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Henk Bloemhoff 

In verbelinge mit woorden: Stellingwarver Poëzie 

Op 22 september wodde de Dag van et Ste//ingwarfs ho/en, in et kader van et Europeesjaor van de tae/en. 
Omreden oonze /ezers d'r die dag netuur/ik niet a//egeer bif weren, leek et oons een goed ding de tekst 
van de /ezing van de middags over Ste/Iingwarverpoëzie in De Ovend op te nomen. (red.)l 

Mien lezing van vandaege hiet In verbelinge 
mit woorden: Stellingwarverpoëzie. Pieter 
Jonker het mi'j de vri'je haand geven daor een 
verhael over te holen en daor bin ik him 
erkentelik veur. Wel gaf hi'j as suggestie dat 
hi'j docht an zoks as 'een overzicht', mar daor 
hullen zien anwiezings dan ok mit op. Of et 
een overzicht wodt, etgeen dat now volgt? 1k 
laot et mar over an jim beoordielinge, as wat 
ik vandaege te zeggen hebbe een betien op 
een annemelike meniere in mekeer zit. 

Stellingwarver poëzie, is dat poëzie in et 
Stellingwarfs of kan dat ok poëzie uut 
Stellingwarf wezen in bi'jglieks et Nederiaans, 
mit kenmarken van oonze streek of mit de 
meensken uut oons gebied d'r in, of mit de 
aord van de Stellingwarver d'r in verwarkt? 
Die laeste definitie he'k zels feitelik nooit goed 
an wild. Friestaeiige poëzie daor kenmarken 
van Hollaand of Holiaanders een roile in 
speulen, ik bedoel et Westen en de westerlin-
gen, zokke poëzie dat zullen we gien 
Hollaanse of aIderdeegst Nederlaanse poëzie 
numen. Hoilaanse poëzie daor Duutsers en/of 
de aord van de Duutsers in speulen, zulien we 
gien Duutse poëzie numen. Duutse poëzie die 
in Frieslaand speult, zulien we gien Friese 
poëzie numen. Bi'j gelegenhied van et 
uutkommen van de vertaelings van Bitterswiet 
van de Friese dichteresse Tiny Mulder het 
Hugo Brandt Corstius daor ok nog es op 
wezen. Uut onverdochte hoeke dus. Poëzie 
die in oons gebied speult of oons gebied raekt 
en in et Hoiiaans is, is dus liekemin Stelling-
warver poëzie. 
Toch is daor misschien niet alles mit zegd. 
Neem now et bekende geval van de beteke- 

nisomschrieving van een tieger. Wanneer 
praot ie over een tieger? Welke kenmarken 
maeken dat een wezen hebben moet om een 
tieger te hieten? Now, dat bin kenmarken as: 
et is een dier, et dier is bruun, hi'j het zwatte 
strepen over him, hi'j het snorhaoren, hi'j bruit 
bi'jtieden, hi'j heurt tot ailes wat roofdier is, hi'j 
het een bek mit geveerlike, scharpe tanen, hi'j 
kan katachtig springen, hi'j sloept ok as een 
katte, hi'j het vier poten. De vraoge is: praot ie 
nog van een tieger as die bi'j ongelok of deur 
geboorte gien vier poten het, mar bi]giieks 
drieje? Ja, toch wel, want tiegers hebben as 
kenmark dat ze vierpotig binnen, mar as d'r 
een peer of aiderdeegst een protte tiegers 
driepotig weren, dan nog bin et aliegeer 
tiegers omreden alie ere kenmarken maeken 
dat we die driepotigen tot de verzaemeling 
tiegers rekenen. En zol et tal driepotige 
tiegers gruuien naor de negentig percent, 
now, dan zol driepotighied as kenmark zien 
wodden van tiegers, mar die tien percent 
vierpotigen die overbleef zol, om de aandere 
kenmarken van tiegers, toch nog aitied tot de 
tiegers rekend wodden. 
Toch is et mit et idee van sommigen dat 
Stellingwarver poezie in et Hollaans wezen 
kan minder makkelik as mit de driepotigen die 
toch nog as tiegers zien wodden. 1k daenk dat 
et hier in zit: daenk ie an Steliingwarf dan is 
een slim bepaolend kenmark de tael. Zo 
geven bi'j de tiegers aandere kenmarken as 
vierpotighied ongetwiefeld de deursiag. 
Allienig in een aandere wereld daor wezenlike 
kenmarken van tiegers niet meer wezenlik 
weren, daor zol dus een aander soort beest 
nog aitied tieger hieten kunnen. Steilingwarf 
kan en de Steilingwarvers kun ok bestaon 



zonder heur tael, mar dan zollen ze heurzels 
niet meer wezen, dan zollen ze glen echte 
tiegers meer wezen, om zo te zeggen. En zo 
is et niet in oonze gewone wereld. Stelling-
warf is nog altied Stellingwarfs en wodt nog 
altied as een gehiel mit zien tael zien. En 
daoromme zal toch in de meerste gevallen 
Stellingwarver poezie zien wodden as poezie 
in et Stellingwarfs. Liekegoed as dat een 
tieger ken markt wodt deur katte-achtige 
eigenschoppen. Zo daenk ie bi'j Stellingwar-
ver poezie in et eerste plak an een wezens-
kenmark van Stellingwarf: et Stellingwarfs. 
Mar kan poëzie ok Stellingwarver poëzie 
wezen as die et in et Hollaans is en allienig 
aandere kenmarken van Stellingwarf het en 
niet die van de tael? Wel aj' dat mit opzet zo 
zeggen willen, en daor is elk om mien pat vri 
in, mar de gewone meniere van zeggen is dat 
toch niet, krek as mit et begrip Nederlaanse 
poezie niet en mit Friese poëzie niet. En daor 
is weer niet alles mit zegd. Wat donkt jim van 
et volgende gedicht.2  

eupenbaorhied pries 

Grote dikke men, 
iene van de laeste klassepesjenten, 
in coma vanof daor meensken heugenis van 

hebben, in alle geval 
gieniene die h/er warkt kent heur bi7 de tied, 

glimkt 
zonderbedoeling; die op heur ankomt brekt ze de 

rogge. 
Dat sloppies glimken is lieke wet anvallig, 
mondhoekerie in etgrote gezicht, groot 

schaadbedde, 
de grote duustere kaemer. 

Heur voeten kiede/en, toch tegen heurpraoten; 
aai hassens; kam hassens; veurzichtig. 
Halfdonker bewustetoos menmaegien. 

Wat donktjim, Stellingwarver poëzie? Ja 
netuurlik, zuj' zeggen, want et is in et 
Stellingwarfs. Toch raek ie weer in twiefel, as 
1k je vertel dat dit mien vertaeling is van 
'Openbaarheid prijs', een gedicht van de 

hollaanstaelige dichter Tonnus Oosterhoff. 
Om zien naeme zol hi'j trouwens Stellingwar-
ver wezen kunnen. Toch Stellingwarver 
poëzie, zoj' zeggen, want et is ommes in et 
Stellingwarfs. Mar rekenen we et vertaelde 
wark van Cees Nooteboom tot de Duutse 
literatuur? Toch aenlik niet zo, allienig mar op 
een bepaolde meniere, netuurlik. Bi] ver-
taelings blift men, naor gewoonte neem 1k an, 
toch altied de oorspronkelike literetuur daor et 
uut komt, as bepaolend zien. Nooteboom is 
Nederlaanse literatuur, die wel in ere taelen 
vertaeld is, zo zeggen we dat meerstentieds. 
Wie de roman Lanzarote van de Fraansman 
Michel Houellebecq lest in et Hollaans3, lest 
toch gien Hollaanse, mar Fraanse literetuur 
feitelik. Verrassend Stellingwarfs van Johan 
Veenstra is Nederlaanse literetuur, hoe 
verrassend die ok is in et Stellingwarfs.4  Ok et 
gedicht 'Eupenbaorhied pries' kan al dan niet 
aorig wezen in et Stellingwarfs, mar ik zol et 
gewoonweg gien Stellingwarver poëzie 
numen, ok al is 'tin 't Stellingwarfs. Om dit 
langachtige anlopien of te sluten. 1k vien dit 
soorte van kwesties aenlik hielemaole niet zo 
belangriek, bi'j lange nao niet zo belangriek 
as de poëzie zels, mar et speult nogal es, dat 
daoromme nuum ik et. 

1k heb om nog een reden et gedicht Eupen-
baorhied pries' in mien verhael opneumen. 
Eerlik gezegd wodde ik een schoffien leden 
angrepen deur een prachtig boekwark van de 
dichter/psychiater Rutger Kopland. Et hiet: 
Moo/, maar dat is het woord niet. Geschreven 
gesprekken met Esther Jansma, Frank 
Koenegracht, K. Michel, Tonnus Oosterhoff, 
Martin Reints.5  Bi'j et wark van Oosterhoff 
zegt Kopland in dat boek ongeveer et 
volgende, en ie herkennen je makkelik in et 
beeld. 'Niet zo lange leden', schrift hi'j, 'leup ik 
mit een gezelschop deur vremde omkrieten. 
We hadden een kuiergids, en daor ston in: "Aj' 
hier nao twintig menuten ankommen binnen, 
ziej' een kruuspunt van paeden. Daor loop ie 
rechtuut, totdaj' tillefoondraoden schuin naor 
beneden gaon zien. Aj' daor onder staon, 
gaoj' rechtsof", en zo gong et deur in die gids. 
Now, nao een kertiertien stonnen we op een 



twiesprong. Dat was glen kruuspunt, dochten 
wi'j, dus deurlopen, mar waorhenne? Et 
briedste pad dan mar, mar och, nao tien 
menuten lopen nog gien kruuspunt. Weer-
omme, et aandere pad van de twiesprong of 
perberen. Nao tien menuten weer weeromme, 
want d'r was glen kruuspunt te vienen. Op 'e 
twiesprong weer lezen en nag es lezen. Wat 
betekent 'deurlopen', wat wodt mit 'kruuspunt' 
bedoeld, wat bin 'paeden', wat is 'twintig 
menuten? Aj' goed keken, slim goed, was d'r 
misschien, hiel misschien toch nag een 
pattien dat van de twiesprong een kruuspunt 
maekte en dat rechtuut leup. We zaggen 
draoden in de veerte en aj' goed keken, slim 
goed, clan leupen ze schuin naor beneden. 
We leupen dat pattien in en straampelden 
deur de hieltied dichter gewas naor de drao-
den. Et dee blieken dat et daoronder elektrici-
teitsdraoden weren, glen tillefoondraoden.' 
Kopland bewondert de woorden, heur 
inhoold, heur verwiezen naor dingen, 
waornemings, gevulens. Hi'j zicht himzels as 
erveringsdeskundige' wat de woorden en de 
taelregels angaot. En inderdaod, zo zicht ok 
de taelkunde dat: de kleine poppe in een 
taelgemienschop bouwt zien onbewuste 
taelkennis uut mit zien angeboren taelvermo-
gen. Et gaot om de taelregels, et gaot ok am 
de woorden diej' gaondeweg leren. Ft is 
vremd om te beseffen, zo zegt Kopland et, dat 
1k niet weten zol dat disse wereld d'r is as 
mien lichem niet leerd had de wereld omme te 
zetten in tael. 

Om twie dingen breng ik hier op 'e bodden 
wat Kopland schrift. In et eerste plak is dat 
omdat et gedicht van Tonnus Oosterhoff zo 
treffend uutbeelt hoe de konfrontaosie is mit 
een meenske, de comapesjent dus, daor et 
taelvermogen van stilleligt en zo ok de 
aandere vermagens. In et twiede plak lat et 
zien hoe ok et lezen van dit gedicht een 
soorte van zuuktocht is an de haand van een 
kuiergids. Wat dudet de biezundere meniere 
van zeggen de hieltied an? Is de twiesprong 
wel een twiesprong? Gaot et wel am een 
gewoon kruuspunt? Bin et feitelik wel 
tillefoondraoden? Is et wel een men die daor 

Iigt in et gedicht en hoezo een 'menmaegien', 
hoezo kuj' iene niet bi'j de tied kennen? Wat is 
dat, mondhaekeri'je? En gao mar deur. Ft 
gedicht as kuiergids dus. 
'Eupenbaorhied pries', mar wat kaante mae'n 
we daor mit op? zegt Kopland. Et biezundere, 
et raekende zit him veural in de verrassing, 
die je daenken lat en die je niet hielemaole 
vaastelegt. 
'Eupenbaorhied pries'. Misschien is hier 
bedoeld naor et veurbeeld van 'altied pries': 
as comapesjent bi' nooit privé, et is altied 
raek, ie bin nooit op jezels, iederiene kan de 
hieltied mit je te maeken hebben, ie bin ok 
nooit jezels. 
Ok 'een grate dikke men' is verrassend. 
Aenlik kan et niet volgens de Iogica van de 
tael: 'men' slat op meer as lene, wodt vaeke 
vuuld as meenske in et algemien. We moe'n 
'een grate dikke men' waorschienlik zien as 
de naemloze iederiene. Een aandere 
verrassing is 'bi'j de tied kennen', as kreatieve 
variaant op 'lene bi'j de naeme kennen'. Et 
Iiekt onmetelike lange dat de pesjent d'r al ligt. 
Wie wet dat nag? Een iewighied, zo lange 
liekt die pesjent daor te liggen. 'Mondhoeke-
ri'je' is glen bestaond woord, een kreatieve 
daod van de dichter dus, mar mit 
-i/e kuj' een boel woorden maeken, ok in et 
Stellingwarfs. Deur dat -i?e gaot et lichtkaans 
am een soort glimk die niet echt is, daor glen 
echte utering aachter zit, et is allienig mar wat 
gedoe van de mondhoeken. En zo kuj' deur 
dit hiele gedicht henne gaon - de dichter 
bruukt de tael op een elgen, de hieltied bie-
zundere men iere am de konfrontaosie mit de 
coma-pesjent te verbelen, deur te verwoorden. 
We lazzen, zo zegt Kopland, een verslag van 
de verdweeldhied in de tael, et taasten naor 
woorden aj' gien bescheid kriegen. Deur et 
eigen, biezundere gebruuk van de tael maekt 
Oosterhoff een biezundere wereld die niet 
rechtstreeks beschreven wodt, daor as et 
waore ommehenne schreven wodt. Kopland 
vergeliekt disse kaante van poëzie mit een 
eupen plak in de bos. Et mooie daorvan, of 
lever de ervering daormit, kan allienig 
beschreven wodden mit de bos d'r omme-
henne, donkt him. 



