
0 	0 	0 

Stellingwarfs tiedschrift 

-y 	- 	- - •-.- 
LAILI  4.  

F 	 - 

3oejaorgaank no. 5 
oktober 2002 



Kolofon 

De Overidwodt uutgeven deur de Stichting Stellingwarver Schrieversronte, en komt zes 
keer in et jaor over de heerd bi'j de leden/ab. In dit blad verschienen bi'jdregen op et terrein 
van de Stellingwarver schrieverije, taelkunde, volkskunde, geschiedenis en taelbeweginge. 

Redaktie Koosje Hornstra, Henk Kroese en Jimmy Visser 

Buro-redakteur Sietske Bloemhoff 

Zetwark Trijriie Telkamp 

Omsiag Sietske A. Bloemhoff 

Drok Van der Meer, Oosterwoolde 

Administraosie Stichting Stellingwarver Schrieversronte, Willinge Prinsstraote 10, 
8421 FE Berkoop/ Oldeberk000 till. (0516) 451108, fax 451109 

E-mail stellingwarfs©hetnet.nl 

Lidm./Ab. € 11,50 in etjaor 

Losse nommers € 1,85 

ISSN 0166-7351 

Dr mag glen wark uut dit blad overneumen wodden zonder schriftelik goedvienen van de maeker(s). 



Inhoold 

Jimmy Visser 

Rienk Klooster 

Cees Koopstra 

Martha Hoekstra 

Koop Gorte 

W.deJong 

Jimmy 

Jelly Goidhoorn 

Lily Köhler 

Ybe Duursma 

W.H. de Vries 

Henk Bloemhoff 

Sietske Bloemhoff 

Koosje Hornstra 

Roel Oostra 

Van de redaktie 

Et veuro if/en 
	

2 

De deupsgezinde gemiente in Appe/sche 
	

3 

Duustere tieden 
	

6 

Sunte Matten 
	

7 

Over boerderijen 
	

8 

Een schaop kwiet 
	

10 

Lanteerntien 
	

11 

Lochtkeste!en 
	

12 
Naacht 
	

12 
Winder 
	

13 
Puber 
	

13 

VIP 
	

14 

Cunera Fluvius 
	

15 

De oorlog in de Stellingwarven -36- 	18 

Oonze tael, oonze zorg 
	

22 

Krummeltien 
	

26 

Veurbij veurbij, veurgoed veurbij 
	

27 

Veuruutdrokt en weeromme haeld 
	

28 

Waor de naeme Tsjonger' wegkomt 
	

29 

Ofscheid bestuurslid Harmen Houtman 
	

31 

foto omsiag. blz. 16, 25 Sietske Bloemhoff 
blz. 4 Appelscha in oude ansichten, dee! 2 
Europese Bibliotheek, Zaltbommel 1982 
b!z. 9 A. v. d. Meer-de Vries 
blz. 15 archief Ybe Duursma 
blz. 27 Bouke Jansen 
blz. 31 archiefSchrieversronte 

De tied van hadde wiend en regen komt d'r weer 
an. Mar Ok de tied van stamppot, Sunte Matten en 
poddestoe!en. In disse Ovend kun Jim (o. e.) lezen 
over Sunte Matten en op de veurkaante zien Jim 
poddestoelen. De foto wodde een peer jaor !eden 
maekt an de Butetweg in Steggerde. En die 
stamppot dan? Tsja, daor kuwwe in dit soort ovend 
niet veur zorcien... 



Zokrek he'k et slot van de deure van mien oolden heur huus mit de sleutel veur de laeste keer ommedri'jd. 
In huus is et leeg. Hier op 'e stoepe veur de deure liekt et d'r nog niet op. 'k Hebbe de hanen vol. Ft laeste 
wat uut huus kommen is staot mi'j veur de bienen. 'k Zal eerst een looppattien maeken moeten naor de 
auto. De deure is dichtedaon. Opni'j een diel in mien leven ofsleuten. Toch vaalt et mi'j disse keer mit. Niks 
glen jankeri'je. Inkeld een zocht en 1k wete gieniens of et van muuiighied is of dat et toch een betien mit 
emosies van doen het. Mien heit is naor et verzorgingshuus. Hi'j het een daelders plakkien kregen. In zien 
appattement koj' nog wel wat huusraod en wat kleraosie kwiet mar glen halve ieuw verzaemelings van wat 
veur ieder aander de grootste rommelbarge is, mar veur him goold weerd. 
Wi'j hebben oons d'r deurhenne warkt. De vuilophaeldienst het overuren maekt. Dr blift toch altied een 
protte over waj' niet naor et askelaand hebben willen. Bi'jglieks de knopebusse van Beppe. De laeste 
veertig jaor het die niet meer eupen west. 1k hebbe de busse eupendaon. Hanenvol kleine knopies veur 
slopen en boezeroenen. As kiend vermaekten wi'j oons mit al die knopen. Bi'j alderhaande bodspullegies 
bruukten wi'j ze. 't Meulespul (rip-rap), ondaenkber zonder die dinkies, mar ok bi'j et winkeltien speulen 
wodden ze ommes bruukt as centen. Beppe heur busse zat vol mit disse kroonjuwelen. 
Now stao 'k hier nog. 't Liekt werachtig wel da'k d'r toch muuite mit hebbe om dit lege huus aachter te 
laoten. Dr lopt ok nog een traone over mien wangen. Gedaachten an een knopebusse! Deurlopen dus. 
Herinnerings neem ie ommes wel mit. Die nemen ze je niet of. Doukies in huus op 'e baank kan 'k nog zat 
janken. Twie deuzen vol mit oolde foto's van mien leven en veurige generaosies. De ni'je keukenrolle zal 
wel goed dienst doen! Daor verheug ik mi'j op. Meerstal daenk ie bi'j gejank en de keukenrolle niet an 
plezier, mar in disse situaosie is et krek aandersomme. Dat wodt nog maondenlaank waeteroverlast op 'e 
snute. Van een haantienvol petretten weet ik wel om wie et gaot. As wi'j as kiender es een keer te ziek 
weren om naor schoele te gaon, kregen wi'j van mien moeder een schoedeuze mit foto's om te bekieken, 
wiels zi'j deurgaon kon mit et wark. 
Jammer is da'k now niet meer vraogen kan wie d'r opstaon. Mien moeder is uut de tied. Et is nooit bi'j heur 
opkommen om de petretten van naemen te veurzien. Veur heur was dat niet neudig, ze wus et ommes wel. 
Nee, een archief het ze nooit bi'jhullen. Now ziej' mar es weer hoe belangriek zoks wezen kan. 
Gelokkig is dat bi'j de Schrieversronte aanders. Daor kuj' altied weeromme griepen naor veurgaonde 
jaoren. Daor is ok een protte verzaemeld van 1972 of. Goold weerd. Wat een gelok dat d'r hieltied weer 
meensken vunnen binnen om te archiveren. Dattig jaor kultuur uut de Stellingwarven zol clan de muuite niet 
meer weerd wezen. Over nog es dattig jaor hoop 1k dat ze opschreven hebben wie ik was en dat jim clan 
daenken: 0, dat was Jimmy. 



Rienk Wooster 

De deupsgezinde gemiente in Appe1sche 

D'r zulten in Appetsche niet yule meer wezen, 
die nag weten dat d'r in heur dorp een 
deupsgezinde gemiente west het mit een 
eigen karke en een schaffien atderdeegst mit 
een eigen dominee. De weinige gegevens 
daorover in T.H. Oosterwijk, Not/ties uit de 
geschiedenis van de Ooststellingwerfse 
dorpen maekten mi'j ni'jsgierig naor dit kteine 
koppettien volgetingen van Menno Simons in 
dit veenkeloniaote dorp in Steltingwarf-
Oostaende. Et is spietig dat de archiefstokken 
van disse men iste gem iente niet op et 
Rieksarchief in Liwwadden binnen, mar 
getokkig is d'r in et archief van de Friese 
doopsgezinde Sociëteit, in et tiedschrift 
Doopsgezinde Bdragen en in J.S. Postma, 
De Fryske Minnisten en harren sosiëteit 
genoeg infermaosie te vienen am et ien en 
aander an de weet kommen te kunnen over 
de geschiedenis van deupsgezind Appetsche. 

Oosterwijk dielt mit dat de karke en de 
pasteri'je staon hebben an de Bostaene en 
dat in iene van de muren van de karke een 
stichtingsstien metseld was, waor op te tezen 
stan: '16 April 1867 eerste steen getegd door 
Jhr. Mr. G.W.F. Lycktama a Nijeholt, oud-
burgemeester van Ooststettingwerf'. tnder-
daod staot in de Doopsgezinde Bijdragen van 
1868 dat deur inspanning van een stokmen-
nig deupsgezinden in Appelsche en amgeving 
een eigen karke en pasteri'je sticht binnen, 
dat et karkbestuur nag doende is mit et 
bi'jmekere kriegen van et neudige geld am 
dommiet een eigen dominee beroepen te 
kunnen. Uut de notelen van de vergeerdering 
van de Friese Doopsgezinde Sociëteit van 3 
juni van dat jaar dot blieken, dat Fedde van 
den Bosch en Yntze Fokkes Land meter daor 
binnen am de ni'je gemiente in Appetsche bi'j 
de F.D.S. an te metden en dat ze verzuken 
am een jaortikse taelaoge veur et predikaants- 

traktement. Eerder al, op 7 november 1867, 
had de inwijding west van de ni'je karke en 
Ds. A.H. ten Cate van De Gediek had een 
feestrede hutten over Fitippiers 4 vas 8. Disse 
tekst, waor lettertik staot: 'Veerder bruurs, al 
wat waor is, at wat weerdig is, at wat recht-
veerdig is, at wat rein is, at wat beminnetik is, 
at wat een gaeie ktaank het, altes wat deugd 
hiet en taf verdient, doe dat', zat de heurders 
die daor weren bi'j et begin van heur ni'je 
gemiente vertrouwd in de aren klonken 
hebben. Ommes, de menisten teggen 
vanoalds et aksent op de praktische kaante 
van et geteufsleven: 'dopen wat mondig is, 
spreken wat bandig is, vrij in het christetijk 
getoven, daden gaan woorden te boven'. 
Mit dat de kammende predikaant een 
traktement garandeerd wodden kan, wodt d'r 
een beroep uutbrocht op de proponent 
Herman Baetje 1,  krek ofstudeerd an et 
deupsgezind seminarie in Amsterdam. Op 12 
meert 1871 dot hi'j zien intrede en komtte 
wanen in et ni'je domineeshuus dat veur him 
ktaor staot naost de karke an de Bostaene. 

Dit veutbetovende begin was haost toegetieke 
ok et keerpunt. Boetje blift mar evenpies. Al in 
1873 nemt hi'j een beroep an naor Franeker. 
Hi'j zal niet atlienig de eerste, mar ak de 
ienige eigen dominee wezen van de deupsge-
zinde gemiente in Appetsche. Et kappettien 
was te klein - in et begin weren d'r dattien 
eden en d'r hebben nooit meer west as 
ienentwintig - am weer een ni'je veurganger 
beraepen te kunnen. Vanuut de ring Akkrum 
wodde S. Wartena Jr., predikaant in Watvege, 
anwezen as kanselent in de anbezette 
gemiente. Mar omdat Appetsche wet onbezet 
blieven zol, trok de ring him naa een peer jaor 
weeromme en wodde de gemiente an 
heurzels oyertaoten. Daormit was d'r een 
hiete muuitike situaosie antstaon. In 1879 



De deupsgezinde vermaening en pasterije an de Boslaene in Appelsche. 

