe bolster blaanke pitte et 

hatte op et goeie plak het en daornaor 

haandelt, iene die dus leeft zoas ze is. Ok 
biezunder! 

En iene, die heur gedaachten hiel aorig 
verwoorden kan, ok op pepier. En aj' dan 
as haost tachtigjaorige jow gedaachten op 
pepier bundelen gaon tot een boekien en 
dat prissenteren op een middag as disse... 
hiel biezunder! 

In et begin van mien vertellegien hadde 
ik et al over al die literaire priezen. Meer 
as de helte mag vot van mi'j. Mar veur 
dit soorte van boeken zol ik ze graeg in 
staand holen willen al was et allienig mar 
om de s'hriefster an te vieteren veur, 
pak'm beet, de kommende vuufentwintig 
jaoren. 

Dommiet, Joukje, zal ik jow dus onder-
scheiden gaon! Allienig: hool de knippe 
mar in et tassien want een geldpries is d'r 
niet an verbunnen. Wel een flesse wien, 
mar die past weer niet in jow tassien... 



D'r is nog ien perbleem: disse onder-
scheiding mos netuurlik nog een naeme 
hebben, de 'anvieteringspries' of zo wat 
henne. 
Et het even wat daenkwark van pattie 
meensken kost, mar uutaendelik is d'r 
een naeme bedocht. 
Aj' d'r van uutgaon, dat d'r in de 
Stellingwarven al jaoren een Oolde Pook-
pries is, dan is et al hiel kot deur de bocht 
om dit de Oolde Tange Pries te numen. 
En dat slat dan absoluut niet op jow. Dat 
moej' meer zien in de geest waorin jow 
schoelemeesters altied 'agogen' numen 
en et stichtingsbestuur 'de hoge heren 
van et dorp'. 

Daoromme durf ik j ow disse onderschei-
ding ok wel an te bieden omdat ik wete, 
daj' an de titel d'rvan gien verkeerde 
konklusies verbienen zullen. 

1k fielseteer jow van hatte mit et tot 
staand konirnen van jow boek! 1k zee et 
al: veur zoks is lef en eerlikhied neudig 
en veur wat dat angaot kun wi'j nog best 
wat van jow opstikken. 



Tine Dekker 

Klonties 

Op een zaoterdagmorgen gong ik naor 
Pake toe om bi'j him de hoel wat schone 
te maeken. 1k was doe zestien jaor. Beppe 
was nog mar krek wegraekt, kot naodat 
heur jongste zeune en ok heur dochter, 
die een jaor of wat oolder was, toegelieke 
trouwden. Ze hadde koolde vat en was in 
miens mar weg; nog mar zesenzestig jaor 
en we hullen zovu!e van heur. Et was 
zoe'n !ieve Beppe, een klein vrouwgien 
mar ze kon zo g!under lachen. Zoks ver-
getje niet. 
1k kreeg van mem schone !aekens en ver-
schoning veur Pake mit en et wodde mi'j 
goed op et hatte drokt wat as ik doen mos 
en hoe! Eerst et bedde verschonen, wat 
veur mi'j een heidens kerwei was. De 
bedsteden boven de kelder weren hoge! 
Op een stoel mos ik dan staon, wol ik 
a!les wat netties terechte kriegen. Daor 
bruukte ik dan ok nog een stok bi'j om et 
beddegoed in de hoeken te kriegen. Dan 
de vloer, mar eerst nog de kachel. Die 
was gelokkig niet slim smerig, want et 
was in de meitied en dan reddede Pake 
him mit een pietereu!ieste!. 
As ik de kaemer an kaant hadde, mos ik 
eerste koffie zetten, zo om tien ure henne. 
Doe ik die k!aor hadde op een ienpitter-
tien en de koppies klaor staon hadde in et 
kaemertien naost de kaemer, kon ik gien 
suker vienen. Dc sukerpot was leeg. Now 
docht ik: 'Misschien het Pake nog wel 
klonties in huus.' Boven een ziedraem zat 
een aorig briede plaanke, wi'j nuumden 
dat een rim, en daor stonnen verschi!!en-
de bussen en potten op. Zol daor soms 
wat inzitten? Eerstens niks, totdat ik iene 
in de hanen kreeg waor dikke kionten in 
zatten. 1k vreug me we! of: 'Bin dit we! 
klonties.' Ze !eken zo glaezig en d'r zat-
ten ok gien touwgies deur. Sommige 
klonties zatten witte draoties deur, de sle-
pen klonties niet. Mit mien grote kiender- 