Hebben we in et Steltingwarfs ok poezie die 
op die meniere verrassings bödt? Ja wisse 
wel. 1k leze 'Winter', een gedicht van Anke 
Hoornstra, dat mi'j at bij de eerste keer lezen 
angrepen het. Daj' mooi numen witlen zollen, 
mar toch, mooi, dat is et woord niet, om 
Kopland zien boektitet mar te bruken. Et 
gedicht 'Winter' gaot in de richting die ik 
bedoet.6  

Winter 

Now bomen 
te prakkeseren staon 
over de tied 
die onderhuuds 
een niie kringe 
etst in et hoolt 
dat kraekt as 
zol et klaegen: 

'Etjaor gruuit 
oold van daegen.' 

Now kri yen 
spottende heur berichten 
van dood en 
leven krassen 
en kiender schietgebetties 
doen om snij 
veur winterwile. 

Now liektetkrek 
as zol et starien, 
dit ribbeschiere 
winterlaand, 

wiels 
knoppen 
an maegere takken 
geruchten verspreiden 
over et veurjaor. 

1k geef toe, 'Winter' tiekt wat beter op te 
pakken, tiekt wat konkreter as 'Eupenbaor-
hied pries'. Toch stuurt ok 'Winter' je de 
hieltied verschitlende kaanten op, tat dingen 
te raoden over, en toch omsch rift et dat wat 
haost niet te zeggen vaalt mar wat iederiene 
op een niet direkt zets uut te spreken meniere 

erveren kan bi'j et tezen van dit gedicht. Et 
moet wet ongeveer een kaelachtig Iaand-
schop wezen mit bevreuren, niet at te lang 
grös, mit bevreuren stoolwatlegies, mit kaete, 
ribbe-achtige hoottwattegies mit kaele pollen 
en zo, as zol attes an zien aende kommen. 
Mar een beetd dat ok haost niet zien wodden 
kan zonder te daen ken an et kommende 
veurjaor, en an et de hieltied bi'jtetten van 
jaoren, en gao mar deur. Ok dit gedicht is een 
soort levendige zuuktocht mit en deur 
woorden, deurdat de taet d'r zo hennezet is 
zoas die d'r staot. Ok bier is attienig mar deur 
de woorden angeven wat btiekber as 
biezundere ervering an de lezer anrekt wodt. 
Dat de poëzie dat as een soort speurtocht mit 
onverwaachse dingen dot, kan nog es extra 
dudelik wodden aj' vergetieken mit uutbe-
tende teksten van een roman. Daorin is vaeke 
wet van een meer sekure oproeping mit 
beelden spraoke, die passen bi'j de kontekst. 
1k citeer as tegenstelting een tekst van Michel 
Houeltebecq, uut zien roman Lanzarote.7  

'De zunne gong krek onder doe we La Geria 
naoderden. Dat is een smalte vattei die tussen 
stienhetlings en zaand mit kiezetstien deur 
gaot in kleuren van don kerpaors tot zwat. In 
de loop van de iewen hebben de bewoners de 
stienen bi'j mekeer gadderd, hatfronde 
scheidingsmuurties bouwd en in de beschut-
ting van die muurties hebben ze holtes in et 
kiezelzaand greuven. In elke holte, uut de 
wiend, hebben ze een wienstok ptaant. De 
vulkanische kiezetbojem is hatstikke best en 
de zunne is d'r ok goed.' Botte rejaot is 
Houeltebecq niet mit dit soort beschrievings, 
mar as et waore om zien beschrieving vute 
meer kracht bi'j te zetten, deur et eilaand daor 
zien roman speutt echter te maeken, tevert hi'j 
indrokwekkende foto's bi'j. Misschien moe'n 
die je nog meer de echthied van de roman 
anrikkemederen, misschien is et om de Se-
kuurhied van de tekst te ondersteunen, mis-
schien is et gewoon omreden et Iaandschop 
zo biezunder is; in ieder gevat, a]' zien tekst 
en aj' zien foto's zien, dan is dit dus wat aan-
ders as poëzie: we erveren et eupen ptak in 
de bos van de poëzie atlienig deur de bos 



d'r ommehenne. Zo ok is Anke heur 'Winter' 
gien beschrieving, gien foto, mar poezie, een 
kuiergids: ie herkennen, kun plaetsen, mar 
weten niet zeker, en al zo wat henne. Veur dit 
mement wil ik aenlik niet meer konkluderen as 
dat et gedicht naost proza, foto, teniel, 
mederne beeldende keunst op zien eigen 
meniere een konfrontaosie mit de warkelik-
hied in woorden uutbeelt, en dat een verras-
sende zuuktocht mit tael oons daorbi een 
biezundere ervering geft. 
Vermaekelik is om dit pat of te sluten mit een 
aorig gedicht van Oene Butt. Zonder kaans tot 
verkeerd begrip beschrift hi'j just in een hiel 
helder gedicht dat hi de netuur niet in 
gedichten beschrieven willen zol. Want... de 
netuur lat him niet vangen, woorden bin 
onvoldoende om de netuur te beschrieven. 
Hier volgt Oene zien 'Netuurkundig'.8  

Netuurkundig 

1k maek glen 
gedichten 
over de netuur; 
zoks is, 
mit al/lend 
de tael as ark 
onbegonnen 
wark; 
de bossen 
zingen 
heur eigen lied, 
en waeter go/ft 
a/inca's 
deur de tied, 
zaand stoft 
heufdstokken bij mekeer; 

de netuurkunde 
gaddert heur 
eigen gedicht, 
zoas de letterkunde 
dat niet zicht. 

Dr bin netuurtik nog aandere aspekten an 
poëzie die macken dat d'r wat an te beleven 
vaalt. D'r is ok poezie daor niet drekt deur 
zuken naor de bedoeling van woorden, 

konstrukties, an te beleven vaatt waor de 
dichter wat over deurklinken laoten wit, waor 
hi'j jow mit raeken wit. Dan bin et vaeke de 
vorm, en ok de dri'j die miens an dingen 
geven wodt, dat waor aj' deur tot een 
verroemende blik of een noflike beleving kom-
men. Dat is toch ok poezie, zoj' zeggen, zoas 
de tieger die de tiegereigenschop vierpotig-
hied mist, toch gewoon tot de tiegers rekend 
wodt. Of is ok hier spraoke van belangrieker 
kenmarken van poezie as vierpotighied een 
typische tiegereigenschop is? 1k daenk van 
wet, mar ik wark dat now niet veerder uut. Wat 
ik ni'js bedoelde wol ik disse keer spreken 
laoten deur een aander, slim speuls gedichien 
van Oene Butt.9  

Geld kost tied 

Otto 
wint 
de lotto 
van een mi/joen; 

wat 
moct 
hi 
doen 
mit 
dat 
mi/joen? 

Otto 
wint 
de 
lotto 
van 
een 
miljoen 
en 
wet 
niet 
wat 
te doen 

geld 
vragt 
tied 
en 



die 
het 
Otto 
niet. 

Een stappien naor wat aanders, now. Keunst 
is de keunst van et votlaoten, wodt d'r at hiel 
lange zegd. Zo wit keunst oons wat zien 
laoten dat we nog niet eerder zaggen of, 
perciezer, op die meniere zaggen. De dingen 
moon losmaekt wodden van heur vertrouwde 
omgeving. Op een nogal schokkende meniere 
zaj' dat in et gedicht van Tonnus Oosterhoff, 
ie zien et ok an et volgende gedicht, opni'j een 
gedicht van Anke Hoornstra.10  Buten et beeld 
omme van de rouw die wij as gewoon 
beleven, zet de dichter, ongetwiefeld van een 
bepaolde geloofshoeke uut mar dat dot d'r op 
himzels misschien niet toe, ongewone 
meugelikheden van et kiend daele dat 
wegraekt is. An de iene kaante is et te 
begriepen, dat 'laot heur, laot heur begaon', 
mar toch: waoromme, ie zollen heur toch 
helpen willen - en dat waoromme wodt mar 
niet zegd. En wat is dat, dat zi'j 'as tael en 
teken ligt op 'e lippen van de tied'? Waor-
omme zal zi'j veur oons bidden? Et zet je tot 
daenken dit gedicht, et raektje in ieder geval 
en dan niet speciaol deur of allienig deur et 
versturven wezen van et maegien. Deur de 
hiele sfeer ontkoj' d'r niet an dat et een 
bedoeling het, mar die wodt niet haorscharp 
uutschreven, daor wodt as et waore omme-
henne schreven, en dat maekt just de kracht, 
op een angriepende, serieuze meniere. Hier 
komt et gedicht. 

Ofscheid 

In memoriam Leentje Hoornstra 

Kom 
en trekke zachies 
jow tedere voeton an 

now zij dour daogen 
en dingen verlaoten 
hour lichem 
ofdaon  

now al heur doen 
/aoten is 

laot heur 
/aot begaon 
now zif as tae/ 
en token /igt 
op do lippen 
van de tied 

laot mar gaon. 
Zij zal veur 
oons 
bidden. 

1k geleuve trouwens dat keunst, poëzie in dit 
geval, niet altied en veural de keunst van et 
weglaoten is. In ieder geval is dat weglaoten 
niet telber. De dichter Martin Reints zegt dan 
ok, in eon reaktie op Kopland over dat 
votlaoten, dat et niet allienig om dat votlaoten 
gaot.11  Et gaot ok om gadderen, uutzetten, 
daelezetten en zo. En zo zeg ik: ok dat 
votlaoten is niet meetber, niet telber. Neem 
now dit gedicht uut do ni'je bundel van Johan 
Veenstra, uut een riegel over et bekende 
Worpswede.12  

In Fischerhude verkocht 
eon oolde vrouw hunning 
en in et museum 
loup do weidende schimmel 
van Paula Modersohn 
in et locht van do maone. 

Nargons was de hunning zuter 
en et locht van do maone 
mooier en heldorder as daor. 

En al rokt do liondeb/ossem 
now zoorigor as zoerig, 
al zingen do voc gels va/s 
in do bomen van et dOrp 
on vordrinkt do zunne 
in eon diopo venopoo/o, 

die dag in Fischerhudo, 
ie kun et wi//on of niet: 
wij houren bij mekeer 

8 



Dit gedicht het beschrievings, ropt beelden op 
daor aj' je om zo te zeggen op een vertrouw-
de meniere wat bi] veurstellen kunnen. Mar 
toch: waoromme et locht van de maone zo 
mooi, de hunning zo zute in tegenstelling mit 
zoerige liendeblossem en vals zingende 
voegels en een verdrinkende zunne? We bin 
die beide die bi'j mekeer heuren: die tegen-
stelling, of de symboliek dr van in een eerder 
gedicht naor anleiding van Worpswede zels, 
of misschien toch gewoon een peer romanti-
sche meensken die laandschoppen onder-
gaon of heurzels in laandschoppen zien as 
Michel Houellebecq, die ik straks nuumde? Of 
bin die beide gewoon meensken die zwaor 
onder de indrok binnen van die wereld daore? 
Ok in dit gedicht is et ien en aander votlaoten, 
al liekt dat niet zovule, en toch holen we hiel 
wat te raoden over, en ik zeg, mar ik weet dat 
dat hiel persoonlik is: gelokkig mar. Zoas ok in 
een hiel aander gedicht over Worpswede, van 
de Nederlaanstaelige dichter Martin Reints, 
disse keer in mien eigen gelegenhiedsvertae-
ling, zuwwe mar zeggen.13  

Worpswede 

Wanneer wij mekeer bruken 
en oolde muui/ikheden bestoppen 
mit verlangst naor nije 
is dat oons wezen 
in disse begaonber maekte woesthied 
die zels niet weemoedig is of bliede 

et is oons oponthoold in disse wereld, 
daor we herinnerings bi7 mekeer gadderen 
en oons veurste/llngs maeken van ere were/den, 
in steden, in bargen, in kustgebieden 

/aandschop mit meu/e zonder wieken 
en dooie rotte op 'e spoorbaene, 
geroes van bommewarper 
kringels rook hiel in de veerte 

d'ris niks dat de wiend keert 
en de regen, en de regenboge 
en de zunne. 