wodt d'r praot over een kombinaosie mit 
Assen, mar toch besleuten om et eerst nog 
mar een schoffien an te zien. De gemiente het 
dan vuuftien leden en veertien kattegesaan-
ten. Mar zonder eigen dominee of konselent 
wodt d'r glen pasteraol wark meer daon en 
staot ok et kattegesaosiewark stitle. Daordeur 
raekt de gem iente staorigan veerder in verval. 
Dr kom men glen nie leden bi'j. Deurdat et 
mit de vervening op et aende lopt, zullen d'r 
eerder nog gem ienteleden votgaon wezen 
naoraandere plakken. In 1881 wodden d'r 
glen diensten meer hullen en d'r gaon at 
stem men op om de gem iente op te heffen en 
de foonsen onder et beheer van een socië-
teitsboekhoolder te stellen. Mar de meerste 
gemienteleden in Appelsche bin daor nog niet 
an toe. 
In de Doopsgezinde Bijdragen van 1895 staot 
over Appelsche dat d'r glen karkdiensten 
meer hullen wodden en dat de karke en de 
pasteri'je verhuurd wodden. In meert 1902 
dreegt et karkbestuur, dat bestaot uut: Wytze 
Alles van der Sluis, Fokke Ynzes Landmeter 
en Jacob Freerks van den Bosch, nao overleg 
mit de gemienteleden de bezittings en de 

foonsen over an de Financiële Commissie 
van de Friese Doopsgezinde Sociëteit. Dr bin 
dan nog zeuven leden, de gebouwen bin slim 
verweerloosd en d'r is mit mekeerf 392,10 in 
kas. Nog een jaor of wat nemt de Financiële 
Commissie de zaeken waor. De karke wodt 
onder aanderen verhuurd an de gimmestiek-
veriening 'Friso', waor uut op te maeken is 
dat de eventaoris uut et gebouw verdwenen 
is. Now en dan wodt et deur de burgelike 
gemiente Stellingwarf-Oostaende huurd as 
stemlekaol. Mar de inkomsten uut de verhuur 
van de karke en de pasteri'je dekken op glen 
stokken nao de kosten van et onderhoold van 
de beide gebouwen. 
Op 2 april 1918 ondernemt et bestuur van de 
Friese Doopsgezinde Sociëteit een reize naor 
Appelsche om in overleg mit de gemientele-
den en ere belangstellenden (d'r bin vuuftien 
leden op de vergeerdering) een besluut te 
nemen over de toekomst van de gem iente en 
van de gebouwen. lederiene had et graeg 
aanders zien, mar men zicht wet in dat de 
gemiente, as et d'r op ankomt, gien toekomst 
meer het. En alhoewel oold-netaoris en 
gemientelid Tadema uut Oosterwoolde eerst 



nog wat bezwaoren het, wodt toch mit 
algemiene stemmen besleuten tot peblieke 
verkoop van de karke en de pasteri'je. De 
uutvoering wodt in hanen geven van netaoris 
D. Bakker in Oosterwoolde. De panen 
brengen tegere een bedrag op van f 6472,00. 
Et geld komt in een appat foons, et 'fonds 
Appelscha', dat beheerd wodt deur de eerder 
nuumde Financiële Commissie, en dat in de 
jaoren daornao allienig mar diend het veur et 
kweken van rente. In 1953 wodt noteleerd, 
dat et kaptaol van de gemiente Appelsche 
deur verjaoring eigendom wodden is van de 
Friese Doopsgezinde Sociëteit, mar moch d'r 
ooit in die regio weer een gem iente ontstaon, 
dat d'r dan rekening holen wodden zal mit 'de 
historie' van Appelsche. 
De karke is deur de ni'je eigener in 1919 
ofbreuken; de eerdere pasteri'je staot d'r nog. 

Interessaant is de vraoge, wie as d'r lid van 
disse deupsgezinde karke west hebben. 
Toevallig ontdekte ik in et archief van netaoris 
Klaas Tadema uut Oosterwoolde een 
stokmennig akten uut de jaoren 1867, 1870, 
1871 en 1872, waor de verhuur van de 
zitplakken in vaastelegd was (zokke akten bin 
d'r ok van de hervormde gemienten Appel-
sche en Oosterwoolde). Omdat de huurders 
van de zitplakken d'r in nuumd wodden, mit 
naeme, beroep en woonpiak, geven die akten 
een aorige indrok van et deupsgezinde 
bevolkingsdiel van Appelsche 2  Zo wodden in 
1867 de plakken verhuurd an: Jan Wouters, 
geneesheer; Heico Heinrich Okken, hervormd 
predikaant; Hendrik Lenzes de Jong, 
heufdonderwiezer; Gouke Sikkes de Tempe, 
boekdrokker in Oosterwoolde; Fedde Jacobs 
van den Bosch, koopman in Oosterwoolde; 
Wobbe Geerts Bruinsma, arbeider; Wytze 
Alles van der Sluis, veenbaos; Marcus 
Hoogeveen, veenbaos; Folkert Brugts van 
Wallinga, bakker; Yntze Fokkes Landmeter, 
veenbaos; Rink Ubeles Dijkstra, kastelein; 
Adam Vondeling, veenbaos; Jozeph van der 
Heide, vervener; Hendrik Annes Zwart, 
Iaandbouwer; Alle Luitzens van der Sluis, 
dokter in Oosterwoolde; Alle Wytzes van der 
Sluis, veenbaos; Andries Bouwes de Vos, 

arbeider in Oosterwoolde; Jan AIles van der 
Sluis, vervener; Pieter Jans Stoker, zonder 
bedrief; Renze Bruins Bruinsma, arbeider; 
Sikke Klazes Uri, heufdonderwiezer op 'e 
Fochtel; Gerben Abeles Reitsma, laandbou-
wer; Engbert Bakker, timmerman; Geert 
Tjeerd Geertsma, varver en glaezezetter; 
Jacob Jans Das, timmerknecht; Klaas Sierds 
Hoogeveen, bakker; Wobbe Sierds Hooge-
veen, bakker en Anne Hendriks Zwart, zonder 
bednief. 
Op de lieste kommen ok naemen veur die aj' 
hier niet verwaachten zollen: Adam Vondeling 
en Gerben Abeles Reitsma, die beidend 
hervormd weren, wiels et wel hiel eigenaorig 
is am de naeme van de hervormde dominee 
Okken tegen te kommen. Et zol wezen 
kunnen, dat d'r hervormden weren, die liever 
bi'j de deupsgezinden naor de karke gongen 
as naor heur eigen karke hielendal op 
Terwissche of naor de middagdiensten in de 
schoele . De karke an de vaort is ommes 
bouwd in 1869. Mar misschien laggen de 
greenzen tussen hervormd en deupsgezind in 
Appelsche niet zo scharp. 
Ft is opvalend dawwe onder de deupsgezin-
den aenlik gien autochtone femilies uut 
Appelsche tegenkommen, mar allegere 
ni'jkommers en dat et tal veenbaozen en 
verveners relatief bekeken hiel hoge is. De 
femilies Van der Sluis, Landmeter, Van den 
Bosch, Zwart, Hoogeveen en Stoker weren 
allegere deupsgezind. 
Aj' naor de naemen en de beroepen kieken, 
kuj' vaastestellen dat et beslist glen deursnee 
van de bevolking van Appelsche was, die 
zundags naor de 'vermaening' gong. De 
arbeidersstaand, die een groot diel van de 
bevolking uutmaekte in disse veenkelonie, 
was dudelik ondervertegenwoondigd. Dr 
weren een stokmennig meensken mit een 
akademische opleiding, mar de gemiente 
beston veural uut middenstaanders en de in 
dit dörp zo belangrieke groep van verveners 
en veenbaozen. 

(zie veur noten volgende bladziede) 



Noten 

1. Herman Boetje, geboren in Knollendam 1846 en wegraekt 

in Arnhem 1936, studeerde theologie an de gemientelike 

universiteit en et deupsgezinde seminarie in Amsterdam. Hi 

het staon in de gemienten van Appelsche (1871-1873), 

Franeker (1873-1879) en et Overiesselse Hengelo (1879-

1911). The Mennonite Encyclopedia 1, p.  380. 

2. As d'r glen plaknaeme nuumd wodt, komt de persoon uut 

Appelsche. 

3. Netaoris Tadema het in 1866 een akte opmaekt van et 

verhuren van de zitplakken. 
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J.R.G. Schuur, Appelscha. Boiwerk van anarchisme en 

radicaal socialisme, Oosterwoolde 1996. 

Cees Koopstra 

Duustere tieden 

Aovens lope ik altied mit de hond. Dat is goed 
veur de hond, mar Ok veur mi'j as zestig-plus-
ser, die niet zo drok meer is, mar nog van 
Iekker eten hoolt. Et vaalt niet altied mit om 
dat waarme plakkien in huus in te ruilen veur 
een kuier in de koolde en de regen. 
't Aovend is et helder, de maone sch lent deur 
de bomen. 1k hebbe de hond Ioslaoten, hi'j 
vligt om mi'j henne, hi'j is maltaepelig. Zol d'r 
aander weer in de Iocht zitten? 
'Blacky, kom bi'j de baos.' Hi'j het wat in de 
bek. Et is een kladdegien, daenk ik. Mar now 
ik goed kiek en et pepiertien ofveegd hebbe, 
zie ik, dat et een snipper van een foto is. De 
foto het grif in de madder legen en Blacky het 
d'r, daenk 1k, een stok ofscheurd. 1k zuuk naor 
et aandere stok. Jammer, dat is niet te vienen. 
1k lope een aentien veerder, tot 1k bi'j een 
straotlanteern bin. 1k zie et goed, et is een 
stokkien van een foto waor een legerauto op 
staot. Et stokkien foto dot mi'j daenken an de 
oorlogsjaoren, doe zokke auto's bi'j oons 
Ianges gongen. Dat is hiel lange leden. 1k was 
doe een joongien van een jaor of vier, vufe. 1k 
zie nog de soldaoten bi'j oons in de schure, 
waor zi'j peerden stalden. Zi'j hadden die 
vodderd en ze mossen naor Assen. Dr was 
een soldaot, die op een vliegtuug schieten 
wol. Een aandere wol dat niet en hul zien 
maot (now ja, zien maot) an de praot, zodat et 
vliegtuug in glen velden of wegen meerte 
zien was. Et kleine stokkien foto dot mi'j d'r Ok 
an daenken, dat mien mem zo ongerust was 
dat mien breur en ik an de Duutsers vertellen 
zollen, waor mien heit was. Gelokkig hebben 
zi'j et oons nooit vraogd. 
1k roepe Blacky, die in tied daon het waor wi'j 
veur naor buten gaon weren. Wi'j lopen 
weeromme. De steerns schitteren, de maone 
schient deur de bomen. Dat geft een vreed-
zem gevuul. Wi'j gaon weeromme naor de 
waarme huuskaemer. 



Martha Hoekstra 

Sunte Matten 

De eerpels en de zooltene bonen hek op 't 
vuur zet, dan kun die alvast mar geer wodden. 
De buterlaampe nog even op, dan kun de 
kiender et dommiet beter zien. 
't Is Sunte Matten, straks zal d'r wel een 
koppeltien schoelekiender mit heur lampion 
an de deure kommen. Hier op et dorp gaot et 
van de schoele uut. Ze lopen in groepies van 
zes of zeuven kiender mit 'n heit of mem d'r 
bij. De ooldste van de kiender het de 
kollektebusse, daor kuj' wat geld in doen. Dat 
geld is ieder jaor weer veur ien of aander 
goed doel. De rest van de kiender het een 
grote plestiek poede in de haand, daor willen 
ze wel graeg wat snuperi'je in hebben. 
1k heur ze at zingen: 'Hier woont wel een rijke 
man, die ons wel wat geven kan.' 1k doe de 
deure eupen, ze beginnen weer te zingen: 
'Hier woont wel een rijke vrouw, die ons wel 
geven kan' en gao mar deur. lene van de 
kiender hoolt mij de kollektebusse veur. Ze 
kieken me allegere an, net as willen ze 
zeggen, now nog wat lekkers, dan kun we 
weer veerder. Wat geld in de busse, een blue 
in de plestiekpoede, op naor de buren. 
1k kiek ze nog even nao, de regen klettert 
tegen de ruten. Ems is et ok gien weer veur 
zoks. Nog mar even in de kraante kieken, et 
eten is toch nog niet zo veer. 

Een jaor of tiene was ik doe ik veur de eerste 
keer mit de tampion de diek uut mocht. Bi'j 
oons op de buurt gongen we mit alle kiender 
van de buurt huus-an-huus. De huzen 
stonnen niet allemaole dichte an de diek, wet 
nee, d'r weren d'r bi'j die stonnen wet vuuf 
menuten lopen van de diek of. Om half zesse 
mit een man of tiene de diek uut, eerst mar 
naor Woolter en Jehannes, die woonden an et 
begin van de buurt. Allemaole een peer 
centen en een jeupien (een mooie rooie 
appel). We wussen dat ze Iekker weren, want 

zo gauw ze riepe weren gongen we deur de 
wal en keken as d'r at wat onder de boom lag. 
Bi'j Aoldert en Gatske kregen we vast weer 
een tippien dreuge wost, vertrouwde Klaos 
mi'j toe, dat leek me hiel lekker. Op naor et 
volgende huus, oonze klompen klepperden 
over de straotstiender. We mossen opschie-
ten, aanders konnen we alle huzen niet lens 
bi'jlanges. 
't Gong best. We hadden de buse al aorig vol, 
de centen zatten in een sukerkladde. 
In et alderlaeste huus waor we naor toe 
gongen, woonde mien beppe. Beppe Pietsje 
hadde altied een zwatte bloemegiesjurk an en 
een schölk veur. Beppe zat al op oons te 
waachten. Bi'j beppe kregen ze altied 
sukelaomelk en een himpien koeke. We 
weren drok an et zingen en kletsen doe beppe 
miens reup: 'Braand, braand'. Tot mien schrik 
zag ik dat mien lampion in de braand ston, 
mien keersien was ommevalen. Beppe de 
pantoffels uut en mar schoppen tegen de 
tampion, krek zolange tot hi'j butendeure lag. 
D'r was niks meer van over. lkke janken 
netuurlik, ik hadde gien lampion meer. De 
aorighied was d'r veur mi'j of. 't Was Ok laete 
genoeg, zee beppe. Beppe het oons mit de 
buuslanteern tot de weg an toe brocht. Doe 
mossen we mar gauw naor huus gaon. 

