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Op vri'jdag 4 oktober is d'r bi'j Karst en Saakje Berkenbosch in heur theater in Berkoop een aovend 

orgeniseerd veur de vri'jwittigers en vertegenwoordigers van de Stettingwarver Schrieversronte. Daorveur 

bin 17 meensken of groepen benaoderd deur middet van een brief. 

Ok ik hebbe zoe'n brief kregen op de aovend van de jaorvergeerdering en die doe rap even deurtezen. De 

daotum ha'k at vaastetegd in mien agenda's. De kteine in de tasse en de grote thuus bi'j de titlefoon. Dat dit 

neudig is, ik bedoete in beide opschrieven, is me wet bteken. Zo heb ik taestdaegs veurzitter Simon ter 

Heide een keer mooi op mi'j waachten taoten, deurda'k et niet in de grote agenda overneumen hadde. 

Getokkig is hi'j d'r in staegd, nog zets mit de auto op 'e tied in Oosterwootde (daor mossen we wezen) te 

kommen, mar ik hebbe d'r de rest van de middag een rotgevuut an overhoten. 

En now weet ik wet, dat et 'mar' vri'jwittigerswark is, mar dat wit niet zeggen daj' je niet an een ofspraoke 

hoten moeten. 'Vergeten' zeggen te moeten: Een rotexcuus! 

Wa'k me wet ofvraoge nao de vri'jwitligersaovend is as mien bestuursfunktie daor ok onder vaatt. Et tiekt 

somstieden wet een echte baene! De bestuursteden hadden niet een apatte uutneudiging kregen, mar an 

de aandere kaant hadde et bestuur zets disse aovend orgeniseerd. Et eerste pat van de aovend kregen 

atte kemmissies de getegenhied om te vertetten, waor zi'j mit doende weren en wetke ptannen d'r veur de 

kommende tied op staepet stonnen. As redaktie van De Ovend weren we d'r attemaote, mar et dee btieken, 

dat 1k de 'vri'jwitliger' was, die et woord doen mos. Vroeger ha'k duzend dooien sturven, ak zomar zonder 

veurbereiding in gezetschop wat zeggen mos, mar ootder en erverener wodden het dus toch zien 

veurdieten. Et was jammer dat d'r niet meer meensken heur veur disse aovend opgeven hadden, want 

juust in zoe'n ongedwongen sfeer kuj' makkeliker praoten clan in een grote vergeerdering. 

Nao et schoft verhuusden wi'j naor de theaterzaet en daor konnen we genieten van optredens van Jan 

Oosterhof, mit tieties, Johan Veenstra, mit een veurdracht uut zien ni'je boek Wonder boven wonder en 

Karst Berkenbosch vertetde in een vraoggesprek mit Pieter Jonker over zien fietstocht van de Noordkaap 

naor Gibraltar. 

1k kan me niet veurstetten dat iene vri'jwittig 6000 km fietsen gaot en clan ok nog moederziet attiend. tk vien 

60 km op iene dag at een hiet aende en ik heb grote bewondering veur zien prestaosie. An de haand van 

de kaorte van Europa tegde Karst in et kot uut waor hi'j tanges fietst was en hi'j het zovute beteefd, dat hi'j 

d'r wet een hiete aovend over praoten kan. 

Of Johan en Jan disse aovend as vri'jwittigers optraden, weet ik ems niet. Wet weet 1k dat iederiene 

ommeraek geneuten het van atte optredens. Zoas Johan vertetten kan over een Grunninger vrouw in Else, 

mit heur vteizige aachterkaante, is zo beetdend, dat Jimmy en 1k d'r de stoppe tach van kregen. Zokke 

aovens bin de krenties in de bri'j en daordeur kuj' d'r as vri'jwittiger weer even tegen. In disse Ovend zuj'm 

daor ok zeker veurbeetden van tegenkommen. 



IJnze Hoekstra 

Siemon Boterkooper (81), de oolde bakker van 
Nijhooltpae, zit op 'e praotstoel 

In oktober was 1k op verzuuk van de redaktie van De Ovend op bezuuk biJ Siemon Boterkooper 
in Nijhooltpae. Siemon Boterkooper was van 1934 tot 1991 bakker in dit dOrp. Hii wus over zi en 
oolde yak prachtig te vertellen en had ok nog een peer mooie foto's die Jim hierbij ofdrokt zien. 
Tiedens oons praotien kwam ok an et Iocht dat de oolde bakkerije vroeger een schoele west 
het. Daoroverkun Jim meerlezen in de rebr/ekVeurbi'j, veurbi'j, veurgoed veurbi'j. Mar iklaot 
now eerst graeg Siemon an et woord: 

Siemon Boterkooper staot bij de ovend te kieken hoe veer et mit et bakken is. 