Wat doen gedichten aenlik mit oons. Kuj' ze mool 
of niet mooi vienen? Die kwestie speult Rutger 
Kopland op in mit de titel van zien boek dat ik as 
vertrekpunt neumen hebbe. Mool, mar dat is et 
woord niet. In zien boek nuumt hi] ok et woord 
'ontroering', ok naor anleiding van Martin Reints 
zien gedichten. Een gedicht daor aj' ontroerd deur 
raeken, geft et gevuul daj' wat ni'js lezen daj' al 
kenden. Daj' wat zien daor ie nog niet van 
wussen daj' et wussen. Ongeveer as daj' van een 
wetenschoppelike ontdekking aachterof zeggen: 
Och heden, zat et zo ienvooldig in mekeer. 
Omreden 'ontroering' bi'jglieks ok daenken lat an 
'vertedering', 'van de kook raeken', 'haost goelen' 
en 'van de wieze brengen' wil Martin Reints in 
zien reaktie op Kopland liever zeggen dat et 
gedicht et gemoed in beweging brengen kan. 
Zels zol ik liever zeggen willen, dat et gedichtje 
wat op een slim ni'je meniere beleven lat, mit de 
verrassing van een ni] zicht of inzicht, of dat etje, 
in ien, goed Stellingwarfs woord, dat etje 
hielemaol raekt. 
Goeie poezie is donkt mi'j dan ok, ienvooldig 
zegd, poezie die slim raekt, en daor een boel in te 
beleven vaalt. In eerste instaansie, toch bi'j 
naoder inzien, of hoe veerder ok. An te yule an 
woorden vaalt niks te beleven. Wat niet uutspreu-
ken wodt, ontroert krek et meerste. Neem 
bi]glieks dit gedicht van Johan Veenstra uut zien 
ni'je bundel.12  

An de aandere kaant 
van de sti/te 
/igt een /aand. 

Misschien is daor een huus 
zoas et huus 
daor wi] vroeger 
in woonden. 
Een huus mit hoge bomen 
d'r ommehenne. 

Kiek, mien jonge, 
die grote voege/ 
in die hoge boom, 
ziej'm we/zitten? 



Misschien kwam hij weeromme, 
die voe gel van vroeger. 
Het hi j  je mitneumen, 
in een ommezien, 
naorde aandere kaant 
van de stilte. 

Zo zachies, 
Zo stillegies, 
da 'k et amper vernam. 

De beetden in dit gedicht bin wet vertrouwde 
beetden mar geven toegelieke herkenbere 
vraogen en een stok raodsetachtighied, 
atlienig at deur et woord 'misschien' en de 
sprong van et dadde tekstpattien. Wat moe'n 
we vienen, wet moe'n we zuken, wat is et 
diepere daor de dichter him deur teiden at? 
Wat wot hi'j niet vottaoten en wet in et gedicht 
bi'j mekere zetten, in zien Stettingwarver taet? 
Mit een peer stoere woorden: wat is zien 
medet daor hi'j him deur teiden lat, wat is zien 
poëtica? Of gewoner: wat is wat him zokke 
gedichten zo daetezetten dot? 

Misschien koj' daor aachter bi'j lezing van de 
poëzie. In atle gevat, mit de inkelde veurbeel-
den die 1k zien Iaoten heb uut de Steltingwar-
ver poëzie kuj' zien daj' d'r deur raekt wodden 
kunnen, dat d'r wat in te beteven vaatt en daj' 
op zuke gaon kunnen naor wat de dichter as 
ni] of opni'j, mar aanders as gewoon, beteven 
taoten wit. Poëzie is niet honderd percent te 
griepen, mar ok weer niet ongriepber. De 
bedoetings van de poëzie hangen van de 
dichter of, de wardering hangt d'r van of as de 
tezer raekt wodt, en dat hangt weer of van die 
zien ervering mit taet en mit de weretd. 
Zonder da'k dat an now toe uutspreuken heb, 
heb ik zien Iaoten dat Steltingwarver poëzie in 
zien aord van disse tied is. Gewoon poëzie, 
mar dan in et Stetlingwarfs, omreden de 
dichter him daor et tiefst en/of op een besten 
in utert, en at gauwachtig ok omreden hi'j in 
die taet et woord-, ktaank- en beetdmateriaot 
het dat him et beste van passe komt. En dan 
Iiekt et ok at gauw veur de tezer dat et 
Steltingwarfs wat extra's bieden kan: gewoon 
raeke woorden of soms ok wat raodsetachtige 

minder bekende woorden geven extra kteur of 
roepen verstarking op. Daenk an ktaanken die 
een verstarkende indrok geven, zoas in 'hoott 
dat kraekt as zot et ktaegen, etjaor gruuit ootd 
van daegen', dat de kootde hadhied van de 
winter extra naodrok Iiekt te geven in et eerste 
gedicht van Anke Hoornstra, en daenk in et 
biezunder ok an de prachtige uutdrokking dit 
ribbeschiere wintertaand', uut datzelde ge-
dicht. Een woord daor aj' de krekte betekenis 
in et Stetlingwarfs lens niet weten witlen 
zotlen, om de interpretaosiemeugetikheden 
van et gedicht mar niet te slim beparken te 
hoeven. Aj' et zets bedaenken mossen, kwaj' 
d'r misschien niet op, mar et Steltingwarfs het 
dit mooie en toegetieke vage mar ok weer 
herkenbere woord beschikber, krek as zoveut 
prachtige aandere eigen woorden. 
Stettingwarver poezie, poëzie mit de meuge-
tikheden die et Stetlingwarfs het as extra, zo 
zot 1k et now even omschrieven wit ten, en 
daoromme is d'r toekomst veur et Stetling-
warfs in de poëzie zotange dichters d'r 
gebruuk van maeken wilten. Ur bin onderde-
haand genoeg veurbeetden van. En Stetting-
warver poëzie daor wet in te beleven vaatt, 
krigt ok lezers. En dan krigt et Steltingwarfs ok 
daordeur weer meer wardering, en kaansen 
veur een tevendige toekomst. 
Vroeger was et dialekt te plat of te kroem, koj' 
d'r niet in schrieven, je d'r niet verstaandig in 
uutdrokken en nuum mar op, tegenwoordig 
weten we beter. Mar toch konstateren kotlum-
schrievers en geteerden dat et niet cool, niet 
vet, niet gaaf is in oonze weretd. Mar wie 
beter, wie eerder as dichters moe'n weten dat 
aandere weretden meugelik binnen. Ok in de 
warkelikhied die we de gewone weretd om 
oons henne flu men. Een triest veurbeetd 
maekt dudetik wat ik hier bedoel: nao de 
terroristische anstaegen in New York zeggen 
we dat de wereld aanders wodden is, en of 
dat now een betien is of een protte, dat 
aanders wodden, dat is daenk' zo. Zo ok is de 
weretd veur et Stellingwarfs aanders wodden 
deur de erkenning. En poëzie in et Stetling-
warfs die van disse tied is ken ok meer en 
meer gewoon wodden en ken starker wod-
den, as we oonze kaansen griepen. Wat on- 



gewoon leek is dichterbi'j en gewoner as 
dawwe daenken. Laot ik in dat verbaand een 
gedicht uut de ni'je bundel van Willem Jan 
Teijema citeren, om zien te laoten dat et 
woord ok van dat an de dichter zels iS.14 

dunen 

deur et helm grös henne 
en jow haor 
zie 1k et 
de maone nikt 
naor de steerns 
zegt 
dat etgoedis 

mit kebaol slaon 
go/yen op et zaand 
in de waarme locht 
roek ikjow huud 
vertrouwd en uutdaegend 
dichterbij 
bi?' nog niet west 

en toch 
hoe iewig 
is dit gedicht 

Vrouwluden en manluden, in de kommende 
werelden het de Stellingwarver poezie en et 
Stellingwarfs krek zovule kaansen as we 
willen. As we ze mar griepen. D'r is een zeg-
gien in et Stellingwarfs: Griep et leven, eers 
gript et leven jow. Mit een variaant: griep et 
Stellingwarfs mit al zien kaansen, eers woj' 
wel grepen deur een aander! 

Noten 

1. Disse tekst vervangt dit keer Oonze tael, oonze zorg' 
2. Overneumen uut: Kopland, R., Mooi, maar dat is het woord niet 
enz. Amsterdam, 1998 
3. HouelIebecq, Michel, Lanzarote. Midden in de wereld. 
Vertaeiing Kiki Coumans. Amsterdam-Antwerpen, 2000 
4. Berkoop, 1998 
5. Zie ok foot 2. De kommende citaoten staon op blz. 83-89 
6. Uut: Hoornstra, Anke, Aosem. Gedichten. Berkoop, 2000 
7. Zie noot 3; et gaot om blz. 49-50 
8. Uut: Feest der (h)erkenning enz. Berkoop, 1997 
9. Zie foot 8 
10. Zie noot6 
11. Zie foot 2; blz. 128 e.v. 
12. Veenstra, Johan, Winterlaand. Gedichten. Berkoop, 2001 
13. Zie noot2;blz. 121. 
14. Uut: Teijema, Willem Jan, Doe gebeurde et. Berkoop, 2001 

Kursus Kreatief schrieven 

Al sund een schoffien wodt op maendag-
aovend in et gebouw van de Schrievers-
ronte in Berkoop de kursus Kreatiefschrie-
yen holen. Die kursus wodt geven deur 
Tine Bethlehem van Liwwadden en volgd 
deur veertien kursisten. De kursisten bin 
allegere lieke enthousiast en schrieven 
deur et volgen van de kursus biezunder I. 
aorig wark neffens oons Ok et bestuur 
van de Stellingwarver Schrieversronte is 
slim wies mit zoe'n 'anvieterende' kursus. 
D'r is ja aenlik al tieden verlet van 'niie' 
schrievers. Op disse wieze bliekt dan toch 
dat d'r genoeg ni'j schrieftelent onder de 
Stellingwarvers binnen. In disse Ovend en 
die van de kommende tied kun Jim riegel-
maotig wark lezen van de kursisten. 
(Red.) 



Kastaovend in de Dovre-bargen 
Uut: Kerstverhalen voor kinderen, van een onbekende schriever. 
Vertaeling: Johan Veenstra 

Lange leden leefde d'r in et noorden van 
Noorwegen een knaop van een jaeger die van 
Björn hiette. As hij op 'e jacht was, zwurf hi'j 
daegenlaank over de ienzeme sni'jvlakten en 
op ien van die barre tochten vong hi'j een 
grote witte iesbeer die hi'j de naeme Freya gaf. 
Dat was vanzels allemaole wel stomme 
toevallig en gelokkig, want bi'j et begin van de 
winter hadden de bosschoppen van de 
keuning van Denemarken an et yolk de 
tiedinge daon dat degene die de keuning een 
makke iesbeer brengen zol een weens doen 
meugen zol. 
Björn maekte de beer Freya mit een protte 
geduld zo mak as een laom, dee him een riem 
mit een ketten d'r an om de hals en gong op 
pad naor Denemarken. Dat was een verhipt 
aende lopen en doe ze een stokmennig dae-
gen onderwegens weren, verleuren ze elk be-
sef van de tied. Ze wussen allienig nog mar 
dat et gauw kastfeest wodden mos, want de 
daegen wodden de hieltied kotter en donkerder. 
Op een aovend kwammen ze bi'j de Dovre-
bargen waor trollen woonden in alderhaande 
soorten en maoten. Trollen bin aldergriezelig-
ste wezens die heur overdag schoelholen in 
de donkere bargen, mar aovens veur 't Iocht 
kommen om wat omme te spoeken en de 
meensken an et schrikken te maeken mit heur 
duvelse optonteri'je. 
Doe Björn en Freya bi'j die bargen kwammen, 
rammelden ze van de honger en ze hadden et 
stienkoold. Ze wollen stomme graeg waarmte 
en onderdak. Gelokkig zaggen ze al gauw-
achtig een bruun hoolten huthen onder an een 
barg. D'r kringelde blauwe rook uut de 
schostien. Björn hoopte dat d'r aorige 
meensken woonden die heur eten en een 
stee veur de naacht geven zollen. 
Ze klopten op 'e deure van et huttien en een 
man mit blauwe ogen die slimme droevig 
toekeek, dee de deure los. Björn vertelde dat 

hi'j mit Freya onderwegens was naor de 
keuning van Denemarken, omdat die zo 
graeg een makke iesbeer hebben wol. 
'Jim bin wel wat an de laete kaant,' mompelde 
de man die Harold hiette. 'Morgen is et 
kastaovend.' 
'Mar lichtkaans kun we hier schoelen veur de 
naacht en we zollen ok zo graeg wat boekvul-
ling hebben willen,' zee Björn. 
'Och mien jonge, wI'j bin hier niet lensen 
veilig,' zee de man somber. 'Want morgen 
kommen de trollen uut de bargen weg. Dat 
doen ze iederjaor op kastaovend en clan 
pikken ze oons huus in. Ze vieren hier heur 
kastfeest. En we kun d'r niks an doen, want 
ze bin vusen te machtig.' 
De man keek nog somberder. Björn wol him 
graeg wat opfleuren en hi'j vertelde him over 
et oolde Noorse spreekwoord dat zegt dat 
vremd yolk mit kastfeest gelok brengt in et 
huus daor et welkom is. Misschien konnen 
Freya en hi'j Harold trouwens wel helpen om 
de trollen vot te jaegen. 
'Gieniene kan de trollen tegenholen,' zee 
Harold een tikkeltien nots, 'mar kom d'r in elk 
geval mar in, clan kun jim wat opwaarmen.' 
Björn en de witte beer stapten et huus in. 
Naost et heerdstee zat een knappe vrouw te 
spinnen. Ze was omtrent lieke oold as Harold 
en hadde een helder rood jak an mit lange 
mouwen, een witte bloese en een lange 
blauwe rok die mit prachtige kleuren ber-
duurd was. Tegen heur over zat een jong 
maegien dat dezelde kleren an hadde as heur 
mem. Ze hadde krek zokke blauwe ogen as 
heur heit, mar zi'j keek hielemaole niet 
somber toe. Ze hadde een wit berduurd 
kappien op et lochtige haor. 
'Dit bin mien vrouw Selma en mien dochter 
Kaisa,' zee Harold doe hi'j Björn in de kae-
mer leut. 
Et hatte van Björn sleug as een laomerstat 