Wat roek ik toch, och here-mien-tied, ik hadde 
eerpels en zooltene bonen opzet. 1k duste niet 
in de panne te kieken. 'k Wus et zowel. Mar 
naor de ofvalbak. Gauw makkeroni opzetten, 
dan morgen mar eerpels mit zooltene bonen. 



Koop Gorte 

Over boerderi'jen 

In de serie over boerderien is d'r now en dan ok ommedaenken veur beroepen die ziedelings 
mit de boerderie te maeken hebben. Dit keer vertelt Koop Gorte over de dorpssmid. Haost elk 
Ste//in gwarfs dorp hadde vroeger wel eon smid. De smid dee veural een protte wark veur do 
boeren in zien dorp. Mar de smederi7e, of smidse, was ok wel een betien een p/ak om even een 
praotien mit mekeer te maeken. Uut mien eigen herinnerings weet ik nog we/ dat oons heit, as 
hij de melkbussen naor de diek brocht, daor wel es wat riekelik lange over dee. Hi7 was dan 
mit/en even, schuin over de diek, naor de smid toe west... Wie anvu/lings het op et verhael van 
Koop Gorte kan die weer kwiet op et kantoor van de Schrieversronte. Jim moe'n dan even 
vraogen naor Sietske B/oemhoff. (sab) 

De dörpssmid 

De dörpssmid was vroeger een persoon die et 
hiete dorp as et waore tevendig hut. le konnen 
d'r niet kommen as d'r was yolk in de 
smederi'je. Now hadde de smid attied gien 
tied om mit iederiene een praotien te maeken, 
mar dat was dan ja ok niet zo arg. De 
ktaanten hadden mit mekere wet genoeg 
praot over heur wark, et weer en over heur 
dorp, vanzets. Et was vaeks een bi'jienkomst 
van meerst boeren, want aandere meensken 
woonden d'r niet zovute in zoe'n ptatte-
laansdorp. Netuurtik weren d'r doe wet meer 
winketties en bi'jglieks timmertuden. 
De smid hadde et attied slimme drok. Veurat 
as d'r een boer mit twie peerden kwam om die 
op ni'je iezers zetten te taoten. Haost iedere 
dag had hi'j wet twie of meer peerden te 
bestaon. De meerste boeren kwammen mit 
heur peerden op de hadde weg en dat was 
slecht veur de hoeven. De dieren konnen 
daordeur beginnen te kreupeten. Dus d'r 
kwammen hoefiezers onder de poten, mar die 
mossen dan wet twie keer vertegd wodden in 
et jaor. As smid mos ie daor goed verstaand 
van hebben. Zo mos hi'j bi'jveurbeeld de 
straote van de hoeve goed in de gaten hoten. 
Zol d'r een hoefnaeget in kommen, dan zot et 
peerd kreupet wezen. Dan was et peerd 
'vernaegeld', zeden ze dan. te mossen as 
smid dus goed sekuur en verstaandig te wark 

gaon. Dr weren soms peerden die d'r 
ommeraek op los steugen. Etke smid had 
daorom ok een noodstat, mar d'r wodde toch 
niet veul gebruuk van maekt. 
Veur et beslaon wodden de hoeven eerst mit 
een kapmes ofkapt as ze tevute angruuid 
weren. Mit de ktauwhaemer trok de smid 
liekewet eerst de ootde hoefnaegets d'r uut. 
Dat was zwaor wark, want ie mossen intied ok 
nog de peerdepote huften en die trokken de 
peerden ok nog wet es terdege an. As de 
smid mit dit wark an de gang was, weren d'r 
hiet vaeke honnen in de buurt. Dat kwam 
omdat d'r an de hoeven altied een bepaotde 
stinkerige locht zat, daor de honnen btiekber 
graeg op ofkwammen. 
De iezers kreeg de smid in atderhaande 
maoten toestuurd, ze wodden bezorgd deur 
de ptaetsetike vrachtrieder. De iezers mossen 
veur etke pote op pas maekt wodden in et 
smidsvuur. Dat smidsvuur wodde stookt mit 
stienkoot of cokes. Mit een btaosbatge laaide 
de smid et vuur op. De iezers in et vuur 
wodden roodgtoeiend en dan wodden ze op 
et aambeetd in de vorm sleugen en pas maekt 
veur de hoeve van et peerd. Ok dit was zwaor 
wark, dat koj' wet zion, want as de smid 
peerden besteug, dan dreef et zwiet him van 
et veurheufd. Onder et peerdebestaon kwam 
d'r een tocht vanof, krek as van vteis dat 
verbraand is. De tocht kon een hiet aende mit 
de wiend mitgaon. 



Wolter de Vries, dörpsmid van Hooltpae, drok an et peerdebekappen. 

Behalven et bestaon van peerden hadde de 
smid ok boeregerei of mesienen in onder-
hoold. Dat weren dan bi'jgtieks mi'jmesienen 
en hujmesienen. D'r mossen dan bi'j de 
mi'jmesiene vaeks ni'je messen in de 
vingerbalke en de hujmesiene was an nije 
tanen toe. Bi'j de zoemerdag brakken d'r 
soms verscheiden tanen uut. Mar ok de 
waegenmaeker kwam tanges; hi'j mos 
hoepen om de vielen van een boerewaegen 
hebben. Ok dat was veur de smid een hiet 
sekuur warkien. Veur de boerewaegen mos 
hi'j trouwens vaeks ok de bootten en sptitpen-
nen maeken. 
De dorpssmid hadde meerstal ok alder-
haande boeregereedschop te koop. Jim 
moe'n dan daenken an alderhaande soorten 
schoppen en vörken, strontkrojen, spiekers, 
stiekeldraod, draodkrammen en gao mar 
deur, teveul om allegere op te numen. 
En dan kwam d'r nog es iene mit een 

hujvörke, waoras et huus van kepot was. Dan 
weer iene mit een strontvörke daor een tane 
van ofbreuken was. Een eer kwam langes mit 
een oor van een emmer en een aander hadde 
een melkbusse mit een gattien in de bojem. 
En dan haj nog een boer mit een varkenbak 
waor et schottien uut was. En zo stonnen d'r 
soms wet een man of wat te waachten in de 
smederi'je. Mar de smid bteef mooi deurwar-
ken, want hi'j hadde krek de peerden van de 
melkrieder te beslaon. 

Ze zeggen dan wet es dat juust de boeren et 
vroeger zo drok hadden en zok zwaor wark 
deden, mar de dorpssmid wodde et ok niet 
geven. Mar at et ootde wark van de smid en 
de boer is vot. Et dörp is niet meer as vroeger, 
doe iederiene mekeer kende. De dörpssmid, 
de winketties, ze bin attegere vot en dommiet 
misschien de boeren ok nog wet. Tieden 
hebben zien tieden... 



W. de Jong 

Een schaop kwiet 

Vertellegies uut et oolde Appe/sche, nr. 1. 

De heer W. de Jong komt van vroeger uut Appe/sche en woont now in 't Vene. Hi7 vertelt in een 
kleine ne gel over biezundere gebeurtenissen uut et oolde Appe/sche. Fe/tel/k op de meniere 
zoas zien pake ze him vroeger vertelde. En die had et weer heurd van die zien heit, die uut een 
schepensfemilie kwam en zels scheper west hadde. 

1k was al vroeg op pad. Ft was een moole 
dag. lene waor ie 's morgens diepe de locht 
inzoegen en daor hielemaole van opknappen 
en zo d'r de hiele dag weer tegenan kunnen. 
De schaopen ha'k uut et hokke haeld en veur 
mi'j uut dreven op 'e dunen an. Nao een 
stokkien huizebos kom ie clan in 't duneveld. 
De heide bluuide dat et een lust was. Echt 
een mooie dag. 
De hiele dag had 1k zo ommezwurven en 
aovens dee 1k mien schaopen weer in 't 
hokke. En doe vul et mi'j pas op dat ik iene 
kwiet was. Dat was mi'j nog noolt overkom-
men. Et scheut deur mien heufd, daor mos 
wat an daon wodden, dat was dudelik, mar 
watte? 
Inienend wus 1k et. 1k vleug in huus en 
scheurde et laeken van 't bedde, haelde een 
touw uut et schuurtien en toffelde, mu ak al 
was, weer op 'e dunen an. Doe 1k lenkeer 
weer onderwegens was, was 't net a'k 
vleugels kregen hadde en veurda'k mi'j 
bewust was, was 1k de bos al weer deur. 
Overdag hadde 1k een peer kerels zien lopen 
en daoromme stiefelde 1k daor op an. En ja 
heur, in de veerte zag 1k ze op een duun 
zitten. Now kon 1k daor wel recht op angaon, 
mar 1k was mar een klein kereltien en die 
aanderen weren grote, forse kerels. 
Now was et al een betien an et schiemeren en 
1k waachtte nog even en dee doe mien laeken 
over de kop, en doe d'r op of. 1k was nog niet 
zo wied of 1k lag al op mien snute, want 1k 
stroffelde over een heidestruke. Zo kon dat 
dus niet. 1k voolde et laeken een betien omme 

en dee et touw da'k bi'j mi'j had om de hals, 
mit 'n kneupe d'r op. Now was et al wat 
duusterder wodden en mit een oeleroep vleug 
1k al wapperende mit et laeken op de kerels 
toe. Waor ak et lef weg hadde weet 1k niet, 1k 
was deur alles henne. En as et now deur mien 
raozen kwam of deur et wapperen van et 
laeken in et half duuster 1k weet et niet, mar 
de kerels zetten et al goelende op een lopen. 
Zodat 1k mar es weer 'n grote galm gaf. De 
kerels leupen nog hadder. Ft schaop hadde 
mien stemme heurd en kwam op mi'j of en 
daor vleug 1k henne mit et schaop aachter mi'j 
an. Doe de kerels een goed aende henne 
weren, dee 1k et laeken of en leup mit mien 
schaop op huus an. 
Doe 1k dichte bi'j huus kommen was, zag 1k in 
de veerte een koppel meensken bi'j oons 
huus staon en 1k dochte dat ze heur al aorig 
ongerust over mi'j maekt hadden, mar doe ze 
mi'j in de gaten kregen hadden reup mien 
vrouw: 'Wi'j hebben dieveri'je had.' En doe 1k 
wat dichterbi'j kwam dee blieken dat d'r een 
laeken steulen was. Zo mar van 't bedde 
scheurd! 
Is dit et wat le zuken?' zee 1k, en 1k haelde et 
laeken onder mien jassien uut. 'Dat bin 1k 
onderwegens tegenkommen.' Mien vrouw 
scheurde mi'j et laeken uut de hanen. Alle 
vrouwluden bekeken et laeken, of ze veur et 
eerst zoks zien hadden. Et zol et laeken wel 
es wezen kunnen. Onderwiels dat zi'j daor mit 
doende weren, brocht 1k et schaop in 't hokke. 
Die naacht sleu pen wi'j weer onder et laeken. 
1k tegen de stiemse rogge van mien vrouw an, 



die d'r nog niet hielemaole uut was. Allebeide 
toch Ok wel een betien tevreden. Zi'j had heur 
Iaeken weeromme en 1k mien schaop. 
De aandere daegs vleug et ni'jgien deur et 
dorp, dat drie jongkerels uut Else in de 
Appelschester dunen een spoek zien hadden. 
Ze weren wat an 't strunen west in de dunen 
en hadden daor een verdweeld schaop 
vunnen. En doe ze daor over an 't beraodsle-
gen weren, kwam d'r inienend een spoek over 
et duun an draeven, mit een reer geluud datje 
deur alles henne gong, dat ze weren op 'e 
loop gaon en hadden nog es ommekeken. En 
et spoek kwam nog altied aachter heur an, 
now mit et schaop d'r blaetende aachteran. 1k 
heb mi'j veerder mar stille holen en 1k heb d'r 
laeter niks meer over heurd... 