'Mien vader was Hans Dirk Boterkooper. Hi'j 
is geboren in 1885 en wodde vuventachtig 
jaor. Hi'j was van ongeveer 1905 tot 1934 
bakker in dit paand, eerst alliend en laeter 
tegere mit mi'j. Eerst wodde et paand huurd 
van de Hervormde Karke, mar in 1930 kocht 
mien vader et veur f. 4900,00. 
1k vun doe ik klein was niks an schoele, dat 
van leren kwam dus niks terechte. Aj' dan 
toch niet leren willen, dan mar an 't wark, zo 
vun mien vader. "Lanterfanters hebben we 
gien verlet van, d'r is wark zat in de bakke- 

ri'je." 'k Zol liegen ak niet zee dat et me slim-
me ofvul, want d'r mos hadde warkt wodden. 
We maekten lange daegen, mar ik heb et yak 
wel hielemaole leerd van mien vader. 
De ovend wodde stookt mit takken en turf. De 
takkebossen nammen we ems verplicht of van 
de boeren, want aanders kochten ze ok gien 
brood van oons. Daoromme kwam et hiel 
vaeke veur dat et hiem vol ston mit takkebul-
ten, we wussen soms niet meer waor we d'r 
mit henne mossen. De temperetuur van de 
ovend mos veur de verschillende perdukten 



De vader van Siemon Boterkooper mit de bakkerswaegen en et peerd d'r veur an et venten. Disse 
foto is maekt in de dattigerjaoren van de veurige ieuw. 

de hiettied veraanderd wodden en wodde 
bepaold deur mit de hanen deur die ovend te 
gaon en dan te vuten. Dat was een hiet 
sekuur warkien, de botle mos ja bi'jgtieks niet 
verbranen, mar et vuur mos ok weer niet te 
koold wezen. Behatven botle bakten we wet 
vier soorten koeke: stieve koeke, buskoeke, 
kruudkoeke en fiene koeke. Buskoeken bin 
koeken die in bussen bakt wodden. Mit een 
stieve wodde et deeg in die bussen daon. Nao 
et bakken wodde de koeke d'r weer uuthaetd. 
Fiene koeken wodden maekt van hiet fien 
maet, mit sukadestokkies op 'e kaant. 
Nao et bakken mos d'r vanzets sutetd 
wodden, tot veer in de omkrieten. Dat 
gebeurde eerst mit de bakkerswaegen mit 
een kedde d'r veur. In taetere tieden wodde 
d'r gebruuk maekt van een bakfiets. Wi'j 
sutetden wet tot in Noordwootde an toe.' 

In de oorlogsjaoren was et veur Siemon 
Boterkooper een benauwde tied. Hiï was bij 
de ondergroonse, want hij wol niet in dienst 
van de SS. Et was slim geveerlik bij de diek in 
die tied, want de Duutsers haeldenje zomar 
van de weg, en dan mos ie mar ofwaachten 
was as d'r mitje gebeurde. Mar Siemon zien 
vader hadde een pertij turf anschaft, 
zonuumde lange turf uut et hoogvene, en een 
auto. Die auto kwam aachter et huus te staon 
en de lange turf wodde d'r omhenne bouwd 
as kammeflage. Daor sleup Siemon naachs 
in, want et was niet vertrouwd om in huus te 
slaopen. Morgens reup zien vader him dan en 
kreup hij weer uut de turfbulte. 

'Sunderktaos- en de Kasttied weren de 
drokste daegen van 'tjaor. Dr mos dan at hiet 
vute in 't veuren bakt wodden. Mit de peper- 