doe hi'j et mooie maegien zag. En hi'j docht 
bi'j himzels: As et mi'j tokt am de trollen uut 
dit huus weg te kriegen, kan ik misschien wet 
mit heur trouwen.' 
Hij zee de beide vrouwluden dag en gong mit 
Freya bi'j et vuur zitten. Selma gaf Björn een 
bod mit waarm kruderig vleis en zute waofeis 
en Freya kreeg een grate hiempe vis. 
Doe Björn et eten op hadde en lekker waarm 
wodden was, vuulde hi'j him stimme behaege-
uk. Hi'j keek naor de fleurig beschilderde 
meubels, de glimmende schaolen en bedocht 
hoe verschrikkeiik et was dat et disse 
meensken mar goed wezen mos dat dat 
troilefeest ledere kastaavend in heur huus 
hut ten wodde. Hi'j vreug Harold am d'r wat 
meer over te vertellen. 
Die leut him gien twie keer nugen en be-
schreef in geuren en kteuren hoe as grate 
troilen op kastaovend ommezwurven am een 
plak te vienen waor ze heur feest vieren 
konnen. En heur huus wodde attied uutkeu-
zen en de trolien steugen aties wat d'r in stan 
kot en klein. 'As ie aons van disse plaoge 
ofheipen kunnen, zuwwe je geven waj' mar 
hebben wiiien,' beioafde Harold an Björn. 
Nao lange praaten akkedeerden ze of dat de 
hoolthakker Harold en zien huusholing 
eremorgens et huus uutgaan zolien. En clan 
zol Bjärn mit de witte beer in et huus blieven 
en perberen am de trolten vat te jaegen. 
Eremorgens keek Björn de femilie verdrietig 
naa doe die op heur ski's ofzette naor et dörp 
dat et dichtste bi'j tag. 'As ik heur weeromme-
zie,' docht hi'j hadde-op, 'bin 'k de rest van 
mien leven stamme getakkig, mar Gad mag 
me genaodig wezen as dat niet zo is.' 
'Wees now mar niet zo benauwd,' zee Freya 
bedaord, 'we zien ze echt wet weeromme.' 
De dag gang in aile rust veurbi'j. Et sni'jde, et 
wit van de bargen dee je zeer an de ogen en 
et wodde betied donker. Bi'j de eupen heerd 
was et gezeilig en waarm. Buten goelde de 
wiend. De denne- en sparrebamen kreunden 
zachies onder de vracht sni'j. Hoge an de 
iocht schitterden de steerns. Aties leek tieke 
vredig. 
'Dit is een wandere kastaovend,' zee Björn 
tegen Freya. 'We zollen aentik thuus wezen 

maeten am am de kastboom henne te 
daansen en am te eten, te drinken en feest te 
vieren. Mar now zitten we in een vremd huus 
op trailen te waachten die we een pak op 'e 
peinze geven moeten.' 
'Dat komt omdawwe anderwegens binnen 
naor de keuning van Denemarken,' bramde 
Freya. Hi'j gang lekker laankuut veur de 
eupen heerd liggen, iegde de neuze op 'e 
paten en raekte at rap in de siaop. Björn teup 
naor de bedstee, ktam d'r in en mit een 
rendierhuud over him henne raekte hi'j ok at 
gauw in de soeze. 
Om middernaacht henne schrok Björn wakker 
van een aiderheiselikst kebaoi. Et leek wet as 
d'r een troep wilde dieren mit donderend 
geweld vanuut de bargen naor beneden 
kwam. Björn keek slaaperig deur et raempien 
naast zien bedde. De maane verlochtte de 
sni'j en d'r kwam een koppel donkere 
schaden op et husien of. 
Mit een sprang stan Björn naast et bedde en 
glide: 'Freya, Freya, wakker wodden, de 
troilen kammen d'r an!' Waest trak hi'j de beer 
an et haor. Die dee staorigan de agen los, 
keek him ladderig an en zee doe in atle rust: 
'Waaromme bi'j' toch zo schoftig veur die 
trolten? Weet ie clan niet dat een iesbeer 
aliemachtige stark is en butendat ak nag een 
hiei gaed verstaand het?' 
'Ja, tuuster es,' reup Bjärn over de taeren, 'et 
maekt mi'j gien kiap uut hoe stark en hoe 
schraander as le wet niet binnen. Troilen bin 
tratten en at bin ze kteinder as meensken, ze 
bin zo stark as de duvel.' 
Freya bromde nag een betien en gaf him doe 
weer rustig daele. Hi'j gong now onder de 
taafel liggen. Butendeure wodde et kebaol 
remaeriger en wilder. De traiten bonkten op 'e 
deure dat zowat dee. 
Björn deuk zo gauw as hi'j kon de bedstee 
weer in en dee de deurties dichte. Op dat 
agenbuik wodde de deure eupenbreuken en 
een woeste hadde troiten steuf et huus in. Et 
teken wel duvels uut de het. Björn keek 
stiekem deur een kiere van de bedsteedeur-
ties en betoerde de trotten. Ft weren wiide 
schepsets, half meenske, half dier. Pattie d'r 
van weren stimme groat, mar aanderen weren 



juust hiel arg klein van stok. Sommigen 
hadden een bochel en aanderen hadden 
x-bienen. De neuzen hadden ze of geweldig 
lang ofjuust hiel klein en varkensachtig, mar 
ze hadden allegeer kleine glundige ogies die 
opvlamden as koolties vuur. 
De lillikste trol gilde: 'Hekse, Iaot et feest mar 
uut aende zetten!' 
Een oolde hekse mit een wolvegezicht biesde 
de hutte in en aachter heur an kwam nog een 
hiele koppel monsterachtige heksen. Ze 
hadden poeden vol eten bi'j heur veur de 
trollen: draekestatten versierd mit zeewier, in 
bloed geer sudderde wolvehatten en nog yule 
meer, te walgelik om et allegeer op te numen. 
Een oolde tovener gong in een hoeke zitten. 
Mit de hoorn van een elaand begon hi'j as een 
gek op een tromme omme te boken. De 
trollen begonnen an heur maol. Al smakkende 
en slorpende vratten ze heur de ropperd 
bastende vol. Aj' et heurden gongen de 
huvers je over de leden. Doe ze allemaole 
best in de zae weren, begonnen ze te zingen, 
mar heur zingeri'je leek op et goelen van de 
wolven en et tekeergaon van de aorenden. 
De grieze gong Björn d'r van over de grouwe. 
Et was krek as kwam d'r nooit een aende an 
et feest van de trollen. 
Zomar inienend greep een kleine trol een 
vette bonke mit vleis d'r an, zwaaide d'r mit in 
de ronte en raosde: We lust d'r nog een 
happien?' Gierende van et lachen deuk hij 
mit een brieke sprong onder de taofel, mar 
kwam krek lieke hadde weer raozende 
overaende. Hi'j hadde Freya ontdekt. 
'Kiek, kiek, een grote, witte katte. Gaoj' mit, 
lekkere poes, naor mien hol in de bargen?' En 
mit dat hi'j dat zee, kietelde hi'j Freya mit de 
vleisbonke onder de neuze. 
De witte iesbeer schuddede de huud henne-
en-weer en doe kwam die grote klofferd van 
een beer in ien keer in de bienen. De taofel 
vleug in de hoogte en vul mit een dinderende 
kiap op 'e kaant. De beer ston recht op 'e 
aachterpoten en keek gremietig om him 
henne. Et wodde inienend hiel stille in de 
kaemer. De trollen gaepten, mit de mond een 
aende los, naor et geweldige dier. Gieniene 
duste him te bewegen. Doe begon Freya te 

brullen. Zien geluud leut de hutte op 'e 
fonnementen trillen, et was krek et geluud van 
golven die kepotslaon op 'e rotsen. De beer 
dee de grote witte poten uut mekaander krek 
as wol hi'j de trollen in ien keer an smotse 
slaon. In een oogwink vlochtten de duvelse 
gedrochten de kaemer uut, krek as wodden 
ze deur de storm votblaosd. Ze steuven over 
de besni'jde velden naor de bargen, naor heur 
hollen en schoelplakken. 
Zie now wel,' reup Freya triomfantelik, 'he'k je 
niet zegd daj' niet schoftig hoeven te wezen 
veur de trollen?' De beer gong weer liggen te 
slaopen, mar Björn klom uut de bedstee om 
de bende op te rakken. 
Eredaegs vunnen de hoolthakker en zien 
huusholing heur huus opredded en vredig 
weeromme. Bjärn vertelde heur et hiele 
verhael en op et Iaeste vun alleman dat vremd 
yolk mit kastfeest inderdaod gelok brengt in et 
huus daor et welkom is. 
Harold vreug Björn en Freya om nog een 
schoffien bi'j heur uutvanhuus te blieven. 
Bjärn nam et anbod mit beide hanen an en 
doe hi'j nao een posien vreug as hi'j mit Kaisa 
de lange hure ingaon moch, kon Harold gien 
nee zeggen. Hi'j hadde ommes beloofd om ja 
te zeggen tegen de verlangsten van de jaeger 
as die de trollen votjaegen zol. 
Kaisa en Björn hullen een pracht van een 
brulloft en ze leefden nog lange en gelokkig. 
En wat gebeurde d'r mit Freya? Die gong 
liekem allienig weeromme naor et hoge 
noorden van Noorwegen. En aj' ooit es in die 
omkrieten kommen mochten, clan kom ie daor 
grif nog wel een peer van heur kleinkiender 
tegen. 



Pieter Jonker 

In Memoriam Fokke Middendorp 
(1 meie 1905-21 november2001) 

Tekening Frits Goovaerts 

Woensdagmiddag 21 november zatten we om 
theetied henne in Berkoop om 'e taofel in de 
keuken en inienend kwam de vraoge 'Hoe zol 
et mit Middendorp wezen?' Gieniene kon 
bescheid geven. 1k zee dat 1k Jan Krol es 
even bellen zol. Mar de eredaegs belde Jan 
Krol mi'j al. Fokke Middendorp was in de 
veuraovend uut de tied raekt. 
De laeste keer dat 1k een lang gesprek mit 
him voerde, was hi'j krek een schoffien in et 
verpleeghuus. Hi'j hadde wat pepierboel in 
een tasse. Schrieveri'je die al langer et begin 
wodden zol van een volgend boek van zien 
haand. Een boek dat hi'j wel graeg maeken 
wol, mar niet meer maeken kon. Dat laeste 
gesprek wodde een hiel biezunder gesprek 
over hoe as hi'j him vuulde. Hi'j hadde hiel 
goed in gaten hoe zien ni'je situaosie was. Et 
wodde een hiel eupenhattig gesprek van zien 
kaante. Lichtkaans lene van de veur ml] 
persoonlik weerdevolste die ik ooit mit him 

had hebbe, ok al greep et mi'j naor de strotte 
doe hi'j zee dat hi] niet de moed hadde, mar 
dat et beter was as hi] een aende an zien 
even maekte. Daoromme ok dat 1k d'r wel 
vrede mit hebben kan dat Middendorp now 
wegraekt is. Et is goed. 
Nao de uutriekinge van zien Keuninklike 
Onderscheiding op 24 jan newaori 1997 
- zonder mis een hoogtepunt in zien leven - 
he'k nog riegelmaotig mit Middendorp 
gesprekken voerd over een ni'j boek. 1k wol zo 
stommegraeg dat hi'j zien elgen levensver-
hael opsch reef. Dr  lag al een protte materiaol 
van zien haand dat daor zo veur bruukt 
wodden kon, mar d'r weren ok nog stokken 
die schreven wodden mossen. 
1k zag dat boek hielendal veur mi'j: an de 
haand van et levensverhael van Fokke Mid-
dendorp kreeg de lezer een prachtig bield van 
et daegeliks leven in Wolvege in de hiele 20e 
ieuw. Elke keer weer wodde Middendorp 
enthousiast en dat reup hi'j: 'Pieter, zeg mar 
wanneer et klaor wezen moet. Dan zal ik daor 
veur zorgen.' Mar d'r kwam glen kopie. Et 
duurde een posien clan belde hi] weer. En 
clan wol hi'j weer praoten over dat boek. 
Steevaast was de eerste vraoge. "Het de 
Schrieversronte aenlik nog wel belang bi'j 
mien schrieveri'je?' Dan mos 1k him eerst 
weer over de strepe trekken. En et wodde me 
staorigan dudelik dat d'r feitelik twie hindernis-
sen weren. In et veurste plak was dat et 
beschrieven van zien kiender- en jeugdjao-
ren. De laeste keren dat hi'j daor over vertelde 
doe scheut et gemoed him vol. Dat ontroerde 
me slim van de man, die 1k veural kende as de 
man van 'niet zeuren, deurzetten en anpak-
ken!' en die daor zels et goeie veurbeeld in 
gaf. Et verbaosde ok himzels dat aj' stokoold 
binnen, dat et verleden jow nog zo plaogen 
kan. Hi'j vun et gewoon muuilik om daor over 
te schrieven. De twiede hinderpaol was dat 



Fokke Middendorp an et wark aachter de komputer. 

hi'j aenlik niet toegeven wol dat et schrieven 
niet meer zo goed wot. Naodat hi'j zien mit-
warking an De Stellingwarf stopzette, dochte 
hi'j dat hi'j veur de Schrieversronte nog wet 
een peer boeken schrieven kon. Now dat kon 
netuurtik om oons wet, mar et tokte him niet. 
1k hebbe him doe veursteld om attes te vertel-
len in plak van et allegere op te schrieven en 
dat we altes op baand opnemen konnen en 
dat ik et taeter wet uutwarken zol. Kiek, dat 
was zien ere te nao. Nee, hi'j kon et zels wet 
schrieven. Ok best. 'Now moej' mit naor 
Riekie en clan moej' heur even percies ver-
tetten wat we ofpraot hebben,' zee hi'j lene 
van de aldertaeste keren. Ja, en doe was et 
even krek as vanootds. Middendorp vol vuur 
en ptannen. Zo zag 1k him et liefst. 1k wot et 
zets misschien ok niet zien. 