Jimmy 

Lanteernfien 

Daor zit ik now, midden tussen pepier, kerton, 
plaksel en een nietiesapperaot op 'e vloer. 1k 
moet d'r een lampion van maeken. 't Is haost 
11 november: Sunte Matten. 
De kollega's zeden da'k wel even mit een 
idegien kommen kon. 
'k Bin an 't free-daenken. Free-writen kan niet, 
want penne en pepier liggen op mien buro. Te 
veer vot. Sunte Matten, lochies, snuperi'je, 
donker, zingen. 
Vroeger kregen we een mooie biete. Mien 
vader maekte d'r gatten in en mit een 
keersien d'r bi'j was hi'j klaor. 
Laeter mocht ik bi'j Goidhoorn een lampion 
kopen. De goedkoopste kostte een kwattien. 
Twie kwatties kreeg ik mit. 'k Mos d'r Ok iene 
mitnemen veur mien breurtien. Doe zag ik him 
liggen. Zoe'n grote ronde. Prachtig van kleur 
en een gezicht d'r op. Dat was de mooiste 
lampion die 'k ooit zien hadde. 
1k vreug Vrouw Gold hoorn naor de pries. Twie 
kwatties! Dat kon niet. Wi'j mossen elk iene 
van een kwattien. A'k disse kopen zol clan 
mossen wi'j tegere mit iene lampion. Dat 
leverde netuurlik ok de helte minder op an 
snupies en centen. le konnen wel toegelieke 
zingen, mar niet mit twie tassen veur de deure 
staon wiels ie mar iene lampion hadden. 
't Kon niet deurgaon. 1k kwam mit de goed-
kope lanteernties thuus. 
1k wete inienen wat veur lampion ik maeken 
zal. Groot en rond mit gezichten d'r op en 
hiele felle kleuren. Dat zal een protte 
opleveren. 'k Wol da'k d'r zels nog mit lopen 
mocht. 



Jelly Gold hoorn 

Lochtkestelen 
	

Naacht 

Jow weren et 

die mIj zee 

glen lochtkestelen 

te bouwen. 

1k keek naorjow op 

en knipperde mit mien ogen 

in et felle locht. 

Mar 1k hebbe niet luusterd. 

1k bouwe nog altieten 

mien eigen lochtkestelen. 

Duuster 

is daor de naacht. 

Huld 

in geheim 

in zwat. 

Meensken vlochten, 

kiender sluten de ogen 

veur de naacht. 

En 1k? 

1k steer in 't duuster. 

1k bin bange, 

bange veur de dag, 

de dag die kommen gaot. 



Minder 	 Puber 

Somstieden herken ik 

mijzels 

in een vlinder, 

die veurbi'j vligt 

en vrundelik, 

'Goeiedag' zegt. 

Puber wezen... 

bange wezen, 

stoer doen, 

tegenstriedig wezen, 

verliefd wezen, 

kwaod wezen, 

aanders wezen, 

machteloos wezen, 

verdrietig wezen 

onverschillig wezen, 

gewoon kneedt wodden 

in een bepaolde vorm 

die past 

in de maotschoppi'je 

van de voiwassenhied. 



Lily Köhler 

VIP 

Wi'j hebben een VIP in huus. In de loop van 
zien dattienjaorige bestaon as spierwitte, 
uterst bekoorlike, mar now en dan beheurlik 
kringerige poes, het Rosien him bi'j oons op 
weten te warken tot VIP, oftewel Very 
Important Person. 
Meerstal moej' daor een hiel Ieven Iaank slim 
hadde an warken, mar dat het Rosien ok daon. 
Zien meenskefemilie, waor hi'j deur toeval 
terechtekommen is, het hi'j zo weten op te 
voeden, dat hi'j de behaandeling krigt die him 
toekomt. 
'Miauw...,' zegt Rosien veur de deure. Daor 
springt de eerste slaaf al in de holing. Hi'j dot 
de deure los. 
Daenk now mar niet dat Rosien deur die 
deure naor buten toe gaot, want dan hej' et 
mis. Aj' een echte VIP binnen, moej' je 
passeniel eerst dudelik marken Iaoten daj' 
een persoonlikhied binnen. Daorom kuiert 
Rosien, veurdat hi'j d'r uut gaot, altied eerst 
een rontien om de taofel henne. 
Hi'j kikt even naor links, hi'j kikt even naor 
rechts... hi'j snoft et neusien vol mit frisse 
Iocht en besluut dan..., dat hi'j d'r toch mar 
liever niet uut gaot. 
Overgevulige Rosien het wat griezeligs in de 
tuun zien, waordeur et veur him onmeugelik is 
om zomar in et duuster naor buten te stappen. 
Hi'j dri'jt him omme... kuiert mit de stat omho-
gens weeromme naor zien plakkien bi'j de 
verwaarming en gaot wat zitten te mediteren. 
De slaaf dot de deure dichte. 
As et weer rustig is in huus en wi'j naor een 
spannende film op 'e tillevisie zitten te kieken, 
bedaenkt Rosien opni'j dat de deure toch mar 
veur him eupendaon wodden moet. 
Op zien oe zo zaachte, witflewielen voeties 
trippelt hi'j d'r eigenwies veur de twiede keer 
naor toe en ropt ienvooldig: 'miauw.' Jammer... 
iene van de slaven (degene die krek de deure 
veur poes losdaon het) wodt opstanig. 

Hi'j waogt et alderdeegst om ROTKATTE' te 
raozen. Mar daor het Rosien vanzels hielen-
dal gien bosschop an. Zoe'n sujet negeer ie 
gewoon veur de rest van de aovend. 
Yvo krigt medelieden en komt overaende om 
de deure weer eupen te doen. 
Netuurlik moet d'r eerst weer een rontien om 
de taofel lopen wodden veurdat poes besluut 
om d'r uut te gaon en geleuf et of niet... dit 
keer waogt hi'j de sprong. 
We meugen mar vuuf menuten genieten van 
de film. 
Miauw...!' 
'Laot mar raozen,' zegt Ellen. 
Mar wat verkikt ze heur op de listen van een VIP! 
Hoe dom en kienderlik om te daenken dat 
Rosien daor genoegen mit nemen zal. Zok 
gedrag hool ie toch niet veur meugelik veur 
een onderdaon! 
'MAUW... MAUW... miauuuuuwwww!' 
Mit zien klaegzang... van zeurend goelen tot 
oorverdovend kattegejank wet Rosien in een 
pootomdri'j weer de andacht te trekken. 
Om van et gezeur of te kom men spring 1k, 
slavin eerste klasse, overaende en doe de 
deure los. Weer het Rosien zien zin kregen en 
kan d'r in en d'r uut as hi'j dat wil. 
Eigenwies Iopt de katte naor zien plakkien bi'j 
de verwaarming, ruult him op en knipt de mooie 
bijou-ogen fienegies dichte. Ziezo, dat was dat. 
1k zocht es diepe en roep wanhopig tegen 
him: 'Alliend de beste kwaliteit blikvoer... 
slaopen op een wollen dekentien naost de 
verwaarming... anhaeld wodden op tieden dat 
etjow schikt... vien ie dat niet schandaolig!' 
le bin een VIP of ie bin et niet, heur 1k him 
daenken. As et mi'j now Iokt om in ien 
poezeleven zoe'n optimaole verzorging te 
kriegen, dan bin ik toch biezunder. 
Of niet soms? 



Ybe Duursma 

Cunera Fluvius 

Cunera Fluvius was in de Romeinse tied de 
naeme van de Kuunder of Tsjonger. De oold-
Friese naeme Kionre of Tjonre is van nao 
1500 en het te maeken mit Tiona. Dat 
betekent schae toebrengen' en dan daenken 
we in dit geval an een wildstromende revier 
die nogal wat overstromings veroorzaekte. In 
oonze tied wodt de revier in de Stellingwarven 
Kuunder nuumd en in et Fries Tsjonger. 
Vandaege-de-dag is de Kuunder aorig in de 
belangstelling en dan mit naeme de oolde 
loop van de revier. Op et ogenblik is d'r een 
warkgroep doende mit een onderzuuk naor 
die oolde loop. Dat gebeurt veural an de 
zunnekaante van de dörpen Katliek en 

Ni'jhoorn en an de noordkaante van de 
Kuunder. De heren Gerrit Teule en Foppe de 
Boer vertellen in een brochure over heur 
onderzukings daornaor (De Oude Kuynder, 
feberwaori 2000). Naor anleiding van heur 
belangstelling leek et mi'j interessaant Ok wat 
over de Kuunder te schrieven, mar dan over 
de zuudkaante van oons gebied. 
Bi'j de uutrikkinge van et boekien over de 
veldnaemen van Der Izzerd, Hooltwoolde en 
Ni'jhooltwoolde in 1988 in et dörpshuus van 
Der Izzerd was ok de heer Kerst Huisman, 
een bekend historikus, present. Hij vertelde 
mi'j doe dat hi'j et vermoeden had, dat dr flog 
een waeterloop of een takke van een rivier 

Et 'Scheltinga 's brugje', in 1963 is de Kuunder brieder maekt en is et broggien verdwenen, 
ongeveer 800 m ten noorden van et gemael. 



De Kuunder in West-Stellingwarf. 

bestaon hebben moet vanof de Katlieker hoge 
gronden richting De Ooievaar. Dat vermoeden 
komt overien mit de visie van de hierboven 
nuumde mannen in heur brochure. 

Bi'j et begin van oonze jaortelling kwam de 
Kuunder uut in et File, de Zuderzee was d'r 
doe nog niet. Et File stroomde uut in de 
Noordzee op etzelde plak daor now nog de 
Fliestroom is tussen de eilanen Vlielaand en 
Terschelling. 
Warschieniik is de Kuunder ontstaon as 
gletsjerrevier an et aende van de laeste 
iestied (80.000 - 100.000 jaor leden). Doe et 
klimaot waarmer wodde en et ies begon te 
smuiten, ontstonnen onder et dujjende ies 
wilde waeterstromen, die, hoe hadder et 
begon te dujjen, de hieltied wiiderwodden en 
zo weer meer stromen veroorzaekten. Dat de 
Kuunder een wildstromende revier west het, 
staot wel vaaste. Veural as die wilde stroom 

tegen hogere stokken (liem)grond an leup, 
zoas ten noorden van de Vriesburgerweg, kon 
et d'r aorig om weg gaon. In de bocht van de 
now nog oolde Kuunder ligt een kaampe 
Iaand daor beheurlik wat vuurstiender en ere 
soorten stien in zitten. Dat komt omdat et wild 
stromende waeter daor op liemgrond stuitte 
en ofremd wodde, waordeur de stiender 
liggen bleven. 
Datzelde gebeurde Ok an de noordoostkaante 
van de Zanen. Ok daor remde et woeste 
waeter wat of in een bocht en daor bleef 
veural revierzaand liggen. Die laoge zaand is 
wel een meter dikke. Lk hebbe dit zels zien, 
want et was oons laand. Een diel van et 
zaand hebben we laeter nog bruukt bi'j et 
bouwen van oonze ni'je woning. Op diezelde 
kaampe iaand lag in et verieden een dikke 
laoge iezeroer. Die laoge is ok aachterlaoten 
deur de wildstromende Kuunder. In 1700 is de 
laoge ofgreven en naor iezergieteri'jen brocht. 

Veer veur oonze jaortelling moet de Kuunder 
meerdere lopen had hebben, mar roem zien 
leup de Kuunder tussen twie zaandroggen in. 
De noordelike zaandrogge leup van Rotster-
haule tot an Haulerwiek. Op die zaandrogge 
laggen een flink tal dörpies mit prachtige 
naemen as Rotte Nieschot, Aldschot, 
Miledam, Catlick en Niehoorn. 
An de noordkaante van de zudelike zaand-
rogge laggen de dörpen Aldelemmer, 
Nielemmer, Niehoitwolde, Aidhoitwolde, Op 
de Idsert, Aldeholtpa, Nieholtpa, Altbe rcoop, 
Niebercoop, Mare king en Oostwold. 
Tussen de zaandroggen lag een leger gebied. 
De revier de Kuunder stroomde deur dit 
briede moerasgebied daor een boei heide en 
vene in veurkwam. ledere keer as et waeter 
hoge ston kon d'r in principe een andere loop 
ontstaon; dat hong of van de iesgang en de 
kracht van et stromende waeter. Et kan 
bi'jglieks best zo west wezen dat onder 
Ni'jhoorn d'r meerdere lopen toegelieke west 
binnen. Et kan ok best wezen dat veur 1664 
de belangriekste loop van de Kuunder dichte 
onder Oolde- en Ni'jhoorn langes leup op 
minder dan een kilemeter van de Schoter-
laanse weg van now. Ok Kerst Huisman dielt 



disse miening. 
Tussen 1664 en 1848 bin d'r een boel 
overstrornings in et gebied van de Kuunder 
west. Tiedens ien of meer slim hoge waeter-
stanen kan hiel goed de veurnaemste loop in 
meer zudelike richting gaon wezen. Dat was 
de kaant op van et Katlieker Schar dat doe 
Lemenburg hiette en laeter Katlijker Meen-
schar. 
Ft verhael gaot dat bi'j hiel hoog waeter et ies 
van de Zuderzee et laand in stouwd wodde en 
alderdeegst an Berkoop toe kwam waor et 
wel tot an de zommer toe liggen bleef. Dat zol 
inholen kunnen dat de vroegere bewoners 
van de angreenzende dorpen de voeten 
amper dreuge holen konnen (neffens de 
brochure van De Boer en Teule). 