neuten begonnen we at in oktober. In mien 
jonge jaoren mossen we die ien veur lene mit 
de haand maeken, bollegien veur bollegien, 
monnikenwark was et. Laeter wodde d'r veur 
dit wark een zi'je uutvunnen. Deur et deeg 
daor goed in te husselen wodden et vanzels 
bollegies die zo op de bakplaete konnen. 
We bakten ok veul taoi, spekelaos en feguren 
van taoi die op speciaole plaan ken maekt 
wodden. Et deeg wodde daor in rold, d'r weer 
uuthaeld en clan gong et de ovend in. D'r 
weren verschillende feguren, groot en klein. 
Mit spekelaos gong et at krek zo. Et sprekt 
aenlik ok veur himzels dat et hiel drok was; d'r 
wodde warkt van morgens drie ure tot aovens 
tien ure, en et wodde ok nog wet es laeter. 
In die tied van etjaor kregen we bi'j et sutelen 
vaeks de hulpe van vrouwluden uut de buurt, 
de zonuumde loopsters. Die loopsters hadden 
een jok op de schoolders mit daoran an 
weerskaanten een körf mit bakkersweren. Zo 
gongen ze de boer op om alles uut te venten. 
De konkereensie was in die jaoren rond 1935 
ok at groot, alliend in Wolvege haj' in die tied 
at drienentwintig bakkers en ze mossen 
vanzels allemaole wat verdienen. As 't slimme 
glad was in de winter trokken we sokken over 
de klom pen om op de bienen te blieven. Et 
was een had en zwaor leven. 
Op 19 april 1977 wodde de bakkeri'je deur 
mi'j van mien femilie, waorvan ik et veur die 
tied huurde, overneumen. Staorigiesan 
wodde de tied aanders. Et haandwark wodde 
minder deur et gebruuk van alderhaande 
mesienen. In plak van hoolt en turf kregen we 
now eulie waor as de ovend op stookt wodde. 
Mien vrouw Roelie kreeg et ok een betien 
makkeliker. Zo gong biglieks et spekelaos-
deeg now deur een mesiene, daor de vorms 
van de feguren at inzatten, en dat scheelde 
een protte tied. Toch mos ze nog altied wet 
thuus blieven veur de winkel, want as de belle 
gong mos ze de klaanten helpen. 
Doe kwam d'r een tied dat et brood bi'j een 
aandere bakker inkocht wodde. De konke-
reensie van de supermarken zat oons op de 
hakken. 
Nog laeter bakte 1k alliend nog mar koeke en 
banket. Dat dee 'k tot 1991. In datjaor kregen 

Roelie en ik een slim auto-ongelok, waor we 
aenlik mar diets van hersteld binnen. Et 
koekebakken was doe ok gebeurd. Toch bin 
we in oons huus bleven, al gaon oonze 
gedaachten zo zutiesan wet es uut naor wat 
aanders. Mar mit de hulpe van de kiender 
redden we 't nog best, daor niet van. 
Wi'j kieken weeromme op een had leven, mit 
ok hiele mooie mementen. Et is vanzels niet 
meer te vergelieken mit disse tied. We 
meugen now hiel graeg mit de auto nog 
overal naor toe rieden, daor genieten we mit 
voIle teugen van. We hopen dat we dat nog 
hiel watjaorties mit 'n beidend doen kunnen.' 



Jan Veldhuizen 

Et Angelus 

1k bin laestdaegs een peer daegen bi'j mien 
dochter op bezuuk west. Niks biezunders 
zullen jim zeggen. lnderdaod, jim hebben 
hielemaol geliek. leder meenske gaot wet 's 
bi'j zien of heur dochter op bezuuk. Veurop-
steld netuurlik daj' een dochter hebben. 
1k heb dus een dochter. Starker nog, ik heb d'r 
twieje. Wieder heb ik nog een zeune, een 
schoonzeune en een schoondochter. Een 
peer kleinkiender maeken et gehiel kompleet. 
Zo, now kennen jim zoe'n betien mien hiete 
femilie. 
1k vertelde jim dus da'k een peer daegen bi'j 
mien dochter op vesite west heb. Mien 
ooldste dochter. Zij is gelokkig en gelokkig 
trouwd mit een Fraansman. Zi] woont in 
Fran kriek. In de Fraanse Alpen om percies te 
wezen. In een klein, lief dorpien. Mooi laand, 
Frankriek. 
Kun jim jim dat veurstellen, zoe'n därpien in et 
dat tussen een stel van die hoge bargen? 
Moole terrassies, Iekkere draankies en hap-
pies. Vrolike, aorige en gezellige meensken. 
Et ienige naodiel is dat ze daor zowat 
allemaole Fraans praoten. En Fraans is een 
tael die bi'j oons thuus toch niet daegeliks 
over de taofel gaot. 
De Fraanse tael is op himzels niet zo muuilik. 
Wi'j bruken vaeke dezelde woorden. Wi] 
zeggen 'nee' en de Fraansen zeggen ok 'nez'. 
Alliend betekent et daor wat aanders. En dat 
moej' now krek even weten. Wieder is et niet 
zo muuilik. Opvalend is daor ok dat morgens 
om ongeveer tien menuten veur twaelf de 
klokke in de karktoren begint te slaon. 
'Et Angelus'. 
Veur de niet-roomsen onder oons, zoas ikke, 
Angelus Domini (Engel des Heeren) et 
driedielige gebed morgens, middags en 
aovens bi'j et klepperen van 't Angeluskiok-
kien. Insteld deur paus Urbanus II, argens 
tussen 1088 en 1099. 