Jaorenlange saemenwarking 

Jannes W. Nijholt, de eerste siktaoris van de 
Stellingwarver Schrieversronte kwam as 
eerste in de kunde mit Middendorp. Midden-
dorp kreeg doe van Drees en naost de boot 
gong hi'j mit een aandere liefhebberi'je uut 
aende: de geschiedenis van zien Wolvege. 

Nijholt hulp Middendorp mit et Stettingwarfs 
doe Middendorp mit een riegel artikets in De 
Stellingwarf uut aende gong. Now hadde 
Nijholt een hiet klein naodiet. Die wodde altied 
zo enthousaist as hi'j een verhaet onder 
hanen kreeg, dat hi'j et niet attiend mar bi'j 
een spetlingkorrektie teut, mar hi'j moch ok 
wet graeg es even een hiele zin veraanderen. 
Dat zoen zin beter teup. Even in geef en 
kruderig Stellingwarfs. Zie, dat akkedeerde 
dus nao verloop van tied niet mit Middendorp. 
Spietig. Middendorp gong doe veerder in et 
Hollaans in De Stellingwarf. In 1979 kwam ik 
zets meer in de kunde mit Middendorp. Hi'j zot 
op 1 meie van etjaor daorop 75 wodden. Een 
mooie gelegenhied om zien Stettingwarfstae-
tige verhaelen te bundelen onder de titel Her 
en der deur et oolde Wolvege. Et heugt me 
nog. 1k moch teiding geven an de prissentao-
sie van dat boek in de raodszael in et ootde 
gemientehuus in Wolvege. Wethoolder Meine 
Nijenhuis moch et eerste exemptaor anbieden 
an Middendorp. 
Al gauw dee btieken dat Fokke Middendorp 
een rasvertetler was. Hi'j moch graeg 
sneupen in de geschiedenis en hi] tilde hiet 
wat boven taofet, mar in et veurste plak was 



hi'j de verteller van oonze geschiedenis. Mit 
een groot gevuul veur humor. Hi] zorgde d'r 
veur dat de geschiedenis van eigen dorp en 
streek dichtebi] de meensken kwam. Hi'j 
wekte daor de belangstetling veur. In 1997 
was hi'j at twienentwintig jaor in et spier veur 
zien wekelikse rebriek in De Ste/I/n gwarf. Hi'j 
hadde at goed etfhonderd ofleverings schre-
yen! Middendorp wodde een autoriteit, een 
Instituut, op et terrein van de streekgeschie-
denis. Iederiene toogde mit netuleboeken, 
oolde foto's en at zo wat henne naor et 
prachtige witte huus an de ir. Letylaene in 
Wolvege. 

Boeken 

Nao Her en der deur et oolde Wolvege ver-
scheen van zien haand Van Haule tot He/de 
tegere mit Han Wielick. In 1985 schreef hij et 
boek Na dr/emaal klokklepp/nge, dat deur 
Boom/Taconis uutgeven wodde. Een boek mit 
prachtige tekenings van Alfons Kruse en mit 
foto's. Doe et uutverkocht raekte, moch de 
Stetlingwarver Schrieversronte een herdrok 

uutbrengen tegere mit boekhaandet Zwikstra 
in Wolvege. In 1989 schreef Middendorp et 
boek De Van Harens en Wo/vega, dat deur de 
Schrieversronte uutgeven wodde. 1k daenke 
dat dat historisch zien len van de meerst 
weerdewotle boeken van Middendorp is. In 
1992 bewarkte hi'j et tevensverhaet van 
Batteld Nijhoolt onder de titel Huus op 'e 
Miente. Dat wodde een topper. Et boek be-
Ieefde drie drokken. En hi'j kreeg de H.J. 
Bergveld-pries d'r veur. Prachtig bin ok de 
hooltsneden in dat boek van de haand van 
Jan Abraham Bakker (1892-1969). In 1995 
volgde bi'j de Schrieversronte nog Fokke van 
Lute op 'e tekst over Aant He/da, Jan van 
Schoot en Johannes Warden/er. Middendorp 
was intussen negentig! Mar et verhael is nog 
niet uut. In 1997 verscheen van zien haand 
Het land van Ste/I/n gwerf. Toen en nu. In 
woord en beeld. Een boek mit prachtige foto's 
mit teksten. In december1998 verschient bi'j de 
Rabobaank Wolvege Weststellingwerf/n 
vogelvlucht, daor as Middendorp de tekst veur 
leverde. Een boek mit prachtige tochtfoto's in 
kleur. 

Fokke Middendorp in zien eigen archief. 



Op 24jannewaori 1997 spelt burgemeester drs. HR. Heite van Stellingwarf Westaende 
Fokke M/ddendorp een hoge keuninki/ke onderscheiding op. 

Naost de schrieveri'je veur zien Ste/I/n gwarf 
schreef Middendorp Ok veur de tiedschriften 
De Stel/ing en De Ovend. Hi'j was bestuurslid 
van de Verieninge Historie West-Stellingwarf 
en maekte him drok veur de waetersportbe-
langen. In zien warkkaemer bouwde hij een 
hiele dokumentaosie op, die Iaeter overgaon 
is naor de gemiente West-Stellingwarf. Op 
zien tachtigste begon hi'j mit et bruken van de 
komputer. Hi'j mach graeg lezen. Hi'j zwom, 
autoree en klauterde de ledder op om et huus 
te varven. Al was hi'j de tachtig al veer 
veurbi'j. Die man kon niet kepot, leek et. En 
now, now blieven alliend de herinnerings over 
an een man die naodat hi'j van Drees kreeg 
nog een twiede vol, drok, lang en warkzem 
leven waormaekte, daor aj' diepe de pette 
veurof nemen kunnen. En dat doe ik clan ok. 

Middendorp kr/gt uut hanen van burgemeester 
mr. J.H. Lesterhuis van StelI/ngwarf Oostaende 

de H.J. Bergveld-pries. 

 



W.H. de Vries - historikus '40/45 

De oorlog in de Stellingwarven - 31 - 

Disse oflevering van De oor/og in de Stelling-
warven zal d'r een betien eers uutzien as 
gebruketik en zal weinig mit de Stellingwarven 
van doen hebben. 
De vrouw en ikke hadden een reisien bespreu-
ken naor Peries, Bretagne en Normandië. Et 
was atlemaote even mooi, mar jim zutlen 
begriepen dat mien gedaachten speciaol 
uutgongen naor Normandië, de invaosie en 6 
juni 1944, mit ere woorden 'D-Day'. Even van 
teveuren hadde ik in Berkoop een praotien mit 
Sietske Bloemhoff en die heurde van mi'j wat 
wi'j van doet weren en drekt reageerde ze mit: 
'Ziezo, dan kuj' daor mool een stokkien van 
maeken veur De Ovend.' Vandaor da'k now 
perberen zal een verstaggien te maeken van 
oonze reize naor Frankriek. De herdaenkings 
op 'e Ginketse heide bi'j Arnhem he'k at zo 
vaeke mitmaekt en in Bastogne (herdaen king 
van et Ardennen-offensief van de Duutsers in 
december 1944) ha'k ok at es mitmaekt, dus 
bi'j disse. 
Wi'j mossen morgens om zes ure at bi'j et 
stesjon in Et Vene wezen, dat dat was drekt at 
een vroegoppertien. De bus die daor kwam 
brocht oons naor Eindhoven naor et verzae-
metplak Tongetreep. Daor mossen wi'j bus nr. 
zeuven hebben en dat was even zuken, want 
d'r ston een hiete rieget bussen. Vtakbi'j de 
Belgisch-Fraanse greens hadden we een 
eerste bienestrekkersstop en daorop gong et 
an ien stok deur naor Peries en daor hewwe 
tekker eten. Doe was et intied at duuster en as 
toegift kregen we nog een aovendrittien deur 
vertocht Peries. Oonze vrouwetike sjefeur 
gong mit die grote bus deur de straoten as 
was et mar niks, mar et was de muuite weerd, 
veurat die vertochte Eifettoren en de Seine en 
niet te vergeten de Moulin Rouge. Voldaon 
het ze oons doe naor et overnaachtingshotet 
brocht in Conflans-Ste-Honorine, een ure 
rieden buten Peries. 

Nao tekker staopen te hebben, de bus in en 
nog es bi'j dag deur de Fraanse heufdstad mit 
een bezuuk an de Basitique du Sacré Coeur 
en tot slot lekker koffiedrinken an et gezetlige 
Place Chateaubriand. Via de beroemde Arc 
de Triomph vertrokken we richting Bretagne 
mit een tussenstop in een wegrestauraant bi'j 
Rennes. Via Dinan brocht ze oons naor et 
hotel veur de kommende naacht en dat was 
hotel Contact an de Rue de Cadetac in 
Loudéac. le zotten d'r over stroffelen, die 
Fraanse naemen. 
We weren now dus in Bretagne en now wi'k 
even in de geschiedenis duken. De Breton-
nen, een vremde uutdrokking mar et is echt 
zo, bin in et verteden altied fet anti-Fraans 
west. Ze hadden bi'jgtieks een eigen tael, die 
verbeuden wodde deur de heren van Peries. 
Ze zatten echt in et verdomhoekien, zo dat 
hiet. Doe dan ok de Duutsers in mele 1940 op 
et ktied kwammen, vunnen ze een gewillig oor 
in Bretagne. De Bretonnen nammen uut 
wraok massaot dienst in et Duutse teger, mar 
daor kwammen ze toch gauw op weeromme. 
As d'r ooit een bepaotd yolk deur de Duutsers 
misbruukt is, dan bin dat wet de Bretonnen. 
Ze mochten de meerst smerige putties op-
knappen. De nao-oortogse Fraanse presiden-
ten hebben d'r atles an daon (deur schae en 
schaande woj' wies) om de vete uut de weg te 
rumen. Maendags daorop biwwe om negen 
ure vertrokken uut Loudéac naor St. Malo dat 
in de Twiede Wereldoortog hielemaote kepot 
gaon is. Et is een hiete ootde stad in Bretag-
ne, at uut de tied van de Romeinen. Kuieren-
de hewwe de stad even bekeken en doe gong-
en we weer de bus in. 
Et votgende ptak was Cancale, dat ok wet de 
oesterstad nuumd wodt. Bi'j de Fraansen hiet 
poputair deur et eten van et zonuumde 'Fruits 
de Mer'. Niet zo hiet veer van die stad is de 
Cap Fréhel en dat is de uterste westpunte van 



De vuurtoren van Cap Fré he! op de 
westpunte van Bretagne. 

Bretagne, waor een hiele grote vuurtoren bi'j 
naacht zien lochtbundels over de zee stri'jt. 
Muui dat we weren nao al dat in en uut de bus 
klimmen en at dat sjouwen, gongen we via 
Sables deur naor oons hotel in Loudéac veur 
een lekkere waarme maoltied. Et was zomar 
weer deensdag en doe weren de Bretonse 
steden Rennes en Dinan an de beurt om 
naor toe te gaon. Rennes mit zien prachtige 
kattedraal en et parlementsgebouw. le 
hadden aenhik ogen en tied te kot om alles 
goed te bezien. 
Woensdag gongen we mit oonze sjefeur 
Gradie naor Normandië mar onderwegens 
was d'r nog een hiele hoop te zien. We 
kwammen uut bi'j de kust van Normandië en 
daor stak een hiele hoge rots uut de zee 
omhogens mit alderdeegst een groot klooster 
op die rots en een idyllisch winkelstraotien 
tegen de rots an. Dit prachtige stok netuur mit 

zien rotsen hiet La Mont St. Michel. Dat hiele 
nauwe winkelstraotien moej' zien, dat kuj' 
nooit onder woorden brengen zo mooi. 
Gradie, oonze sjefeur dus, mos eerst bellen 
wanneer et springtij wezen zol, want dan lopt 
de lange dam naor de rots mit basiliek onder 
en zollen we vaaste kommen te zitten. Om de 
rots lopen schaopen, die percies anvulen as 
de vloed opkomt. Ze kuieren rustig veur et 
waeter uut. Disse schaopen eten et grös, dat 
klaorebaore zoolten is en drinken ok gewoon 
et zooltene waeter. Ze hebben d'r niet de 
minste last van, mar et vleis smaekt wet 
aanders. 
Vlak veur La Mont St. Michel staot een hiele 
grote stien in et laand van negen meter hoge. 
De legende zegt dat daor twie hiele starke 
kerels an et vechten weren, en doe vul d'r die 
dikke stien uut de hemel om heur uutmekere 
te kriegen. 
We stopten veerder een schoffien in Avran-
ches mit de kattedraal Notre Dame des 
Champs. Disse kattedraal wodde in 1944 
deur de oorlog zwaor beschaedigd. In et 
centrum van de stad staot as gedaenkteken 
an die tied een goed onderhullen Amerikaan-
se Cherman tank mit de naeme Thunderbolt. 
Van Avranches was et doe niet meer zo veer 
naor oons volgende hotel, now in Normandië, 
en wel in Vire en dat hotel hiet Les Vikings. 
Oonze tocht deur Normandië begon mit een 
bezuuk an et Duutse begreefplak in Mont-de-
Huisnes, waor 11956 Duutse soldaoten be-
greven liggen, die allemaole anvoerd binnen 
van aandere begreefplakken. De bonken bin 
allemaol inmetseld in stienen nissen. 
Donderdag bin we an de D-Day reize begon-
nen mit een exkursie naor et Memorial 
museum in Caen. Dat museum is opbouwd 
op een hiele grote Duutse bunker. We hebben 
een boel films uut die tied zien en d'r is haost 
te yule om op te numen. Zo is d'r bi'jglieks een 
hiele grote bibeltheek mit een grote verkoop-
ruumte veur alles wat mit D-Day te maeken 
hadde. In de hal van et museum hangt een 
levensgrote Hawker Typhoon jachtbomme-
smieter van de Ingelsen, mit de reketten nog 
onder de vleugels. De tied was jammer ge-
noeg vusen te kot om alles goed te bekieken. 