In 1986 dee ik een verzuuk an de Rieks 
Geologische Dienst, distrikt Noord, om in et 
bezit te kommen van eventuele gegevens 
angaonde de oolde Kuunderlopen. 1k kreeg 
doe van heur twie kaorten, keurig in een 
kokertien, toestuurd. Et iene kaortien is van 
1922 en geft dudelik an waor de oolde 
Kuunder in et jongste verleden leup. 
Op de aandere kaorte is een deursnee van de 
bojem te zien mit de Kuunderlopen van 
13.000 - 8.000 jaor leden. lene loop lag 
percies daor waor now de tunnel 'De Ooievaar' 
in Rieksweg 32 zit. De kaorte geft trouwens 
Ok et plak an daor 13.000 jaor leden rendier-
jaegers west binnen. Dat plak is in 1980 
ontdekt en was naost et huus van de femilie 
Koen an de Otterweg. De rendierjaegers 
hadden heur kampement an de kaanten van 
de Kuunder, die doe viak langs de zuud-
kaante van de boerderi'je van de fern lie Piek 
an de Ruskemaodeweg van now leup. De 
Kuunder bliekt gedurende duzenden jaoren 
opvuld te wezen mit een veenlaoge die op 
sommige plakken wel vier meter dikke is. 
De twiede kaorte geft Ok an dat d'r tussen de 
twie eerder nuumde stromen een dadde was. 
Dat is haost zeker de waeterloop daor Kerst 
Huisman op doelt. Die waeterloop leup van 
Katliek of, ten noorden van de Zanen in de 
richting van de boerderi'je van Hiemstra an de 
Otterweg. 

Doe wi'j nog op 'e Zanen woonden, maekten 
we gebruuk van de hoge poolderdiek. Krek op 
et plak daor de waeterloop west hebben zol, 
zat in die diek een zwakke stee. As wi'j in die 
tied een zwaore vracht van et ien of aander 
bi'j huus kregen, gebeurde et nog al es dat de 
sjeffeur oprnarkte dat d'r zoe'n zwak plak in de 
diek zat en dat hi'j weeromme schaekelen mos. 

Even ten oosten aachter de boerderi'je van 
Hiemstra kornt de veldnaeme De doorbraak 
veur (zie et al eerder nuumde veldnaemeboe-
kien). Die naeme kon niet echt verklaord 
wodden, mar et kan best zo wezen dat de 
naeme herinnert an een deurbraoke van de 
oolde waeterloop tussen De Otterhoogte (bi'j 
Hiemstra an de Otterweg naor Mildarn) en de 
liemgronden van de Zanen, naor et zuden in 
de richting van de westkaante van de 
boerderi'je op Otterweg 6 en die uutkwam in 
de briede Kuunder. 

Mit daank an de Geologische Dienst veur de 
infermaosie. 



W.H. de Vries - historikus 40145 

De oorlog in de Stellingwarven - 36 - 

We gaon deur mit et verhael dat Jaap S/a ger 
uut Stienwiek oons destieds vertelde in een 
praotien dat wij mit him hadden over zien 
onderdukerstied. 

De ere dag bin we weer naor Blesdieke 
brocht, waor wi'j terechte kwammen bi'j de 
femilie Schotman, mar daor bin we niet lange 
west. Van daor bin we gaon naor Johannes 
de Vries, an de lekenlaene in Blesdieke, waor 
Ok al een Amerikaanse vliegenier onderdeu-
ken zat. (Zie bladziede 19, van Dc Ovend no. 6 
van oktober 1996.) Hier kwam ik allienig 
terechte, want Lowie de Leeuw gong naor 
Munnikeburen. Dit weren oonze laeste 
adressen en hier konnen we gelokkig blieven 
tot de bevri'jding. Now kwammen d'r nog twie 
onderdukers uut Gieteren en die weren op 18 
juli 1943 terechtekommen in et Blesdiekeger-
veld bi'j Fe en Rike Vredenburg. 
In een praotien, dat we destieds mit heur 

hadden in et bejaordewoninkien in De Blesse 
moesten we disse oolde meensken beloven 
dat we heur aachternaeme niet numen zollen. 
Uut bescheidenhied, want ze wollen niet prat 
gaon op alle goeie dingen die ze in de oorlog 
veur heur medemeensken daon hadden. (Ze 
bin beide intied wegraekt, dus is dat now gien 
bezwaor meer dat wel te doen, De V.) 
De onderdukers Mozes Slager en Bram 
Krammer mochten eerst veur drie weken 
blieven, hadden Fe en Rike bedongen, mar 
doe die omme weren, bin ze mar bleven want 
ja, in die beroerde tied kuj' een meenske in 
nood toch zo mar niet wegsturen, vun Fe. 
Begin 1944 kwammen daor nog twie onderdu-
kers bi'j, want ja, ie laoten toch niet iene buten 
staon was weer et bescheid. De laeste 
ni'jkommers weren Mieke Krammer en een 
Pool Grimsbergen en of dat nog niet genoeg 
was kwammen daor de joodse onderdukers 
Jaap en Cobie Brilleman ok nog bi'j. 

Blanko persoonsbewies uut de oorlog. 
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Bon veur een peer schoenen. 

Veur at disse onderdukers moest netuurlik wet 
brood op 'e plaanke kommen, mar dat tokte 
aorig. De bonkaorten wodden brocht deur een 
onderwiezer uut Ooldemark en as dr geveer 
was, dan waorschouwde pelisie Meppelink uut 
De Btesse. Overdag, as Fe naor zien wark 
was, weren de onderdukers drok doende om 
een schoetptak te maeken onder de vloer, mar 
dat gong haost verkeerd, want ze hadden de 
fotlementen van et huus ondergreven. Veur 
noodgevallen was d'r ok nog een schoelpiak 
buten in 't veld. 
In meert 1945 vun Fe in et veld twie tetaol 
verweertoosde vtochtelingen, die topende uut 
Duutslaand kom men weren. Dit weren twie 
Rotterdammers, Jan Broekhuizen en Arie 
Konijnendijk, en die bin ok mar weer Iiefdevol 
opneumen en ok die bin bleven tot de 
bevri'jding want och, was weer et bescheid, 
een peer eerpets meer en wat meer melk op et 
vuur en et was at weer klaor. Wat disse 
bovenstebeste meensken presteerd hebben 

uut naostentiefde, is mit gien penne te 
beschrieven. De femilie Stager uut Stienwiek 
benaodrokte dit deur te zeggen: As  dr 
meensken binnen, die de hemel verdiend 
hebben, dan bin zij dat wet.' As daank 
mochten Pe en Rike in 1972, doe ze veertig 
jaor trouwd weren, een bezuuk an tsraët 
brengen. 

Onderdukers en et verzet 

Deur atte tegenstaegen en et toenemende 
vertäs an meensken en materiaol an de 
fronten, moesten de Duutsers de hiettied meer 
warkers an et thuusfront onttrekken en rekru-
teren veur de frontdienst. Dit attes op et geveer 
of de febrieken in de 'Heimat' te ontvotken. Dat 
was ok weer ontoetaotber, want praktisch atte 
febrieken warkten veur et teger en aanders wet 
veur de voedsetveurziening. Dus moesten ze 
meer arbeiders roonselen in de deur de 
Duutsers overwetdigde en bezette buurtanen. 
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Dus ok Nederlaanders. 
Ok in de Steilingwarven kregen een hoop 
meensken een brief op de deurmatte van et 
arbeidsburo, dat ze veur uutzending naor 
Duutslaand in anmarking kwammen. 
le konnen twie dingen doen, hennegaon of 
onderduken. Geiokkig peinsde een groot diel 
van de meensken d'r niet over om d'r henne 
te gaon, veural niet meer in de loop van 1944. 
Een gelok was dat een hiele hoop meensken 
die op die buro's warkten, et hieiemaol niet 
ens weren mit de roonseipraktieken van de 
bezetter en waorschouwden de betrokken 
meensken dat ze een oproep verwaachten 
konnen. Een hiele hoop hebben die oproep 
niet ofwaacht en ze deu ken onder, mar 
vanzeis moch et gien geveer opieveren veur 
et huusgezin. De praktieken van de bezetter 
kennende, wussen we dat ze niks en niet iene 
ontzien zoilen om heur doel te berieken. Dr 
bin gevalien bekend, dat ze et gezin moles-
teerden, omdat degene die ze hebben 
moesten niet te vienen was. Et argste was dat 
d'r Nederiaanders weren onder oons, die 
dapper mit de Duutsers mitdeden en die koj' 
dan beter niet veur de voeten lopen. Hiel wat 
weigerers konnen onderduken mit hulpe van 
of via de L.O. (Laandelike Orgenisaosie veur 
hulpe an onderdukers), een onderdiel van de 
ieiegaie orgenisaosie. Wat die meensken, mit 
geveer veur et eigen leven, presteerd hebben 
veur de medemeensken wodt mar al te vaeke 
vergeten. Hulde an disse warkers en 
warksters, Ok in oonze regio. 
Et tal onderdukers nam de hieltied toe. Meen-
sken die heur onttrokken hadden an de 
arbeidsinzet in Duutsiaand, joden die niet 
naor deurgangslager Westerbork wolien, 
onderdeuken oold- militairen van et veurmao-
lige Nederiaanse leger die heur in april 1943 
weer melden mossen, arbeidsdienstweigerers 
en onderdeuken ieiegale warkers, en laeter in 
september 1944 kwammen daor de stae-
kende meensken van de Nederlaanse spoor-
wegen ok nog bi'j. Veur al disse onderdukers 
moesten gaastgezinnen zocht wodden die et 
and usten iene of twie van zokke meensken op 
te nemen, soms alderdeegst een hiel gezin. 
Die gaastgezinnen moesten veur disse 

gaasten hulpen wodden an bonkaorten. Mit 
de mitwarking van et passeniel dat warkte op 
et distribusiekantoor, was et soms meugelik 
de bewuste bonnen te kriegen, mar et bleef 
levensgeveeriik veur de betrokken amb-
teners. Twie ambteners van et distribusiekan-
toor in Wolvege, dat doe in de oorlog in et 
huus Lindenoord zat, bin deur heur hulpe an 
onderdukers deur de S.D. oppakt en nooit 
weerommekommen. 
Ok in Noordwoolde is etzeide gebeurd. Een 
aandere meniere om an bonkaorten te 
kom men, was, om in et hoist van de naacht 
een distribusiekantoor te kraeken, mar dat hul 
wel in dat dat in spertied gebeuren mos. 
Spertied betekende in de ooriog, daj' tussen 
tien ure aovens (iaeter acht ure) en de ere 
dag veur zunsopgaank niet buten kom men 
mochten. Veur bepaoide beroepen was d'r 
deur de bezetter een uutzundering maekt, 
bi'jgiieks veur dokters, verpieegsters, 
meensken die veur dag en dauw op een 
febriek wezen moesten, en gao mar deur. 
Zokke luden hadden dan een deur de 
Duutsers uutgeven 'ausweis' in de buse. De 
ieiegaie warkers leupen dus een dubbel risiko 
bi'j een kraek op zoe'n kantoor. Zo wodde op 
16 december 1943 et distribusiekantoor van 
Witmarsum kraekt en aile bonnen die daor 
weren hebben ze mitneu men. Op 3 feber-
waori 1944 wodde et gemientehuus van 
Bergum kraekt om an de gemientezegeis veur 
de persoonsbewiezen te kommen. 
Et was zo dat iedere Nederiaander in de 
bezettingsjaoren van zien vuuftiende jaor of 
een persoonsbewies, kompleet mit foto, 
vingerofdrok en een gemientezegel mit 
nommer, anvraogen mos. Over de foto wodde 
dan een gemientestempel drokt, mar dit 
hebben we in een eerdere Ovend al es 
behaandeid. Deurdat de ieiegaiiteit deur et 
kraeken van gemientehuzen de beschikking 
kreeg over bianko persoonsbewiezen en 
gemientezegeis en stempels naomaekte, 
konnen ze de onderdukers dus helpen an een 
vals persoonsbewies, kompleet mit een vaise 
naeme. 