verstaand docht ik dat et toch wel klon-
ties wezen zo!len en ik dee een flinke 
brokke in Pake zien koppien. 1k docht: 
'Dan zit d'r ok nog wat in veur et twiede 
koppien.' 
Doe reup ik Pake: 'Pake, de koffie heb ik 
al inschonken, heur.' 

zee hi'j, 'ik komme d'r an.' 
'Och jonk,' zee Pake, 'wat roekt die kof-
fie lekker.' Ja, dat was ok zo. Pake scheuf 
bi'j de taofe!, greep et koppien in beide 
hanen en nam een flinke slok... 
Mit steufhi'j overaende, wiels hi'j mi'j 
lilk ankeek en stroesde de deure weer 
uut. Buten heurde ik him staon kokhalzen 
en spi'jen, ik begreep d'r niks van. Doe 
hi'j de deure weer inkwam, veegde hi'j 
him mit zien rooie buusdoek de traonen 
nog van de wangen of en et leek veur 
mi'j niet best! 
'Jow ondeugend klein kroete,' zee Pake, 
'wat heb ie mi'j in de koffie daon?' 
'Pake,' zee ik, 'ik dochte dat et klonties 
weren; ik kon gien suker vienen en de 
sukerpot was leeg en doe heb ik in de 
bussen keken en docht ik dat dit klonties 
weren.' 
'Zo,' zee pake, 'docht ie dat.' En zee hi'j 
d'r aachteran: 'Het jow mem zok spul 
dan niet?' 
'Nee, Pake,' zee ik, 'dat het mem niet.' 
'Now,' zee Pake doe, 'mit dat spul maek 
ik et me!kgoed, de busse en de zi'je en de 
melkemmer schone; dat is sode en dat het 
jow mem vast ok.' 
'Nee Pake, mem het zokke sode niet, dat 
bin hiele k!eine stokkies.' 
'0,' zee Pake doe en hi'j zee: 'Ja kiend, 
ik hebbe van a!!es wel in huus, wel 
brood, botter en keze en ik kan me eers 
nog wel redden, mar de winkelman is 
nog niet west, dat zodoende had ik now 
gien sukr.' 
Zien twieC koppien smaekte beter, now 
alliend mit melk. Pake het d'r nooit meer 
over praot, mar doe ik et thuus vertelde 
en Heit en Mem zo !achten, dee ik ok 
mit. Mar ik was d'r de hiele dag van uut 
mien doen west, dat Pake zó kwaod op 
mi'j was. 



Henk Bloemhoff 

Oonze tael, oonze zorg 

tjaanken 

Veurige keer hadde ik et over et woord 
tjaank en dee daor wat uutleg onime-
henne. 1k besleut d'r zo ongeveer mit dat 
tjaank = verlangst dus wel op alderhaan-
de plakken zit in Oost-Nederlaand, mar, 
ofgaonde op 'e reakties, niet in 
Stellingwarf. 
Die konidusie was te veurbaorig, zo het 
blieken daon. Op mien stokkien reageer-
de o.e. Vrouw Grasmeijer uut Wolvege. 
Heur mem kwam van Muimikeburen, en 
die bruukte zinnen as 'Hool op te tjaan-
ken', as kiender wat zeurderig weren. Dat 
is dus et bewies dat tjaanken hier wel 
veurkwam, al is et nog niet 'tjaank', et 
zelsstanig naemwoord dat femilie van et 
warkwoord 'tjaanken' is. 
De heer Theo Annema van Wolvege, van 
vroeger van Berkoop, reageerde ok. In 
Berkoop daenkt hi'j heurd te hebben 
jaanken om meer', mar, docht him, gien 
tjaanken'. 