Et kefé bij de Pegasusbrogge. Dit was et eersfe huus in Frankriek dat bevrijd wodde. 

le kriegen niet meer as een algemiene indrok. 
Vlakbij Caen ligt de Pegasusbrogge. Die 
brogge, zo vertelde oonze reisleidster, was 
bi'j toeval veroverd deur de Ingelsen. Now is 
dat hielemaole niet waor en 1k hebbe even 
een appat gesprekkien mit heur had op oonze 
kaemer in oons hotel. Die brogge ligt vlak 
aachter et laandingsstraand Sword Beach 
waor de Ingelsen en Ok Fraansen laand 
binnen op 6juni 1944. Ze mossen de brogge 
onbeschaedigd in hanen zien te kriegen, want 
aanders zatten ze nao een peer kilemeter 
drekt al veur een groot waeter as de Duutsers 
de brogge opblaozen zollen. Dat mos allegeer 
veurkommen wodden. Doe de Ingels-
Amerikaanse schippen vanuut de zee op de 
Duutse bunkers begonnen te schieten en 
Ingelse born mesmieters uut de locht de 
bommen op de Atlantic Wal smeten, bin 
majoor John Howard en zien soldaoten mit 
drie sleepzweefvliegtugen stiekem laand bi'j 
de brogge. Deur et lewaai van de schippen en 

de vliegtugen hebben de Duutsers op de 
brogge nooit wat heurd en zonder len schot is 
de brogge al in de naacht van 5 op 6 juni 1944 
veroverd. Et kefé bi'j de brogge wat d'r now 
nog staot, was et eerste huus in Fran kriek dat 
bevri'jd wodde. 
Van John Howard die nog niet zo lange leden 
overleden is, staot now een bostbeeld bij de 
brogge op percies et plak waor heur zweef-
vliegtugen laggen. Dr ligt now een aandere 
Pegasusbrogge en de oolde ligt vandaege-
de-dag nettles onderhullen aachter et 
Pegasusmuseum bi'j de ni'je brogge. 
We gongen weer in de bus en reden doe naor 
et Juno Beach-straand waor de Kannedezen 
laand binnen. Dit ligt bi'j Courseulles sur Mer. 
We bin hier niet stopt en reden deur naor 
Gold Beach, ok een lngels laandingsstraand. 
Hier bekeken we de restaanten in zee van de 
keunstmaotige Ingelse haven bi'j Arroman-
ches. Dat bin betonnen caissons die dr nog 
altied liggen. Even veerder was een keunst- 



Een vernielde Duutse bunker van Pointe du Hoc. 

maotige Amerikaanse haven, die in de storm 
van 8juni 1944 verleuren gong. 
De tied was te kot en doe reden we naor 
Omaha Beach. Op dat plak bin de Amerika-
nen laand. Hier dichtebi ligt de Amerikaanse 
cemetrie Colville waor 9387 Amerikanen 
liggen en daor bin vier vrouwluden bi'j. Van 
disse Amerikanen kommen een hieleboel van 
et even veerder legen Pointe du Hoc. Hier 
mossen de Amerikanen tegen een steile 
waand van twintig meter op klauteren, onder 
bevel van Lt. kolonel Rudder. Gien wonder 
dat hier een protte sneuveld binnen. Bi'j 
Pointe du Hoc weren de zwaorste bunkers 
van de Atlantic Wal, mar et geschut van de 
schippen en de bommesmieters van de 
Ingelsen wussen daor wel raod mit. Ze 
hebben een maonlaandschop aachterlaoten 
en dat ligt d'r nog de hieltied zo henne. Een 
hieleboel Duutsers bin hier vermist. Ze bin 
nooit vunnen en liggen meugelik nog onder 
de betonnen woestenie. Brokken as een 

huuskaemer zo groot bin wel honderd meter 
votslingerd. 
As laeste veur die dag brochten we een 
bezuuk an et Duutse begreefplak La Cambe 
waor 21222 Duutsers liggen. Bi'j etlaeste 
laandingsstraand Utah Beach bin we niet uut 
de bus west, want et eten waachtte in et hotel. 
Op Utah bin dus Ok Amerikanen laand. 
1k hebbe de hieltied pepier en penne bi'j de 
haand had, aanders ha'k et allegere niet op 
een riegeltien hullen. 1k hebbe vri'j wat fotos 
maekt en die interesse het, die komt mar es 
langs. 
Vri'jdag hadden we een hiel aander per-
gramme. We bin doe we naor et mondaine 
badplak Deauville reden waor een hoop 
filmsterren kommen om te flaneren. We bin 
d'r niet lange west, want we mossen naor 
Honfleur mit zien mooie haven en zien karke 
hielemaole van hoolt. De grond an de haven 
is daor verschrikkelik duur, dat zodoende bin 
de gevelties mar drie meter bried, mar wel 



dattig meter hoge, en ze hangen gezellig 
schieve tegen mekaander an. Doe we 
uutkeken weren gongen we naor Le Château 
du Lebreull, een plak dat bekend is om zien 
specifieke Fraanse draank, de Calvados. De 
grondstof veur die draank bin onogelike 
appelties die niet te eten binnen en bi'j 
karrevrachten deur de boeren bi'j de distilleer-
deri'je ofleverd wodden. Et sap wodt past en 
te gisten zet. Nao ien keer distilleren is et 
alkoholgehalte een dikke dartig percent en 
dan gaot et weer de ketels in en dan is et 
gehalte, schrik niet, twienenzeuventig per-
cent. Et komt dan in iekenhoolten vatten en 
dan komt deur et hoolt de smaek d'r an. Et 
hoolt is veur alkohol poreus en as et dan bot-
teld wodt is et gehalte nog twienendattig per-
cent. Dan Iaoten ze et riepen, soms een peer 
jaor. En dan de pries. Naor gelang de leeftied 
en een goed of slechtjaor lopt die wel op tot 
680 Fraanse franken. Onbetaelber dus, want 
680 franken is altied nog rond de 225 gulden. 
An et aende van de dag bekeken we in 
Lisieux nog even de basiliek van Thérèse. Die 
basiliek is op Lourdes nao de bekendste 
bedevaortbasiliek. De basiliek is vernuumd 
naor de in 1925 deur Paus Pius XI heilig 
verklaorde Thérése Martin. Zi'j wodde 
geboren in 1873 en overleed in 1897. Ze is 
dus niet cold wodden. 
Zaoterdag gongen we weer op huus an en dat 
was et aende van cons uutstappien. 

Diana Lantinga 

De geur van et verleden 

Bevende hanen die et kevottien losmaeken 

Waorvan de geur de schriever verradt 

Een brief die rokt naor bomen, blaeden en gruun 

Waor de wiend wild mit speult 

Et roe gelt ommeraek deur mekaander 

Liek as mien verwarrende gedaachten 

Gedaachten die "k  aenlik a/tied votstopt had 

Glieden langzem deur mien traonen henne weer veurbij 

1k zie jow lieve gezicht verschienen 

Uut de ink die him mit de zooltene druppels vermingt 

Bevende hanen die et kevottien /osmaeken 

Mit de geur van et verleden 



Koosje Hornstra 

Veuruutdrokten weeromme haeld 

In dit stok van de taelen is et wet van belang 
dawwe veural ok kieken hoe et Stellingwarfs 
veur de toekomst beholen wodden kan. 
De Schrieversronte is mit een voile kraom 
boeken vertegenwoordigd west op de grote 
manifestaosie van de Saksische taelen op 5 
november in De Tamboer in Hoogeveen. D'r 
was een prachtig aovendpergramme mit o.e. 
de bands Boh Foi Toch uut de Aachterhoek 
en De Stroatklinkers uut et Grunninger 
Harkstede. Ok Johan Veenstra hadde veui 
sukses mit ien van zien kotte verhaelen. 
Veerder was dr teniei, zang en et veurdregen 
van gedichten. Van twie tot vier ure middags 
was Radio Drenthe mit Jans Potting, Egbert 
Meijers en Wiesje Kassies live vanof de 
infomark te beluusteren. 
Op 14 november was d'r de manifestaosie 
Taairyk Fryslân in et gebouw van et Fries-
iaand koilege in Liwwadden. Ok hier hebben 
we oons zien laoten op de infermaosiemark, 
waor o.e. ok et G.C.O., Omroep Fryslân, de 
Liwwadder Kraante, de ISK (Internationale 
Schakelkias) weren en waor veui ommedaen-
ken was veur ailochtone groeperings. Mar in 
de passe was hiervan weinig te marken en 
dat vien ik een miste kaans. 
Hoe et Steiiingwarfs now bi'j oons op 'e 
schoelen brocht wodt, is netuuriik arg 
beiangriek veur de toekomst. Ok in 1974 was 
dr at andacht veur in de Ovend van septem-
ber, getuge dit stok van Henk Bioemhoff: 

Stellingwarfs op schoele? 

Veur een protte meensken nog een ideaal dat 
toch wel nooit beriekt wodden zal, mar wij 
van de Stuurgroep bekieken dat een bet/en 
eers. Daor moet wark veur daon wodden, mar 
de Stuurgroep wil him d'r mit doende ho/en. 
Wij vienen: as de Ste//in gwarvers d'r glen 

bezwaor tegen hebben, dan op 'e schoelen. 
Niet onder dwang, mar vrij: onder Neder-
/aans. Pieter Jonker en Jan Betten zu//en heur 
/ocht es opstikken in Liwwadden op een 
konfereensie Fries in et /eger onderwies. Glen 
verplicht Fries in Ste//in gwarf, daenkt de 
Stuurgroep, we! 'facu/tatief' Ste//in gwarfs an 
de Ste//in gwarver schoelen. Daor meuj' niet 
drekt bovenop springen en zeggen: 'En Jim 
bin anti-Fries!' Nee, wij bin veur et in /even 
ho/en van et Fries. As men daor wat an doen 
wil, best - dan op de p!akken daor et van 
vroeger heurt. Daor bin wij d'r gloeiend veur. 
Niet zok soorte din gen h/er. Wi7 wil/en toch ok 
glen verp!icht Ste//in gwarfs, Drents of zo in 
Piaam of Dokkum? Friezen en ere meensken 
die h/er henne kommen won deur oons niet 
dwongen om /es in oonze tae/ te nemen. Wli 
vienen et niet slim dat zokken heur mar 
staorig anpassen. Mar et wodt de omge-
keerde were/d as wij de tae/ van de import 
/eren moeten. As iene yr/f /aoten wodt, dan 
wil hif meersta/ we! Fries verstaon. Mar moe 'n 
wij oons dwingen /aoten? Et wodt meer as 
tied dat wij Ste//in gwarvers wat meer van 
oonze elgen tael en ku/tuur op schoe!e 
kriegen. Dit plan za/ bifkotten veerder deur de 
Stuurgroep uutwarkt wodden moeten. 

Henk B!oemhoff. 