Henk Bloemhoff 

Oonze tael, oonze zorg 

Van cent naor baander 

Et Stellingwarfs is toch niet hielemaole meer 
van disse tied'. D'r bin nog altied meensken 
die dat aenhik een betien vienen. Dat khinkt 
toch wel wat vremd, as in Europees verbaand 
die tael erkend is. En as bliekt dat tienduzen-
den meensken him nag praoten en nog yule 
meer meensken him mit een protte plezier 
lezen. Die meensken hebben hielemaole et 
idee niet dat et ahlegeer niet van disse tied is. 
Ja, wodt d'r dan zegd, mar al die oolde 
woorden! Die bin veroolderd, die zeggen we 
niet meer, daor kommen Nederlaanse 
woorden veur in 't plak. Now, dat is in 
sommige gevallen misschien wel zo, mar ie 
zollen krek zo risseneren kunnen veur et 
Nederlaans. Hoevule woorden uut et Engels 
wo'n niet meer en meer in et Nederlaans 
bruukt? En is et Nederlaans as tael daor dan 
mit uut de tied? Lange leden kwammen d'r 
nogal gauw es Fraanse lienwoorden in et 
Nederlaans terechte. En is et Nederlaans 
daor dan veroolderd deur wodden? 
Ok in et Nederlaans veroolderen woorden en 
betekenissen. Zo heb ik in de boekekraante 
Twie pond 'n stuver disse keer een protte 
verteld angaonde betekenissen en uutdrok-
kings over et woord cent in et Stellingwarfs, 
een woord dat ok in et Nederlaans 'veroolde-
ren' zal omdat et 'ding zels' in onbruukt raekt 
is. Dat staorigan zal et woord cent = die munt 
of muntienhied die we eerder bruukten, 
minder vaeke zegd wodden. Mar zollen we 
daoromme al die uutdrokkings en zo mit cent 
die ik in de boekekraante nuumde: 

Hij het heur trouwd om de centen 
Hij lop mit de centen van de kapper onder de 
aarm 

en nag hiel yule meer, zollen die uutdrokkings 

daoromme now gauw verleuren gaon? 1k 
daenk van niet. Zo wárkt et ok niet, want ie 
kun al die uutdrokkings en spreekwoorden en 
zo los ontholen zonder daj' drekt an cent = die 
iene munt of muntienhied daenken. Zo wodt 
in et Nederlaans wel es zegd daj' 'je laatste 
oordje versnoept hebben' en dan weej' wel 
daj' ahles d'r deur brocht hebben, mar dan hej' 
nog hielemaole gien sekuur idee wat 'oordje' 
vroeger aenhik veurstelde. Dit trouwens nag 
even los van de meugelikhied dat de eurocent 
dommiet deur iederiene gewoon cent nuumd 
wodden zal, naor ik veurspel. Dat cent is dan 
een verkotting van eurocent tot cent, mit cent 
in de ni'jste weerde. 1k weet trouwens niet of 
dat al een gewoonte an et wodden is, mar nog 
es, et zol hiel goed kunnen, zeker as de 
gedaachte an de gewone cent wat vot is. Op 
dit mement kuj' nag niet hielemaole zonder 
risiko zonder meer cent zeggen in de 
betekenis van eurocent, omdaj', zo gauw aj' 
cent zetten, haost iederiene nag an de cent 
van eerder daenkt en an de weerde d'r van. 

Mit een typisch Stellingwarfs woord is d'r wat 
vergeliekbers an de haand. Dat is et woord 
baander(deure) = grate schuredeure, van et 
oolde soorte. Niet dat die grote schuredeuren 
in ien keer vervongen binnen deur een ni'je 
gemienschoppehike Euro(pese)-schuredeure. 
Mar wel wodt et type deure minder en minder 
bruukt. De oolde baanderdeuren van de 
Saksische boerderi'jen bin staorigan minder in 
tal wodden en al veule eerder as de ligboxe-
stallen en zo zatten d'r toch al ni'jere soorten 
schuredeuren as vroeger in de boerderi'jen. 
Toch wodden die grate schuredeuren nag 
altied zo nuumd, en d'r staon nag genog 
boerderi'jen om oons henne die zok soorte 
deuren nag hebben, dat et woord kan van dat 
nag volop bruukt wodden, ok veur ni'jerwet-
sere deuren. 



De oolderen weten d'r liekewel et meerste 
nog van. Ze weten nog dat ze baander ok wel 
bruukten veur et gehiel van beide baander-
deuren. Zo hewwe zinnegies in oons 
woordeboekmateriaol zitten as: 

holen. 1k wol nog even toe naor uutdrokkings 
en zo mit baander. Kiek mar es: 

HooI]e baander es even dichte, dan kan een 
aander ok wat zeggen (Ow). Dat betekent: 
hoot je mond es even dichte. 

Hij zette even de schoolder d'r onder en 
et voer huj was zomar deur de baander 
(Ld) 

Reken mar niet dat die boerewaegen krek 
deur iene van de beide deuren paste. Hij 
gong deur de eupening van beide. En aj' an 't 
opvarven mossen, dan deej' vanzels ok niet 
iene van de beide deuren, mar beide: 

1k moet de baander nog varven! (Dhau) 

En geef es acht op et volgende veurbeeld: 

Veur ha]' de grote baanzer, aachter of op 'e 
zied ha]' een kleine baanzer, daor gongen de 
peerden dan weer uut (Np) 

Dit zinnegien tat zien daj' ok nog een k/ama 
baander of baanzer hadden. Netuurlik gongen 
peerd en waegen niet deur iene van de 
deurties van de kleine baander. 

Now las ie krek in plaets van baander et 
woord baanzer. Inderdaod was d'r een 
streekverschil. Ni'jhooltpae het ok wel 
baander, mar dus ok baanzer. En dat hebben 
de meerste dörpen in West-Stellingwarf 
vanoolds ok. Een gemientelik verschil? Dat 
wodt at gauw docht, mar dat is et niet. Want 
baander komt behalven in Oost ok veur in 
Buil, Noordwoolde, Hooltpae, Ni'jtriene en 
Wolvege, naost baanzer, en omgekeerd komt 
baanzerveur in Else en Berkoop, naost 
baander dus. Op Der Izzerd komt ok veur dat 
meensken mendeure zeggen veur de kleine 
baanders of baanzers. Dat is begriepelik, aj' 
daenken an et veurbeeldzinnegien uut 
Ni'jhooltpae van zokrek. 

Daornaost bestaon nog aandere variaanten 
van baander die in et woordeboek kommen, 
mar 1k nuum ze hier niet, om et hier kot te 

Hi] het de baander eupen(staon) (Dhau, Np, 
Nw, Op, Ow), dat betekent: hi'j het de gulpe 
eupen 

le hebben de baander niet dichte (El), dat 
betekent: je gulpe staot eupen 

le moe'n de baander dichtedoen, hej'thuj nog 
niet binnen? (Db), dat betekent: ie moe'n je 
gulpe dichtedoen 

't Geld gaot d'r de baander uut (Ow), dat 
betekent: ze geven d'r een hiele protte geld 
uut (Ow) 

In haost at disse gevallen betekent baander 
wat aanders as schuredeure, en dat wet ok 
iederiene die die uutdrokking heurt of bruukt. 
Baander kan et as woord dus ok op die 
men iere volholen. In de taeste zin is baander 
feitetik wet de schuredeure, mar ie hoeven 
van een schuredeure hietemaote gien weet te 
hebben om toch de uutdrokking herkennen, 
beg riepen en ontholen te kunnen. Baander 
kan zo toch makketik bestaon blieven, ok at 
zot elke schuredeure vervongen wodden deur 
wat aanders mit een aandere naeme. 
Baander is dan opneu men, ja haost votkreu-
pen zoj' zeggen, in vaaste uutdrokkings en 
zo! Mar toch... zo lange d'r nog grote of kleine 
schuredeuren binnen, kuwwe zokke en 
aandere mooie woorden mar et beste in ere 
hoten! 

ni'jgies 

D'r is hier eerder at even melding maekt van 
de komst van een ni'j veldnaemeboek. Dat is 
om percies te wezen nommer V in de rieget 
Veldnaemen van Ste//in gwarf. Et gaot om de 
beschrieving van de vetdnaemen van De 
Langetille, Spange, Munnikeburen, Scharpen- 



zeel, Ni'jtriene en Sliekenborg. Auteur is Piet 
van der Lende, ofkomstig uut de Westhoek. 
Et boek zal ok een riegel historische foto's 
hebben en wodt ongeveer 130 bladzieden 
dikke. De pries is nog niet bekend. D'r komt 
een grote overzichtskaorte in as bi'jlaoge, mit 
de naemen uut et boek d'r op. Et boekwark 
wodt uteraord uutgeven bi'j de Stellingwarver 
Schrieversronte. 
Van mien eigen haand verschient disse haast 
een boekien mit zeggies over et weer uut hiel 
Stellingwarf en vanzels in et Stellingwarfs, mit 
Nederlaanse vertaeling en uutleg waor as dat 
neudig is. Et gaot om dezelde uutgever as 
van de Stellingwarver wiesheden eerder: 
Verba b.v., Hoevelaken. De ong. 180 
Stellingwarver weerspreuken (mit tekenings) 
gaon ongeveer € 5.80 gellen. 

Op 15 mele 2002 raekte weg oonze 
trouwe woordeboekmitwarker en kontakt-
persoon veur de woordeboekgroep van 
Makkinge de heer 

Johannes Schurer 

in de leeftied van 78 jaor. 

De heer Schurer dee van 't begin van et 
woordeboekprojekt of mit an oons projekt, 
wiels hi'j ok mennig keer anvullend tille-
fonische of schriftehke vraogen beant-
woordde. 
Zien kundige inbreng en fleurige inzet 
zullen oons bi'jblieven. 

Bestuur en passeniel van de 
Stellingwarver Schrieversronte 

Et begrip laandweer in Stellingwarf (2) 

De veurige keer vertelde ik nogal uutgebreid 
naor anleiding van een vraoge naor de naeme 
en et begrip laandweer. Veur et veurofgaonde 
verwies ikjim naor De Ovendjg. 30 nr. 4, blz. 
27-30. Die tekst is een protte lezen, want ik 
kreeg nogal wat reakties, en ik zal die veur 

een pat bruken in et volgende. Daorbi'j zal ik 
me beparken tot et begrip Iaandweer= 
verdedigingswal en de anwezighied-al-dan-
niet vroeger an de Stellingwarver zuudgreens. 
Otto de Vent zag in een willekeur van 
Blesdieke van 1592 dat et woord iantweer' 
daor in iene aosem deur nuumd wodt mit te 
onderholen sloden om et waeter deur te 
laoten. Dan zol et om een waeterlossing gaon 
kunnen. Mar et kan ok wezen dat die 
waeterlossing nuumd is naor een verdedi-
gingswal of aander soort ofzetting. De heer 
W. de Jong, van vroeger van Appelsche, wist 
d'r op, dat ok keken wodden moet naor 
verbaand mit et begrip Iaandscheidinge. 
Laandscheidings dielden argens eers ok een 
bepaold gebied in stokken veur et ofvoeren 
van et waeter, zegt hi'j. In Hollaand gong 
zoe'n indieling an et ontsluten van et hoog-
vene veurof. De Jong nuumt o.e. nog de 
studie van dr. J.L. van der Gouw: De land-
scheidingen tussen Delfiand, Rijnland en 
Schie/and. 
Veur de zuudgreens bi'j Steggerde, Blesdieke 
hewwe dus nog gien aandere anwiezings as 
et woord laandweer, en tekst die op een 
verdedigingswal wiezen kunnen zol, zie de 
veurige Ovend. 
Otto de Vent wees mi'j op een artikel van M. 
Schroor in et tiedschrift It Beaken, jg. 52 nr. 4, 
blz. 161-193. Die lat de Elsiger laandweer 
lopen van de knik in de perveensiegreens 
(richting ZorgvliedlWaoteren) naor et 
zuudwesten. Hi'j baseert him heufdzaekelik 
op een schriftelik akkoord tussen Frieslaand 
en Drenthe uut 1731. Belangriek is dat daor 
dit in zegd is: 'Eerstelijk zal de Lantweer bij 
Elslo dienen tot een scheidinge, gelijk de 
selve reeds zedert lange, gedient heeft tot het 
poinct op de kaart gemarqueert met A'. De 
vraoge is dan, wat vienen we daor nog van 
weeromme in et laand, en hoe zat et westeli-
ker? Ok bin d'r veronderstellings dat de 
laandweer = greenswal ok noordeliker was, 
zie mien veurige stok en zie hiernao. Veerder 
is d'r westelik van de perveensiegreens een 
greefwark in et Iaand daor sommigen van 
zeggen dat et gewoon een ofwaeteringss loot 
was, aanderen zeggen dat et wat aanders 