Zo, hebben jim weer een hoop leerd. 1k mos 
et ok opzuken, heur. Glen schaande dus dat 
jim et niet wusten. 
Doe ik die klokke daor zo slaon heurde moest 
ik inienen weeromme daenken an mien 
schoelejaoren. De Eupenbaore Legere 
Schoele in Noordwoolde. Oonze beroemde 
meester Diekstra, die wi'j stiekem Tjeerd de 
Proeme nuumden, dee daor onder aandere 
zien uterste best om oons et zingen te leren. 
Hi] perbeerde oons ok dat schone vassien 'et 
Angelus' te leren. 

'Het Angelus kiept in de verte 
in tonen zo zuiver en hel 

de grootmoeder knie/t op de drempe/ 
de kinderen, zU staken hun spel. 
Grootmoeder bidt 'Onze vader' 

de kinderen, zi] zeggen 't haar na. 
Een zonnestraa/ glijdt door hat lover 

een gllm/ach, een g/imlach van 's Heeren gena.' 

Jim zien, ik ken et nog. En 't is toch at vieftig jaor 
eden dak et leerd heb. Ja, meester Diekstra 
het et d'r flunk inhaemerd. Of beter zegd: 
instampt. Want hi] stampte altied mit zien voete 
hadde op de vloer omdat wi'j zo vats zongen. 
Dat zee hi'j temeensen altied. Wi'j heurden dat 
niet zo. Wi'j vunnen dat wi'j wel aorig mitbrom-
den as hi'j veurzong. Hi'j hut dan ok altied de 
hanen veur zien oren, omdat wi'j die mishaan-
delden, zoas hi'j zee. 
Wi'j zongen dat vassien zonder te weten waor 
as wi'j et over hadden. Wusten wi'j yule wat d'r 
in de veerte ston te klepperen? Ja, et Angelus. 
Mar wat was dat? Een dri'jorgel of zo? Of een 
dösmesiene? Wi'j wusten 't niet. Et zee oons ok 
niks. Et wodde oons ok fiat verteld. 
En clan: 'Grootmoeder bidt Onze Vader'. Dat 
zee oons ok weinig tot niks. Of beter: hiele-
maole niks. Wi'j weren ja nog kleine kiender. 
Wi'j zatten op een heidense schoele. Een 



eupenbaore schoele. 
len of twie uren in de weke kwam de dominee 
godsdienstonderwies geven. De man vertelde 
zien verhaelen alliend zo dreuge en fantesie-
loos dat wi'j d'r niks van begrepen en et oons 
aenlik ok hielendal niks schelen kon. En hi'j had 
altied perbiemen mit Japie Dassen, die deur 
him 'Bolletje' nuumd wodde. 
Nee, van dat godsdienstonderwies stakken wi'j 
beslist niet yule op. Wel van meester Diekstra. 
Die het oons et Angelus leerd. 
Zo, zittend op een terrassien, in et schaad van 
een dikke boom, aachter een glas koold bier, 
miemerde ik nog wat deur over die goeie oolde 
tied, wiels et klokkien in de veerte et Angelus 
klepte. 

Tuller 

Kastmis 

In et flauwe schiensel van de maone fiets ik 
weer op mien grune wooldloper mit deurtrap-
pers deur de modder op et dörp an. Die 
modder dot de dynamo slippen, waordeur et 
locht iederkeer vot vaalt. Aenlik bin 'k best 
een betien bange, zie 'k soms in elk strukien 
een kerel staon, dat ik zette de sokken d'r in, 

slip ...hool et net nog in de bienen, et gaot 
krek goed, allienig wat spatten modder, mar 
dat dreugt wel weer. Hoe 'k hier anbelaand 
bin, ik wete et niet, mar ik longer wieder naor 
kasttieden van eertieds. 

Huselike tafrielen mit een sparreboompien uut 
de bos, naegeld an et kruus. Et stiet now in de 
hoeke van de kaemer versierd as denne-
boom, mit ballen, echte keersies en een piek. 
De keboolter onderin, die moch niet branen. 
Kienderlike verlangens naor een witte kast, 
mit sni'j en mit ies. Had riederi'je, koek en sopie. 
Laeter daansen op meziek van evergreens, 
onder de misteltoe. As et gelokkig vul drie 
daegen aachter mekeer, soms mit iene, soms 
zocht ie wisselend kontakt. 