Hoeplatente 

De heer Annema die ik hierveur al nuum-
de, reageerde uutvoerig op mien veurige 
stokkien over de 'hoeplatente'. De gege-
vens uut mien veurige stokkien kreeg ik 
van de heer Peter van der Velde uut 
Roden. Annema komt zels van Berkoop, 
en daor had ik eerder al dat woord 'hoe-
platente' weg, zonder d'r bi'j wat et was. 
Wie de heer Van der Velde zien aorige 
gegevens weten wil, moet de veurige 
Ovend nog mar es pakken. 

1k laot now graeg de heer Annema an et 
woord, mit zien Berkoper wederveren: 
'Ik kan mi'j nog goed veur de geest hae-
len dat d'r op een jaormark zoe'n hoepla-
tente ston. Dat zal wel west hebben in 

1926 of 1927. Waoromme mien belang-
stelling veur die hoeplatente? Now, mien 
heit had in die jaoren nogal es een prie-
sien wunnen. Laeter wodde d'r bi'j oons 
in huus vaeke nog es over praot. 
De hoeplatente in Berkoop ston an de 
ringmure van de karke, viak bi'j de drie-
hoek. Die tente was krek zoas tegenworig 
een schiettente is. Tegen de aachterwaand 
ston de lange taofel in de hiele brette van 
de tente. Tussen die taofel en de veur-
kaante waor aj' weg gooien mochten mit 
de hoepels, was een ruumte van ongeveer 
een meter. Daor leup een spullebaos mit 
de hoepels en die haelde van daor weg de 
hoepels die gooid weren en op 'e taofel 
laggen. De hoepels weren van hoolt, mit 
een middellijn van zoe'n 20 cm. 
De mooie priezen stonnen allemaol appat 
op een eigen plaankien. Tussen die plaan-
kies zat in de midden een blokkien, de 
lengte d'r van was verschillend. Aachter 
an de taofel weren de plaankies hoger, 
veur een beter zicht. De duurdere priezen 
stonnen aachteran, mar ze weren dan ok 
muuiliker om te winnen. Elke pries zat 
vaaste an zien eigen plaankien, dat ze 
konnen d'r niet of gooid wodden. Mar op 
den duur raekten de priezen wel besehae-
digd. Kwam de gooide hoepel plat op 'e 
taofel te liggen rond et plaankien, dan 
was de pries wunnen die d'r op ston. Die 
pries wodde deur de tentebaos uut een 
kaaste haeld, meerstal in de originele ver-
pakking. Neffens de laetere gesprekken 
mit mien heit bleek dat de onderste 
plaankies allegeer van etzelde fermaot 
weren, en de hoepels konnen makkelik 
om et plaankien valen. Et perbleem was 
daj' de hoepel goed gooien mossen. De 
hoepel mos ie dri'jende mit effekt gooi-
en.' 
Tot zoveer de heer Annema mit zien aori-
ge beschrieving over de hoeplatente. 