west hebben moet. Ft gaot hier om De Oolde 
Duker. Die staot intekend op een ruilverkave-
lingskaorte van 1968 (anwezig in et archief 
van de Stellingwarver Schrieversronte). De 
Oolde Duker schient vandaege-de-dag 
allienig mar hier en daor nog te herkennen te 
wezen. Theunis Kastelein van Else zegt dat 
een plak dat hi'j nog wet, aenlik te hoge is 
veur een ofwaeteringssloot. 
H.J. Popping zegt in een kraantestokkien 
(alweer: mit daank an Otto de Vent) dat in een 
akte van 1690 al spraoke is van de 
sloot'. Een oolde overlevering zegt, neffens 
him, dat de 'Duker' d'r in iene naacht kommen 
is. Hi'j zol greuven wezen deur troepen van 
inkelde honderden mannen, misschien meer 
as duzend, die zo dekking zochten. We weten 
niet deur wie et verdedigingswark greuven is, 
zegt Popping, we zollen bi'j ontginnings letten 
moeten op biezunderheden in de bojem. As 
de Iaandweer= verdedigingswal noordweste-
lik van de knik in de greens naor Zorgvlied 

ongeveer etzelde was as 'de oolde Duker', 
clan is de greens daor deur de jaoren toch 
aanders kommen te liggen, of d'r het naor et 
noordwesten toe nog een aandere Iaandweer 
legen. Graeg citeer ik hier Ok de heer Eise 
Postma van Tronde, uut een uutvoerige brief: 
'De landweer te Elsloo is geweest, is de 
gedachte, De Oolde Duker- beginnend in het 
Langediekemer veld en gaande naar Elsloo-
Zuid. Boerderij vroegerjonge Jan Koops - nu 
Renze Bos. Wijlen burgemeester Oosterwijk 
dacht echter meer aan een afwateringsfunctie 
- die Dc Oolde Dukerzou hebben vervuld en 
dan wel op de Riete. Dat is ook mogelijk. Toch 
blijft het vreemd dat het Langediekemer veld - 
veengronden toen - afwaterde via het Elsiger 
veld helemaal naar Elsloo-Zuid, terwijl het 
veel gemakkelijker en korter was af te 
wateren op het Diep te Boekhorst. Persoonlijk 
denk ik clan ook dat een verdedigingslinie - 
dus landweer - het meest voor de hand ligt'. 
Raodsels dus. Mar d'r is meer. 

De Kaele Dunen, naozommer 2002. Links StellingwarfiFrieslaand, rechts Drenthe. En in de midden: een 
stokkien Iaandweer (?), mit links en rechts sleggen. De ne gel bomen die ze staon laoten hebben, maekt 

de verbelinge starker. Op oolde kaorten staot ok hier ongeveer de anduding 'Friesche landeweer'. 



Gaoj' vandaege-de-dag zudelik van Bull van 
Sneishutte of over et zaandpad naor et 
oosten, dan vien ie op een gegeven mement 
een verspringing naor et zuden en miens een 
wal, een funk aende laank, an de noordkaante 
van de forse scheidingssloot. Allienig een 
overbleven hoekien bos, of et restaant van 
een oolde /aandweer= verdedigingswal? 
Otto de Vent vertelde dat as hi'j zudelik van 
Bull omgeving Bosoord fietst, hi'j ok wallen op 
'e greens zicht die meugelik mit een Iaand-
weer= verdedigingswal te maeken hebben. 

Now, misschien is d'r bi'jkotten voldoende an 
anwiezings om nog es een stok te schrieven, 
mar dan een historisch artikel of zo. Dan hoop 
1k dat dat et feitelike bewies geft over de 
anwezighied van Iaandweer = verdedigings-
wal op pattie plakken. Wat in mien ogen al wel 
een bijna-bewies vormt, is de prachtige 
voonst van Geert Lantinga op een topografi-
sche kaorte van 1922/1932. Daor staot op, 
links en rechts van de weg van Waoteren 
naor Oold-Appelsche, onder de anduding van 
de Drents-Friese greens: 'Friesche lande-
weer'. Al in 1849 lat de eerste officiële 
topografische kaorte dat zien. 
En langs de reed daore, links naor Else/Zorg-
vlied en rechts naor et Aekinger Broek op zag 
ik zels nao de 'ontdekking', nog walachtige 
resten, die hiel goed overbliefsels van een 
verdedingswal ongeveer zoas bi'j Bakkevene 
wezen kunnen zollen. Geert Lantinga vun nog 
wat moois in een oold greensofbaokeningsge-
schrift bi'j de gemiente West-Stellingwarf. In 
1827 bin de grietmannen (burgemeesters van 
die tied) van oost- en westaende in et veld om 
de greens tussen heur gebied nao te lopen. 
Ze neteren: 'neemt in een houtwal de 
scheiding een andere richting ( ... ) in een 
richting op Klein Wateren, tot tegen een 
aarden wal van gezegde instituuts gronden...' 
(instituut = laandbouwinstituut van Waoteren). 
Een stokkien Iaandweer, die hooltwal? 

Tientallen reakties kree'k dislange, die ik niet 
allegeer numen kan. Hattelik daank. 
Wel een teken dat tael en geschiedenis 
leven'! 

Krummeltien 

BOERDERI'JE DE HAULE 

In etlaeste nommer van De Ovend wodde in 
Veurbij, veurbi?, veurgoed veurbij een oolde 
boerderi'je in De Haule beschreven. Hiel veul 
was daor, bi'j oons in elk geval, niet van 
bekend, mar we kregen nog wat anvulling van 
de heer Oosterkamp van De Fochtel. Daor 
biwwe vanzels hiel bliede mit en daanken 
Oosterkamp van dit plak of nog even! 
De heer Oosterkamp schreef dat hi'j veul 
neven had die in De Haule woonden. As 
jongen gongen ze vaeke naor de Blauwe Bos 
en de boerderi'je van de foto kwam him dan 
ok nog wel bekend veur. Doe Oosterkamp op 
de laandbouwschoele in Oosterwoolde zat, 
zatten dr bi'j him ok twie jongen uut De Haule 
In de klasse die mit de gezinnen daor ze diel 
van uutmaekten nao de oorlog naor Amerika 
emigreerden. Die beide jongen weren Wolter 
de Roos en Wiebe Hiemstra. Wiebe was een 
zeune van Auke Hiemstra die In et hier eerder 
nuumde stok nuumd wodde. 
Over de boerderi'je wet Oosterkamp nog et 
volgende. De boerderi'je wodde de Tonckens-
hoeve nuumd. De plaets was in de jongesjao-
ren van Oosterkamp al hiel oold, mar wat hi'j 
doe zo vremd vun, was dat de naeme van de 
boerderi'je niet op de veurkaante ston, mar op 
de aachterkaante. Neffens him weren de 
letters van de naeme van latten maekt. 
Misschien bin dr onder de lezers nog 
goenend die dat ok nog weten? (sab) 



Sietske Bloemhoff 

Veurbi 
3 
 j, veurbi'j, veurgoed veurbi'j 

Wi'j vertelden jim eerder al es over de oolde 
foto's uut Oost-Stellingwarf die de heer Bouke 
Jansen van Oosterwoolde een posien leden 
an et archief van de Schrieversronte schonk. 
Bi'j die serie zat ok een hiele mooie foto uut 
Oold-Appelsche. Et is et huus van Jan 
Bergveld, de heit van de zo bekende Hendrik 
Johannes Bergveld. Op de foto zien jim Jan 
Bergveld mit zien dadde vrouw. Hendrik 
Johannes was een zeune van zien twiede 
vrouw. Op de aachterkaante van de foto vaalt 
veerder nog te lezen dat Jan dit husien 
indertied kocht veur f. 60,00! 

As d'r onderjim goenend binnen die ok nog 
oolde foto's uut ien van oonze gemienten 
hebben en die nog niet of nauweliks bekend 
binnen, clan bin wi'j daor slim in interesseerd. 
As jim zoe'n foto, mit et bi'jheurende verhael 

beschikber stellen willen veur disse rebriek en 
oons archief, dan stellen wi'j dat biezunder op 
pries. De originele foto kriegen jim vanzels 
weer weeromme! 



Koosje Hornstra 

Veuruutdrokt en weerommehaeld 

Om oons henne won grote industriegebieden 
anlegd op boerelaand en sommige ni'je bedrieven 
blieven mar inkelde jaoren bestaon. Dan staot daor 
zoe'n groot Ieeg gebouw, dat haost niet te 
verkopen is. 
In Wolvege is Utermöhlen d'r een veurbield van en 
in Et Vene eerst al Tectronix en Iaestdaegs S.C.J. 
En dat alles omdat et in et buterlaand goedkoper kan! 
In De Ovend van juli 1973 schrift Jannes Nijholt al 
een stokkien over een bedrief dat doe naor Belgie 
uutwieken zol, mit as titel 'Verrek mit jim Daf!' 

Verrek mit Jim Daf! 

D'r ston een tied Iaank leden te lezen in de kraante, 
dat et gemientebestuur van West-Ste//in gwarf een 
soortement protestbriefschreven hadde naor de 
len of aandere hoge bestuursinstaansie, een 
menister of zo wat, om d'r tegen te protesteren, 
dat de Daf-febrieken van doe/ weren, om een 
onderdiel van dit grote industriekonsern van 
Braobaant over te brengen naor Be/gie. Et 
gemientebestuur van West-Ste//in gwarf vun dat 
glen wark, ston d'r in die brief, want ze wo//en dat 
Daf naor 't noorden kwam, h/er bi] oons, in p/aets 
van naor Be/gië. Dan zo/ d'r hierja ommes een 
a//emachtig protte warkge/egenhied kommen en d'r 
zo//en een boe/ meensken kommen te wonen, en 
dan konnen ze h/er in 't noorden ok es een keer 
mitte//en, moej' mar rekenen. Want: industrie-
produktie-gruuien-groter-meer-rieker, dat bin de 
ienigste din gen, die oonze bestuurders dr/even in 
heur daege/ikse doen en /aoten. Dat zien ze as 
heur taeke, as heur p/icht: gruuien-groter-meer-
rieker! A//es in et be/ang van heur gemiente en de 
meensken die as daor wonen. A//emao/e zien ze 
dat as et hoogste be/ang: jaegen aachter industrie, 
dat is: sturen in de richting van een ontwikke/ing, 
zoas we die onderde bedrieven kennen in de 
raandstad. Et za/ a//emao/e wel zo moeten, dat 
geJacht naor a/tied mar meer en groter en rieker en 
beter... 

Mar as 1k dan et Lendepattien dae/e fietse en 1k zie 
de meerkoeten daor tussen de paampels 
ommescharre/en, en ik zie een grote schofferd 
boven de roe gte zel/en en 1k zie een wieke/tien 
veur mi] Ian ges giese/en... dan daenk ik: verrek mit 
Jim Daf! 
En as ik biJ mien zaandzoeggat zitte te visken en 
ze hebben es een keer honger, die knaopen van 
stieke/baozen en 1k trekke es een peer van die 
wi/de broezers uut dat waeter, waor aJ' nog wel 
vuuf meter om/egens kieken kunnen en dat nog 
tinte/t van /even en 1k hebbe dan ok nog et ge/ok, 
dat de rietdompe v/akbij begint te poempen... dan 
daenk 1k: Verrek mit Jim Oaf! 
En as 1k es de Westhoek in stroeze en 1k zie dan 
die bunders riet/aand en 1k wete van al die 
weze/ingen en mudden en visotters die as daor 
wonen en van al die dikke snoeken in die 
petgatten, die daor nog krek zo /even as honderd 
Jaor/eden, krek zo wild en zo roeg... dan daenk ik: 
Verrek mit Jim Dafi En aJ' daor dan es over deur 
daenken, over dat geJacht van oonze gemientebe-
stuurders, dan begin ie te twie fe/en as ze wel et 
goele pattien /anges /open. Dan begin ie te 
twie fe/en as zokke bestuurders wel hoge en bried 
genoeg kieken kunnen om te overzien wat ze 
naostreven ... ! 
En dan wodtJe twiefel zachiesan zekerhied, dan 
krieJ' zachiesan de overtuging, dat die bestuurders 
een glad verkeerde inste//ing hebben, om datgene, 
waor ze veur anste/d binnen, ok goed te doen! 
Goed, niet a//lend veur vandaege, mar ok veur 
morgen en overmorgen. Zi] zu//en et misschien wel 
goed mienen mit heur gejacht naor a/tied mar meer 
en groter en beter... Mar 1k zegge: Verrek mit Jim 
Daf! 

J.W Nijho/t 



Roel Oostra 

Waor de naeme 'Tsjonger' wegkomt 

Hieronder lezen Jim et tenielstokkien Waor de naeme Tsjonger wegkomt van Roe! Oostra. Et 
stokkien wodde opvoerd in et pergramme 'Kiek es an, daor biwwe weer' van et Ste!Iingwarfs 
kabberet Evenpies bi'jpraoten. Jammer genoeg bestaot dit gezelschop niet meer. Omreden et 
ondeiwarp aorig aktueel is (zie o.e. et artikel over waeternaemen van Stellingwarf in De Ovend 
van juni ditjaor, p.  23 en 24) en ere gezelschoppen et misschien wel een keer bruken willen, 
plaetsen we et tenleistok van Oostra graeg. (red.) 