"A 



Sietske Bloemhoff 

Et Kroontien 
(Een veurleesverhael) 

Sporen in de sni'j 

In de bos van Piepmoes is vannaacht een dik 
pak sni'j valen. Alles is wit en now en clan ploft 
d'r een butte sni'j van de bomen. Et is een 
peer daegen veur et kastfeest en morgen 
gaon de dieren mit mekeer de kastboom op et 
eupen plak optugen. Buten is et best koold, 
mar in et kesteel van Piepmoes is et getokkig 
lekker waarm. Piepmoes het de verwaarming 
an en zit bij de taofel an een beker hiete 
suketaometk en een stokkien tekkere koeke. 
Now en clan nemt hi'j een slokkien en een 
happien. Ondertied zit hij deur et raem naor 
buten te kieken. 
Wat za'k vandaege es doen, daenkt de moes. 
Om now de hiele dag in huus te zitten, he'k ok 
niet zovule nocht an. Eers moe'k mar es even 
bi'j de doeve kieken as die de spullegies veur 
de kastboom at opzocht het. Mar hi'j het et 
nog niet bedocht as hi'j zicht in de veerte een 
peer van zien kammeraoden an kommen. Et 
bin Diedel en Daweltien, de beide honnen. Ze 
hebben een protte wilte, dat kuj' zo wet zien. 
Diedel maekt now en clan de malste sprongen 
in de sni'j. En Daweltien rot lebolt zo op 'e 
rogge een heuvettien of. Ze zitten van veur tot 
aachter onder de sni'j. Alderdeegst heur 
zwatte honneneuzen bin now wit. Now en clan 
schudden ze heur de sni'j van de huud, mar 
beginnen mitien weer opni'j te donderjaegen. 
'Hoj, Piepmoes,' btaffen de beide honnen as 
ze binnen kommen. 'Wat een mooi pak sni'j 
tigt d'r, vien ie ok niet? Tjongejonge, wat 
hebben wi'j een tot had onderwegens naor 
jow toe,' gaon ze in iene zocht deur. 
'Dat he'k wet in de gaten,' zegt Piepmoes, 'ik 
zag jim at van verens an kommen!' 
'Ja, dat rotlebolten en zo is ok prachtig,' zegt 
Diedel, 'mar we hebben nog veul meer 
beleefd. Moej' mar es Iuusteren.' 
'Doe wi'j vandemorgen de Lende over weren 

en deurjow bos leupen, zaggen we inienend 
in de buurt van de beukelaene Ktaos de 
kaeter en Miep,' gaot Daweltien veerder. 'Ze 
sloepten plat op et lief om een butte sni'j 
henne. Doe we wat dichterbi'j kwammen, 
konnen we percies heuren wat as ze van doel 
weren. Ze zatten aachter een klein voegeltien 
an en dat wotlen ze vanzets pakken en 
opeten. Ze zeden tegen mekere dat ze zoe'n 
voegeltien niet zo tekker vunnen as een 
moes, mar ja, beter wat as niks. En Iaeter 
konnen ze ommes attied nog es weer 
perberen om Piepmoes te pakken. Klaos zee 
tegen Miep dat Miep mar et dichtste naor et 
voegeltien kroepen mos. Miep had nowja 
zoe'n mooie schutkleur. Miep is ommes krek 
zo wit as de sni'j. Alliend et puntien van de 
stat is zwat, mar och, dat zaj' haost niet as hi'j 
de stat mar flink naor beneden hut.' 
'Now, dat zag d'r veur et voegeltien niet botte 
best uut,' vertelt Diedel. 'Dat wi'j keken 
mekere es an en maekten oons ptannegien. 
We sprongen toegetieke op de beide katten 
an en we maekten een alderheiselikst kebaol. 
Ze schrokken heur een ongelok, dat zuj' 
begriepen. We pakten elk een katte beet en 
vertelden heur flink de waorhied. En we 
waorschouwden heur dat as ze flOg een 
keertien een aander beest pakken wollen, dat 
we dat clan an de grote brune beer vertellen 
zolten. En dat die grote brune beer veural gek 
op katten is.' 
'De grote brune beer,' schrikt Piepmoes, 
'wetke grote brune beer bedoelen jim? Zit hier 
clan een grote brune beer in de bos?' 
'Ae welnee je,' gniest Daweltien, 'dat hebben 
we de katten altiend mar wiesmaekt. En ze 
geteufden et ok flog. Wat bin et aenlik ok een 
peer sokkelties! Ze gongen d'r mitien vandeur 
en reupen dat ze nooit weer perberen zolten 
kleine voegetties te pakken. Ze goelden et uut 
en vreugen as we et echt niet an de grote 



brune beer vertellen zollen.' 
'We stikten zowat van et lachen,' zegt Diedel, 
'mar dat mochten de katten niet heuren, 
vanzels. We roegelden van et lachen over de 
kop. Doe we wat bekommen weren, gongen 
we veerder. We konnen percies zien waor de 
katten langes lopen weren, want daor stonnen 
heur sporen nog in de sni'j. Mar doe Dawel-
tien die sporen es wat beter bekeek, bleef hi'j 
inienend staon en zee dat hi'j een idee had. 
Vertel mar, Daweltien.' 
'Now,' zegt Daweltien, 'ik bedocht et volgende 
plan. Luuster mar goed, dan za'k etjow 
influusteren, want gieniene mag et heuren.' 
En Dawel fluustert Piepmoes et plan in de 
oren. Now en dan kuj' Piepmoes gniffelen en 
gniezen heuren. Wat zollen de honnen van 
plan wezen? 
'En ie kun mooi mit,' vint Diedel, 'dan kriej' 
vast en zeker een mooie middag.' 
'Doe'k,' besluut Piepmoes mitien, 'kom op, 
jonges!' 
Daor lopen de drie kammeraoden henne. Mar 
waor gaon ze aenlik naortoe? Ze lopen eerst 
in de richting van de beukelaene, mar gaon 
dan inienend de kaante van et middelpad op. 
Dat pad stikken ze over en ze lopen veerder. 
Wat vremd, want ze kommen zo an de 
oostkaante van de bos en daor staot ok de 
boerderi'je daor Klaos en Miep wonen. Wat 
bin ze in de vredesnaeme van plan... 
'Kiek,' zegt Diedel onder et lopen tegen 
Piepmoes, 'daor hej' nog een peer sporen van 
de katten. Ze bin vanzels mitien naor huus toe 
vleugen. Zie, en daor hej' een peer sporen 
van een ree. En kiek mar es aachteromme, 
dan ziej' je eigen sporen ok staon.' 
Intied bin de honnen en et moesien vlakbi'j de 
boerderi'je. 
'Hier kan et donkt mi'j et beste,' fluustert 
Dawel tegen de eren. 'Hier lopen de katten 
meerstal langes, as ze de bos in gaon.' 
'Best,' mom pelt Diedel, 'an de slag, jonges.' 
De drie dieren maeken allegere twie sni'jbal-
len; iene kleine en iene wat groter. As ze dat 
daon hebben drokken ze die op een bepaolde 
meniere in de sni'j op de grond. 
Nao een posien liekt et Daweltien wel ge-
noeg: 'As Klaos en Miep dit zien, schrikken ze 

wel zo arg, dat ze de eerste maonden niet 
weer in de bos kommen.' 
'Et is ok krek echt,' vint Diedel, 'wat zullen ze 
benauwd wezen.' 
'Now kuwwe temeensen et kastfeest rustig 
vieren,' mient Piepmoes, 'mar kiek es, 
kommen ze niet krek tot de deure uut?' 
Ja heur, daor komme de katten an. Ze kieken 
goed om heur henne. 
'Zoe'n beer zal hier toch niet kommen, Klaos,' 
bibbert Miep. 
'Tuurlik niet, domme kattekop daj' binnen. 1k 
durve best wel even veur in de bos te kieken,' 
pocht Klaos. 'Zoe'n beer komt echt niet vlak 
bi'j de huzen.' 
Miep scharrelt veurzichtig aachter Klaos an. 
Misschien het Klaos wel geliek, mar hielendal 
zeker is Miep niet. Inienend blift Klaos 
stokstief staon. 
'Oe heden, wat is d-d-dat,' staemert hi'j. 
'Miep, k-kiek ie es.' En hi'j gript de witte katte 
beet en drokt die veur him. Miep raost en 
mierkt et uut. 
'Klaos, laot me los, ik wil vot, ik wil naor huus! 
Ziej' dat dan niet, sloegerd daj' binnen! Dat 
bin sporen, et bin de sporen van de grote 
brune beer! Laot me los, de beer is in de buurt!' 
Daor vliegen de beide katten, veur de twiede 
keer die dag, weer op huus an. En ze gaon 
tekeer, ze raozen moord en braand: 'Help, 
hellup, de grote brune beer zit aachter 
oons an!' 
'De katten maeken dat ze vot kommen en ver-
dwienen aachter de staldeure in de boerde-
ri'je. In de bos bin de honnen en Piepmoes 
slop van et lachen. 
'Wat gong dat goed, jonges,' hikt Piepmoes et 
uut. 'Klaos en Miep mienen now echt dat hier 
een beer in de bos zit. Wat een prachtig idee 
was dat van jow, Daweltien.' De honnen 
gieren et ok uut van et lachen, dat hebben jim 
wel deur. 
'Et lieken ok krek echte sporen,' mient Diedel. 
'A'k niet beter wus, zo'k ok daenken dat hier 
een beer ommezwarft. Mar gelokkig weten 
wi'j wel beter.' 
En lachende en wille maekende lopen de drie 
kammeraoden weer op huus an... 



Pieter Jonker 

Veraanderings op fil (2) 

In de eerste oftevering (De Ovend, 29e jaor-
gang nr. 1, pag. 14-17) is d'rstille staon bi'j de 
aachtergronden, die leided hebben tot 
veraanderings in oonze uutgeveri'je. In dat 
artikel wodde ok uuttegd hoe as die uutgeve-
ri'je ontstaon is, waoromme de Schrievers-
ronte nog de hieltied een eigen uutgeveri'je 
het en tichtkaans ok wet hoien zat. Uutteg was 
d'r ok over de maotriegels, die as et bestuur 
neu men het veur de kotte termien. Dudelik 
was et dat et bestuur keuzes maeken mos 
angaonde bepaoide aktiviteiten, die mit de 
uutgeveri'je van doen hebben. Zo wodden et 
redaktie- en korrektiewark van de boeke-
kraante Twie pond 'n stuver uutbesteded en 
dat gui ok veur et redaktie- en korrektiewark 
van de jaoriikse Steitingwarver spreukekelin-
der. Die beide uutgiften bin now buten et 
bezwaor van de Schrieversronte-uren brocht. 
En dit jaor is at dudetik wodden, dat et over-
en-weer prima voldot. Een aandere bestuut 
was om de koördinaosie van de sutelaktie 
onder te brengen in et vri'jwitiigerswark van 
de Stetiingwarver Schrieversronte. Ktaas van 
Weperen nam die taeke op him en kreeg van 
iederiene hutpe. Et teup veurtreffeiik mit de 
sutelaktie van et jaor. Wet een huudvoi wark, 
mar et leup as et spoor. Weer gongen vieftig 
vri'jwittigers vier keer de diek uut om de 
boeken, keiinders en cd's an de man en an de 
vrouw te brengen. Veur ankem jaor staon d'r 
tichtkaans veraanderings op staepei bi'j de 
sutelaktie. Et kan wet es wezen dat de 
sutelaktie in september hoten wodt en dat d'r 
meer bi'j aovende suteld wodt. 

Aandere warkwieze 

An now toe was et zo dat et bestuur van de 
Stichting Et Boekefoons een direkte bemuui-
enis mit de uutgeveri'je hadde. As d'r een 
manuscript binnen kwam dan benuumde et 

bestuur een teeskemmissie. As een teeskem-
missie unaniem een bestuut nam over at dan 
niet uutgeven, dan nam et bestuur dat bestuut 
over. Was d'r een verdietd advies dan toogde 
et bestuur zeis an et tezen. In de teeskemmis-
sie konnen deskundigen zitting hebben, mar 
ok bestuursieden zeis. Dan was d'r de ptan-
ningskemmissie van de uutgeveri'je, die 
beston uut een drietal bestuursieden of ootd-
bestuursteden. Zi'j hutien in de gaten of d'r 
genog spreiding over de verschiliende genres 
was, of d'r ok tevute of temin boeken in een 
jaor verschenen en of de planning ok uut-
voerd wodde. Zi'j adviseerden et bestuur over 
wat weensetik was. Et bestuur vreug vervol-
gens an de direkteur een expIoitaosie-opzet 
veur elke boekuutgifte mit daorbi'j een plan 
veur subsidieverzuken om die exptoitaosie 
van een boek ok warketik rond te kriegen. As 
dat ailes op een riegeltien ston dan pas kon et 
bestuur besluten tot uutgifte. 
Et besturen op ofstaand, dat deur de overhied 
vandaege-de-dag bepleit wodt, wodde in de 
ni'je opzet van de uutgeveri'je hiel heider en 
dudelik deurvoerd. 
De eindverantwoordelikhied in globate zin teit 
nog wet bi'j et bestuur, want ien keerjaors (in 
december) iegt de staf van de Schrievers-
ronte et Warkptan van de uutgeveri'je veur et 
kommende jaor veur. Op dat mement kan et 
bestuur zien visie geven op de plan nen. Et 
plan kan dan bi'jstuurd wodden deur et 
bestuur. Een peer keer in et jaor wodt et ni'je 
warkptan toetst deur et bestuur. Et bestuur 
topt dan nao of de plannen op schema liggen 
en of de ptannen wet sporen mit de ofsprao-
ken die d'r maekt binnen mit de subsidiege-
vers in de zonuumde budgetoverienkomsten. 
Veur et wark van de planningskemmissie is 
dus et warkptan in de plak kommen. De 
teeskemmissies bestaon ok niet meer. Et 
redaktiewark wodt now daon deur de staf van 



de Schrieversronte, die mit mekeer overleg-
gen, et wark verdielen en besluten nemen 
over al dan niet uutgeven. Netuurlik staot et 
de staf vri'j om een leeskemmissie of een des-
kundige in te schaekelen as zi'j heurzels niet 
tot oordielen bevoegd acht. 
Et zaekelik beheer van de uutgeveri'je blift bi'j 
de direkteur en hi'j legt daor ien keer in et jaor 
verantwoording over of an et bestuur van de 
Stichting Et Boekefoons. 