Et Stellingwarfs Woordeboek 

Zoas de vaaste lezers van De Ovend al 
eerder lezen konnen, et verschienen van 
diel IV mit de letters S-Z is nogal wat 
uutlopen. De eerste weke van jannewaori 
liekewel gaot et laeste stok naor de drok-
ker, en wat et verschienen anbelangt wodt 
mikt op feberwaori. Dit woordeboekdiel 
IV zal 992 bladzieden dikke wezen. De 
letter S nemt hiel wat ruumte in beslag; 
mit de inleiding en al lopt die deur tot en 
mit bladziede 413. Netuurlik zit ok diel 
IV weer vol mit mooie woorden en uut-
drokkings, en ok now weer vien ie zo 
yule meugelik alle variaanten opneumen 
en veurzien van een plak- of regio-andu-
ding. Neem bi'jglieks, uut de letter Z, et 
woord zoerstange (= zuring, ok: et blad 
d'r van): naost zoerstange zels hej' zoer-
stangel (Wol), zoerstaelen (Bu, Dfo, Nbk, 
Np, Obk, Op, en bi'j pattie schrievers), 
zoerstengel (o.e. Ni'jberkoop), zuurstang 
(uut een boek), zuurstange (Sz), zuur-
staelen (Bu), zuurblad (uut een boek), 
zuurstelen (Spa). 
Et gebruuk bliekt weer uut mooie veur-
beeldzinnen: De zoerstange, die staele 
daor kauwden we vroeger op (Bdie) en 
We zatten vroeger lekker op een zoerstan-
gel te haffelen (Wol). 

Wat zoertieswaeter is? Et woordeboek 
geft aanst: 'drankje gemaakt door zuur-
tjes in water te schudden', mar et geft ok 
ofleide betekenissen deur veurbeeldzin-
nen as: Dc koopluden kookten die zuuitig-
hied, dat was zuurtieswaeter: een zinne-
gien van Bergveld, mit hier een spottend 
gebruuk om 'limonade' an te duden, en: 
A  wat, 'I is wat zuurtieswaeter, dat spot-
tend zegd wodt van een borrel mit te mm 
alcohol (Nbk). 

Zuurties is een bekend woord, mar lang 
niet iederiene die et bruukt zal nog de 
oolde uutspraoke zoertien kennen. Toch 
wodde die opgeven deur infermaanten 
uut de dorpen Dfo, Dhau, Dho, Np, Nt en 
Ste. 

En wat veur bedrief hej' aj' een zaand-
winkeltien hebben? Now, dat vuul ie niet 
meer, ie hebben dan hielemaole gien 
bedrief, dan hg ie onder de grond omdaj' 
wegraekt binnen. Vandaor dus zinnegies 
as Die het een zaandwinkeltien, opgeven 
uut plakken as Dho, Ld, Np, Nw en Op 
weg. 

Diel IV wodt netuurlik weer niet allienig 
een opzuukboek veur et veurkommen, 
veur variaanten van woorden, veur de 
uutspraoke, de betekenis en ok vaaste 
verbienings zoas uutdrokkings en spreuk-
woorden, mar et gaot ok weer om een 
leesboek waorin veural de veurbeeldzin-
nen vaeke op een raeke meniere zicht 
geven op daenken en doen uut et gewone 
Stellingwarver leven. 

Dan is et goed, daenk', om ok nog even 
te numen waoromme douk diel I nog ver-
schienen gaot as laeste diel, en waorom-
me et niet as eerste diel verschenen is. 
Dat het te maeken mit et volgende. Doe 
we indertied begonnen mit et maeken van 
et woordeboek in de twiede helte van de 
jaoren zeuventig, konnen we op een 
gegeven mement gebruuk maeken gaon 
van de vraogekaorties die et 
Nedersaksisch Instituut bruukte in 
Drenthe. In Drenthe was begonnen mit et 
ofvraogen van de letter A, en ze weren 
intied tot Br... kommen. In et perduktie-
systeem van die kaorties konnen we op 
dat mement 'instappen'. Dus mossen 
woorden van A tot Br... laeter, dus tus-
sendeur en an et aende van de enquêtefa-
se zo in en rond 1990 ofvraogd wodden. 
Et was van de eerste tied van de uutwar-
king of in 1991 et beste om niet mit de A 
te beginnen, want de woorden van A tot 
Br... zoj' dus eerst uut alle materiaol weg-
viskt hebben moeten. Daoromme bin ik 
bi'j F begOnnen en ik heb dus alle A-Br 
woorden die ik tegenkwam al bewarkt en 
in et alfebetische systeem op zien plak 
zet. Mit ere woorden, now de Z ofwarkt 
is bin de letters A-E veur een groot pat te 
plak en een pat daoruut is al anvuld en 
korrigeerd. Wanneer die! I percies klaor 



wezen kan, is op dit mement muuilik om 
percies in te schatten. Benaemens et kor-
rektie- en anvullingswark bleek in diel IV 
niet mit te valen. 