Martha zit rechtsveur op et teniel, mit 'Sprokiesboek'. Evert zit op een kissien Iinksaachter. 

Martha: 1k zal jim een verhael vertellen dat ik heurde doe ik een klein maegien was. Elke keer 
da'k d'r laeter an docht wadde et verhael nog mooier. Mit verhaelen gaat et aenhik krek zo as mit 
meensken, ze wo'n moaier as ze oolder wodden en Iaot oons eerlik wezen, dat is fijn om te 
weten. Jim hebben grif wel es deur de Stellingwarven fietst en am jimme henne keken. Want et 
is krek za a'k Wiebe Scheenstra lessend zeggen heurde: 'De hieltied meer meensken trekken 
d'r op uut am van aans maoie Iaandschap te genieten. En aj' dan de oren spits, de neuze eupen 
en de ogen gaed de kast geven, kaj' van ahles integen.' En aj'm dan argens zae'n hiel aald 
baerespullegien zien, mit een rieten dak waaras hier en daar wat mas en kruden op gruuit, mit 
muren die wat verzakt binnen, kleine raemen, d'r wil mar iene deure meer eupen, een vleerpalle 
gruuit over et hekke en onder een oolde wilgeboom is een poele waeter waoras jange enties in 
zwemmen, now, dan is dat et plakkien waaras ik henne wil. Lange, hiel lange leden stan dat 
boerderi'jgien d'r nag gieniens, en dat is mar gaed ak, want wa'k vertellen wil gaat hielemaale 
niet over dat spuhlegien. 

Hier ongeveer dot Evert de knienetaanties in de mond en zet twie oren op et heufd. 

Martha: Nee, mar as et d'r al staon hadde zol an de aachterkaante een pad west hebben, veer 
de bas en de heidevelden in en dan weer an de ziedkaante van dat pad was een groat kniene-
hal. En bi'j dat knienehol begint mien verhael. 
In dat hal waande de femilie Cuniculus en die hadde perblemen mit de aaldste zeune Klaas. 
Heit hadde him de deure al uutzet, mar hij gang niet vat en bleef mar veur et hal ammehangen. 
Dat Mem naar buten en die zee: 

Henny komt op, ze is krek as Evert veurzien van taanties en oren, en zegt: 

'Jange, gao toch vat, wadde tach es een keer zelsstanig! Je baard begint d'r al fhink deur te 
kommen dat dan kun ie za staarigan Ok wel op eigen poten staan. Zuke tach een meid, greef 
argens een moai hal en wip een huushohing bi'j mekeer. Wees een kerel, gao vat, want wi'j 
willen je d'r niet meer in hebben!' 



Martha: Mem gong weer naor binnen en batste de deure mit een klap dichte. Klaos, et was niet 
een vloggen iene, keek hulpeloos om him henne en wus niet wat hi'j doen zol. Uut de struken 
zag hij zien jongste zussien ankommen. Die zee: 

Sia komt op, zelde uutmoonstering as de beide aanderen, en zegt: 

'Sturen ze jow toch weg, breurtien? Een minne streek! Weej' wat, 1k gao mitje mit. Mem het 
alweer een nie worp onder de schölk, dat bi'jkotten wo'k de deure toch ok uutzet. 1k gao mit, 
kop op, wi'j vienen wel wat.' 

Martha: En zo gongen ze op pad. Ze hadden al een hie[ aende lopen en de zunne was ondergaon. 
Hier gaot staor/gan et Iocht uut, mar Martha het een zak/anteern. 
In de bos was et pikkedonker en zo stille dat ze heur eigen voetstappen heuren konnen. Mar ze 
leupen deur en verdwenen in et duuster van de naacht. 
As et donker is gaon Evert en Sia of, en dan gaot staor/g et Iocht weer an. 
Doe et staorigan weer Iocht wodde, leupen ze over een hoeke hoogvene waoras jaoren en 
jaoren laeter et dörpien De Haule kwam te liggen. '1k gao niet veerder,' zee Klaos tegen zien 
zussien, 'we blieven hiere, as we veerder gaon kommen we in et laand van de Friezen en Heit 
het me wel es zegd dat daor allemaole dwasbongels van knienen wonen. 1k greve bier een ni'j 
hol. Zuuk ie intied mar wat knieneblaeden'. En hi'j begon te greven, de grond spatte alle kaanten 
uut. Hi'j docht: 1k zal Heit en Mem es wat zien Iaoten, ik maeke mienend groter as heurend. En 
hi'j greuf en greuf. Mar wat was dat? Zien veurpoties wodden nat en binnen de kotste keren leup 
et nije hol vol waeter. En daor bleef et niet bi'j, et waeter stroomde over et Iaand. Klaos kon niet 
meer votkommen en reup nog naor zien zussien: '1k hebbe de bron van de Kuunder eupen 
greuven, de Kuunder stroomt bi'jkotten de hiele Stellingwarven deur.' En hi'j raosde zo en hadde 
de bek zo veer eupen dat hi'j kreeg een beste batse waeter binnen en bleef d'r in. Zien zussien 
heurde en zag et allemaole en draefde zo hadde as zi'j kon naor huus. 

Sia draeft aachter over et teniel. 

Daor ankommen reup ze zo luud as ze kon: 
Sia: 'Mem, Heit, oonze Klaos het de bron van de Kuunder eupenmaekt en drift now richting Berkoop:' 

Ondertussen kommen Harry en Henny op. 

Henny: 'Het oonze Klaos eindelik es wat presteerd,' Martha: zee Mem. 
En Heit zee aanders niks dan: 
Harry: 'Tsjonge, tsjonge, tsjonge, tsjonge(r)' 
Martha: En zo komt et dat vandaege-de-dag nog pattie meensken TSJONGER zeggen as ze 
KUUNDER bedoelen. 



Van de redaktie 

Ofscheid bestuurslid Harmen Houtman 

Oflopen 17 september wodde in Berkoop de jaorvergeerdering ho/en van de Ste//in gwarver 
Schrieversronte. Bij de bestuursverkiezing was d'r roem ommedaenken veur et felt dat Harmen 
Houtman uut Et Vene, mar van vroeger van Nijhooltpae, nao 31 jaor uut et bestuur stapte. 
Harmen wodt opvo/gd deur de heer Jan Kits Nieuwenkamp van V/eddeniene. 
Veurzitter Simon ter Heide daankte in zien toespraoke Harmen veur al/es wat hij van et begin of 
an veur de Schrieversronte betekend het. En dat was no gal wat! Harmen hetjaorenlaank 
siktaoris west in et bestuur, mar was ok in ta/ van kemmissies aktief. Waor hij liekewel veural in 
opvul, was zien schrieveri7e. Niet al/iend schreef hij zien beide gedichtebundels Weerzien en 
Veur de vorm, hij schreef ok ta/ van (lied)teksten veur o. e. et kabberetgezelschop Flying Stars, 
at duo Froukje en Jeannette en meziekgroep De Muiters. We bin d'r trouwens wis van dat 
Harmen mit zien schrieverije gewoon deurgaon zal, dat we zu/len gelokkig nog vaeke van him 
heuren en /ezen kunnen! Van dit p/ak of weenskt ok de redaktie van De Ovend Harmen alle 
goeds toe veur de toekomst. 
Hieronder kun jim et ofscheidsverhael van Harmen Houtman lezen, dat hij tiedens de jaorver-
geerdering veurlas. 

Beste meensken 

lnetveurjaorvan 1972 
stapte 1k op een zaoterdag- 
middag de ULO in Wolvege 
in. Tegere mit Johan 
Veenstra reden we daor op 
mien Puch henne. lene mit 
een hoog stuur. We wodden 
ontvongen deur mien oold- 
lerer Jannes Nijholt mit de 
woorden: Et duurt flog een 
stief kertiertien en dan 
begint et.' 1k mos wennen an 
die Stellingwarver woorden 
uut de mond van een man, 
die tot dan toe alliend 
Nederlaans (en Duuts) tegen me praot hadde. 

Oat is aiweer meer as dattig jaor leden. Et is 
et bekende verhael van et ontstaon van de 
stuurgroep Stellingwarfs, die de hieltied 
brieder dreugen wodt. De tied van dr mit de 
neuze op zitten tot besturen-op-ofstaand. 
Nog een peer persoonlike dinkies uut mien 
onthoold: 

- Veur een vergeerdering 
bi'j de femilie Bloemhoff in 
Ni'jberkoop nao een 
naachtdienst, sleug ik mien 
uren slaop over. 
- Indrokwekkend was de 
eerste subsidie-anvraoge 
van 2000 gulden bi'j een 
vergeerdering bi'j Jan 

J 	
Betten (lieke indrokwekkend 
as de tegenwoordige 
overleggen over subsidies 
trouwens). 
- De reizen naor ere dielen 
van oons Iaand mit de 
kulturele busreize. 
- Et kleine kantoortien mit 

Jacob Nijholt in de Meulehoeve. 
1k wil hier fiat te lange op deurgaon. Et is 
allegere bekend. 

Dattig jaor Schrieversronte is 60 percent van 
mien leven. Een hiel belangriek diel. De ronte 
gaf de juuste richting en inhoold an mien be-
staon. 1k leerde een protte, aorige en betrok-
ken meensken kennen: 



- Deur de Intergemientelike warkgroep 
Stellingwarfs bi'jglieks, 
de warkgroep Publiciteit, 
et Schrieverskontakt dat ik jaoren leidde mit 
Zwaantje Kuiters-Keizer, 
et bestuur van RWC, 
warkgroepen van de Ronte. 

Deur et verstarven van Jannes Nijholt raekte 
ik in de kunde mit de kabberetgroep Flying 
Stars. Begon 1k mit lieties en schetsen te 
schrieven. Via heur kwam ik bi'j de Fryske 
Krite; de Ni'jjaorsrevue op 'e Jouwer. Begon 1k 
te schrieven veur Jeannette Roeles en 
Froukje Bakker en de Muiters. Mien bi'jdrege 
tot et levendig in gebruuk holen van de tael 
kon en kan 1k daor volop in kwiet. (Jonge) 
zangers en speulers en publiek blieven op 
disse meniere in kontakt kommen mit oonze 
tael. 

1k zee et al eerder: van hiel betrokken 
stuurgroep tot besturen op ofstaand. Van 
schrutene ammeteur onderweg naor zeisbe-
wuste 'prof. Et veurnaemste in de Schrie-
versronte blift liekewel dat et gien instituut 
wodt dat boven, of veer van et yolk, ofstaot. 
Et is een groep die groot wodden is deur et 
yolk van oonze streek en dat yolk niet valen 
at. Naost noodzaekelike professionele 
opstelling moet et gemoedelike en et 
beriekbere blieven. Meensken moe'n aachter 
oons doel staon blieven en nog meer moe'n 
d'r aachter staon gaon. 
Dáór moet an warkt wodden, de hieltied opni'j. 
Kommende generaosies moe'n dat doel 
anvulen. 

1k eindig mit een peer weensken: 
- Schrieversronte, blief streven naor et 
levendig in gebruuk holen van de tael. Dat 
lopt groot geveer de Iaeste tied. Gao naor de 
meensken toe mit aktiviteiten. Waacht niet of! 
- Perbeer schrievers en ni'je schrievers 
(kursisten) meer meugelikheden te geven 
veur publikaosie. 1k heb et clan over meugelik-
heden buten de uutgeveri'je; in kraanten en 
tiedschriften. As die d'r niet binnen, zullen 
schrievers niet stimuleerd wodden. We 

hebben ni'je schrievers van kwaliteit en mit 
deurzettingvermogen neudig. Zi'j moe'n 
stimulaans hebben. 
- Geef zo viogge as kan een woordeboek 
Nederlaans-Stellingwarfs uut. Of desnoods 
eerst een uutgebreide woordelist. Ok dat zal 
stimulaans en zuverhied bi'j schrievers 
bevodderen. 

Perbeer de tael weer staotus te geven bi'j 
jonge meensken. 1k hebbe d'r al vaeke over 
schreven: perbeer de jonge oolden zoveer te 
kriegen, dat de eerste woorden en zinnen 
tegen de ni'je poppe in et Stellingwarfs 
binnen. Daor zit de grootste kiap in de 
overdracht van de tael. Een Stellingwarver 
variaant van de Simon-Reeker-Premie a 
€ 500,00 zal d'r wel niet in zitten. 
Nog iene weens: geef oons gebouw een 
naeme. Et gebouw of De oolde baank hewwe 
lang genoeg heurd. 
1k sluut mit weemoed een diel van mien leven 
of. 1k heb et hatstikke mooi vunnen. 
Bedaankt, lieve meensken. 

Harmen Houtman 