Veur- en naodielen 

Et doel is netuurlik dat d'r vlotter en efficiënter 
warkt wodden kan. De tied zal et leren of zoks 
ok ZO warkt. As in december et warkplan veur 
et volgende jaor vaastesteld wodt, dan is 
dudelik of d'r ok yule meer boeken op staepel 
staon, as dat strikt neumen binnen de 
budgetoverienkomst ofpraot is (jaors twie ni'je 
boeken en iene herdrok). Ofpraot mit de 
subsidiegevers is dat as de Stichting Et 
Boekefoons meer boeken uutgeven wil jaors, 
dat dan de extra uren toerekend wodden 
moeten an de uutgeveri'je. En daor zit now 
krek de kneep. Of de boeken wo'n dan een 
stok duurder in de verkope of d'r moeten 
sloden vol geld an subsidies of sponsorbedre-
gen extra binnenhaeld wodden. Commercieel 
zien is de uutgeveri'je van Stellingwarver 
boeken veur een ondernemer niet interes-
saant. Dr is echt gien dreug brood in te 
verdienen. Dat wil niet zeggen dat de Stich-
ting Et Boekefoons heur bedriefsvoering niet 
optimaliseren kan. Mar dat gaot stapsgewies 
en et nemt tied. Dr moet veural docht wodden 
bij ni'je titels of zoks poere commercie is 
(want dan zol d'r geld op verdiend wodden 
moeten en zol d'r glen of nauweliks risico 
neumen wodden moeten) Of dat et om een 
boek gaot dat een direkt gevolg is van iene 
van de heufdtaeken, die deur de Stichting 
Stellingwarver Schrieversronte uutvoerd 
wodden. In dat geval moej' daen ken an 
publikaosies op et terrein van et veldnaeme-
onderzuuk, et vaktaele-onderzuuk, et 
woordeboekwark, historisch onderzuuk. 
Docht wodden kan an publikaosies op et 
terrein van tael- en letterkunde. De goeie 

prioriteiten moe'n steld wodden. Dr moet 
naodocht wodden over de vraoge in welke 
boekuutgiften stikken we wel Schrieversronte-
uren en welke boeken moe'n gewoon corn-
mercieel exploiteerd wodden. Et zol mooi 
wezen aj' de oolde filosofie van oonze uut-
geveri'je overaende holen kunnen: goedlo-
pende succestitels maeken de uutgifte van 
een bried titelanbod meugelik. Een louter 
wetenschoppelike uutgeveri'je liekt binnen 
zoe'n klein taelgebied mit de beparkte 
financiële bronnen van now een utopie. In 
dattig jaor tied bin d'r al roem honderd boeken 
uutgeven in en over de eigen tael en kultuur. 
Dat kon alliend mar deur de financiële steun 
van de gemienten Oost- en West-Stellingwarf 
en de perveensie Frieslaand, die de basisakti-
viteiten meugelik maekten. Dat guI ok ok veur 
de uutgeveri'je. 
Mar as de uutgeveri'je heurjaors echt 
beparken moet tot twie ni'je boeken en iene 
herdrok dan zal d'r grif teleurstelling ontstaon 
bi'j de schrievers in oons foons. Dan leit een 
manuscript jaoren te waachten veurdat et 
uutgeven wodden kan. Daor vieter ie de boel 
niet mit an. An de aandere kaante het et ok 
glen zin om de mark te overvoeren. As d'r 
jaors zes tot acht boeken uutkommen in de 
regio dan is dat wel genog. le moe'n uuteinde-
lik ok kopers hebben. Daor waor saemen-
warkt wodden kan mit aandere uutgevers of 
ere initiatiefnemers, dan verdient zoks de 
veurkeur. le kun dan beter et risico spreiden. 
In oons Iaand is een flinke overproduktie in et 
boekevak. En et gekke is dat et titelanbod de 
laeste peer jaoren nog de hieltied gruuit. 
Aenlik zoj' daenken dat as d'r tevule uutgeven 
wodt, dat zoks leiden kan tot een kleiner 
anbod. Overproduktie is niet gezond. As 
dommiet de vaaste boekepries ok nog 
verdwient, dan kun d'r nog wel es rere dingen 
gebeuren in et boekevak. Veur Stellingwarf 
zoj' een bried anbod van boeken in de 
toekomst over aende holen moeten. 

Ni'je wegen 

As et gaot om de ontwikkeling van de Stelling-
warver schrieveri'je leit daor ok een schone 



taeke veur beide Stichtings. le kun naost et 
taelbevodderende effekt van boeken in de 
eigen tael ok kieken naor meer verscheiden-
hied in kwaliteit en in kwantiteit van de schrie-
verie zels. An de iene kaant zullen ni'je 
meensken anvieterd wodden moeten om et 
Stellingwarfs kreatief te bru ken, want stao-
rigan kot et koppeltien schrievers dat at 
naeme maekt het in of ze stoppen staorigan 
mit heur schrieveri'je. An de aandere kaante 
moet d'r ommedaenken wezen veur et ver-
diepen van de kwaliteit van de schrieveri'je. 
Kursuswark, stud iedaegen, lezings en at zo 
wat henne kun daor een bi'jdrege an leveren. 
Ditjaor is d'r onder leiding van mevrouw Tine 
Bethlehem een kursus kreatief schrieven west 
van tien lesaovens mit veertien kursisten. 
Ankem jaor is d'r een vervolg veur disse 
groep mit een drietal docenten. In et naojaor 
van 2002 leit dr een plan veur een kursus 
kotte verhaelen schrieven onder leiding van 
Akky van der Veer in zes aovens. Kursuswark 
daor as de Stichting Et Boekefoons een flink 
pat van de kosten veur heur reken nemt. Een 
investering in de toekomst! Zo zullen d'r meer 
plannen maekt wodden moeten, wil d'r een 
toekomst veur de Stellingwarver schrieverie 
wezen. De ontwikkeling van ni'je plannen 
deur de gemienten op et terrein van de 
literaire priezen zal meer as an now toe een 
anvietering betekenen gaon veur schrievers 
en schrieveri'je. D'r zal meer ruumte kommen 
moeten veur et literaire experiment. le zollen 
eerst es een accent zetten kunnen op et 
terrein van de poëzie in de eigen tael. Al mit at 
d'r is een protte wark an de winkel. We kun 
niet van de vloer op 'e zoolder stappen, mar 
we kun mit de beparkte meugelikheden wet 
een strategie en een beleid uutzetten die een 
fleurige toekomst van et Stellingwarver boek 
dichterbi'j brengt. Aj zien dat d'r in 2001 zes 
ni'je boeken en drie herdrokken bi'j de 
Stichting Et Boekefoons verschenen binnen 
en dat d'r in 2002 warkt wodt an 21 boeken, 
die of in 2002 of 2003 verschienen zullen, dan 
Iiekt et d'r eerder op dat et bestuur van de 
Stichting Et Boekefoons op 'e rem trappen 
moet, dan dat d'r nog meer ni'je plannen veur 
manuscripten ontwikkeld wodden moeten. 

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

In dit huus mit de meule hebben Klaos en 
Anne Dijkstra uut Ooldelaemerjaoren woond. 
Dc foto is instuurd deur Jan Bakker van 
Wolvege, hi7 was vroeger buurman van 
Klaos. Klaos was een zeune van Foeke 
Dijkstra en wodde daorom Klaos van Foeke 
nuumd. Hij was trouwd mit 'mooie'Anne van 
St. Jehannesge. (Red.) 



Jannes Westerhof 

Driekeuningen 

Wet uut et oosten kom men ze de dag nao 
kastmis; oonze Baltasar, Melchior en Kasper, 
niet op een kemeel, mar in een Volkswaegen-
Combi. Gien goold, wierook en mirre hebben 
ze bi'j heur, mar een likstien, een kiadde mit 
oold brood en een zak schaopebiks. 
Daor bin ze dan: oonze lang verwaachte 
kleine Ouessantrammen mit heur indrokwek-
kende booms. Zi'j zuken niet de waarme stat 
van Betlehem, mar een aorig baosien en een 
hokkien as beschutting tegen de regen. Want 
ok at is disse schaopesoort 'de meest natuur-
lijke van Europa en tegen vrijwel alle om-
standigheden bestand', weten wi'j van de 
eigeners dat ze bi'j de eerste regendruppels 't 
hokke in vliegen. Ze bin straol verwend deur 
Karin, et baosien dat ze now bi'j oons brengt. 
Zi'j kan d'r mar muuilik ofscheid van nemen. 
Mit heur man gaot ze naor Fran kriek om te 
kieken as ze daor argens een kampeerterrein 
vienen kunnen om de kost te verdienen. Ze 
bin et haostige leven hier zat. Volgende weke 
vertrekken ze mit heur grote kampeerwaegen 
en twie honnen. De peerden en de schaopen 
bin dan, daenken ze, in vertrouwde hanen 
aachterbleven. Mit hulpe van de drie buur-
mannen kriegen we mit yule muuite de schich-
tige dieren in et stokkien groslaand aachter 
oons huus. Baltasar kikt mij verwietend an en 
daenkt vast weeromme an et parredieselike 
oord waor hi'j weg komt. 
Dat grote stok laand bi'j die grote mit net 
bedekte boerderi'je, waor hi'j tegere mit zien 
beide maoten de malste kapriolen uuthaelen 
kan. Somstieden deden ze een wedstried wie 
et hadste lopen kon, mar vaeke was et 
tikkertien en kreeg degene die pakt wodde 
een opdonder mit de hoorns die d'r niet om 
leug. Nog vaeker stonnen ze tegenover 
mekeer, leupen weeromme en klapten dan 
had mit de hoorns op mekeer. Bi'jtieden zo 
had dat d'r wet es iene een posien veur dood 

liggen bleef. De peerden deden vaeke mit an 
de draefperti'j, zodat et ien groot feest was. 
As et regende of sni'jde kreupen ze in heur 
prachtige peleis, mit van de grond losliggende 
plaanken, die zo naost mekeer laggen dat de 
mest d'r tussendeur valen kon. Baosien Karin 
haelde haost elke dag de mest d'r onder vot, 
van staank hadden ze dus gien last. En elke 
dag kregen ze morgens oold brood, waor ze 
gek op weren. Now zullen Baltasar en zien 
maoten et mit dit kleine stokkien laand doen 
moeten. En dan dat hokkien van net en 
plaanken mit een Gammadakkien. 1k kan mi'j 
de sombere gedaachten van him indaenken. 
Hielemaol as ik naor mien buren kieke. Alle 
drie hebben ze at jaoren schaopen lopen. 
Batteld het de meersten. Hi'j is peerde- en 
schaopeboer en haandelt d'r in. In et veurjaor 
is hi'j schaopescheerder veur et hiele damp. 
Karst is at dik in de zeuventig, mar boert nog 
een betien deur. Alliend A.O.W. is gien vetpot 
en jow moe'n at wat om hanen hebben. Meine 
is hobbyboer en het zien drie dikke Tesselse 
schaopen in een Iaantien stief tegen dat van 
oons an lopen. Hi'j hoopt elk jaor op zes 
laomer, dan bin de kosten d'r krek uut. En 
uutrekend disse drie erveren schaopeboeren 
kieken now een betien minachtend naor 
oonze drie rammegies. As ik wet wete, zegt 
Batteld, da'k d'r gien eujen bi'j in doen kan en 
aj' d'r nog een ram bi'j in doen vechten ze 
mekere dood. 'Vule vleis zit d'r niet an zoe'n 
besien,' mient Karst. "t Is wet goeie wolle,' vint 
Meine, en drekt d'r overhenne: 'Mar die 
brengt in disse tied niks meer op en ze is nog 
zwat ok'. 'Et is da'k jow at zo lange kenne,' 
zegt Batteld, 'mar aans zo'k tegen mien Jan-
tien zeggen: 'Daor hej' weer zoe'n westerling.' 
En kopschuddende gaon de drie weer naor 
heur eigen goed in de mark liggende schaopen. 
Et duurt daegen veurdat Baltasar, Kasper en 
Melchior een betien an oons beginnen te 
wennen. Et is zes jannewaori as Kasper oold 
brood uut mien hanen pakt en evenpies Iaeter 
een sprong in de locht maekt, zoas die van 
mien buren niet iens maekten doe et laomer 
weren. Ze bin wend en hebben vertrouwen in 
de ni'je baosies. De Stellingwarver Spreu-
kekelinder geft an dat et Driekeuningen is. 





Wat maekt 
Bank Bercoop tot een 
biezundere baank? 
De biezundere biening mit heur klaanten. As 
regionaole baank wil Bank Bercoop dichtebi 
heur klaanten staon. Bank Bercoop komt uut de 
streek, is d'r wotteld en kent daor de meensken. 
Zij praot de tael van de streek, letterlik en 
feguurlik. 

In 1902 opricht as Koperetieve Veurschotbaank 
in Berkoop en in een kleine ieuw uutgruuid tot 
een volweerdige baank. Een biezundere baank, 
want naost speren, hiepeteken, verschillende 
aandere kredietfaciliteiten en de gewone baank-
diensten kun jow d'r ok terechte veur een beleg-
gingsadvies. 

Jow zien wel: een slim biezundere baank! 

Bank Bercoop. Willinge Prinsstraote 20 

De baank die jow taelpraot. 
Postbusse 1 
8420 AA Berkoop 
Till. (0516) 45 35 00 
Fax (0516) 45 17 03 
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