Mar diel IV is d'r dan now bi'jkotten 
echt. en ik mag hopen dat et weer krek zo 
in de smaek vaalt as de veurige dielen. 
An de pries hoeft et niet te liggen, want 
die is nog aided f 60 per did. Ok dit 
diel zal weer. krek as de veurigen. in de 
boekhaandel te kriegen wezen, mar 
netuurlik ok bi'j de uutgever zels. de 
Stellingwarver Schrieversronte. 

In fe rm a os iefu n ktie 

Zoas bekend heurt bi'j mien taeke ok een 
infermaosiefunktie veur et Stellingwarfs. 
Gelokkig weten meensken daor de hiel-
tied meer gebruuk van te macken. 1k her-
hael nog mar even dat ik op maendag- en 
'r N i 	van 16.00 tot 17.00 klaor 

zit om vraogen an de taeltillefoon te 
beantwoorden. Et gaot om et gewone til-
lefoonnommer van de Stellingwarver 
Schrieversronte: 0516-451108. Ok mien 
e-mail-adres bruken meensken gelokkig 
vaeker om dingen te vraogen of te 
numen. mar ik nuum et flog mar even: 
drhbloemhoff@yahoo.com. 

Kotte. aigemiene infermaosie geef ik now 
ok op mien nFje 'thuusziede = homepa-
ge' bi'j de Noordelike Hogeschoeie 
Liwwadden. Daor vien ie de veurnaemste 
boekenlartikels deur naor www.ond.nhl.nl  
te gaon, dan deurkiikken naor 'talen'. dan 
naor snidenten voltijd', dan naor 
Neder1ands', dan naor Henk Bioemhoff 

en dan naor streektaa1functionaris' of 
Over het Steiiingwerfs en de 

Stellingwerfse geschiedenis'. Ic vienen 
bin dan o.e. de veurnaemste pubiikaosies 
over tael en geschiedenis. Die infermao-
sic is netuurlik veural veur meensken die 
wat veerderof zitten en veur et eerst heur 
wat dieper in de materie inlezen willen. 
Wie veerder wil en naor alderhaande 
facetten van de geschiedenis ommekie- 

ken wil, moet tegenworig vanzels bi'j et 
pas uutkommen bronneboek van 
Steilingwarf te raode gaon. 
Netuurlik het de Stichting Stellingwarver 
Schrieversronte ok een eigen webziede in 
veurbereiding. Mar omreden die veurbe-
reiding grondig wezen moet, is d'r hog 
wei even wat meer tied veur neudig! 

Zegend Ni'jjaor! 

En dan... veurdaj' et in de smiezen heb-
ben, is d'r zomar weer een jaor omme. Et 
iiekt flog mar zo even leden, dawwe oons 
drok maekten om de overgaank naor de 
nije ieuw, en as aiies wel millenniurn-
proef' was en zo. Nog even en dan is et 
jaor al weer veurbi'j... Waor blift de tied, 
verzuchten we weer mit mekeer. In 1975-
'76 begonnen we mit op grote schaole 
woorden en uutdrokkings of te vraogen. 
in 1991 begonnen we uutgebreid mit de 
uutwarking, dommiet diel IV en dan de 
ofwarking van diel I...! 
Veur mi'j extra reden om eikeniene die 
him dit jaor benaemens veur et woorde-
bock drok maekt het flog es hiel hattelik 
te bedaanken. En ik weenske elkeniene: 
aiie mitwarkers en aile aandere geinteres-
seerden veul heil en zegen in et ni'je 
jaor! 



Jow zien wel: een slim biezundere baank! 

Bank Bercoop. 
Dc baank die jow tael praot. 
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