Now is d'r de weemoed, zeeën van tied 
haelen je uut de daegelikse sleur. Gedaach-
ten op 'e loop. Et giet je as de kastboom, 
naalden valen of. Is d'r et besef van et slieten 
van de tied, verleuren jeugd. le tellen niet 
meer mit, bin an de kaante zet, van jow 
hebben ze gien verlet. Et wodt sleur, alle 
kastdaegen etzelde, dikvreteri'je, een goed-
schonken borrel en ere nusteri'jen. Een 
bosschop zit d'r niet meer bi'j. Bin kastdaegen 
niks feestelik, vuul ie et aende van de tied 
iederjaor dichterbi'j. Vot et spontaone. Kast-
daegen, et hoeft niet meer zo neudig veur mi'j. 

Vrede op eerde, et het d'r in mien ogen nooit 
west, en as et ooit kommen zal? 1k waacht, tot 
ik hopelik in vrede gao naor et aandere riek. 



W.H. de Vries - historikus 40/45 

De oorlog in de Stellingwarven - 37 - 

De vrouw en ik hadden een reizien bespreu-
ken naor Polen en oftopen 17 augustus zot dat 
dan wezen mit een bus van Pautusma uut 
Drachten. We wot ten wel es wat eers as 
Spanje en Frankriek en taot ik eerlik wezen, 
dan hadde 1k ok de gelegenhied Auschwitz en 
Birkenow te bezu ken, want dat zat ok in et 
pergramme. Auschwitz, en Birkenow nog 
meer, weren tiedens de Duutse bezetting in 
Polen mit van de grootste vernietigingskaam-
pen van etjoodse ras. 
We moesten die 17e augustus at om kwat over 
vufe in Et Vene wezen, dus dat wodde een 
vroeg oppertien. Via de opstapptakken Grouw, 
Liwwadden, Quatrabas, Burgum, Drachten en 
De Lieke reden we naor de Duutse greens bi'j 
Ni'jeschaans. Oonze eerste koffiepauze 
hadden we op een Rastptatz in de omgeving 
van Bremen. Hier vut mi'j op, dat wi'j in oons 
taand mit die btikkies en kiaddetroep bi'j pad 
en weg niet meer uut de toon vaten, want: 
'Sauber halten bitte' gaot daor ok at niet meer 
op. Vanof daor richting Hannover en een 
twiede stop op Rasthof Hetmsted. Drekt 
daorop was et mar even pies meer en doe 
hadden we de veurmaotige zonegreens te 
pakken. Veur Bertien nog even de bienen 
strekken op Rasthof Michendorf en een 
bakkien koffie. Now, die was duur genoeg, 
mar wi'j kwammen tot de ontdekking dat dit 
goetien zeker nog uut de tied van de Russen 
stamde, want eerlik is eerlik, et was niet te 
drinken. Om half vufe passeerden we de 
Duuts-Poolse greens Swiecko bi'j Frankfort an 
de Oder en de sjefeur waorschouwde at niet te 
fitmen of foto's te maeken, want de kontrole is 
nog echt iezeren gedienachtig mit soms een 
hoop vertraoging. Hier hewwe euro's ruild veur 
Poolse ztotty's. Om kwat over vufe weren we 
bi'j oons hotel veur iene naacht, mit de 
wettudende naeme hotel Ratuszowy in et 
dörpien Rzepin. Et ptakkien stelt niks veur en 

geft een verpauperde indrok. 
De ere dag, zundag, om acht ure rieden veur 
een nt van vuufhonderd kitemeter deur 
centraot Polen en ik moet zeggen, hier vut 
Polen oons niet of. Overat bin ze drok doende 
de aachterstaand in te haelen, mit de bouw 
van vierbaenswegen en ok huzebouw. Hier is 
ok dudelik te zien dat dit stok Polen veur de 
Twiede Wereldoorlog Duuts gebied was. 
Polen is in wezen een stok naor et westen 
opscheuven. In et oosten hebben ze gebied 
verteuren an Rustaand en op heur beurt 
hebben ze grote deten van Duutstaand 
weeromme kregen. Oonze eerste koffiestop 
was in Nowa Sot en we hebben schaft in 
Wroclaw. In oonze jeugd teerden we op 
schoete dat disse doe Duutse stad Breslau 
hiette. We hebben daor een winketcentrum 
bekeken, waor oons taand nog wat van teren 
kan. Gien nee te koop. Ok vut op dat hoe 
veerder aj' naor et zuden kwammen, hoe 
betere omstanigheden veur de meensken 
weglegd weren. Om vuuf ure weren we bi'j 
oons twiede hotel, et Harnas hotel in Szeryrk, 
vtakbi'j de Stowaakse greens. 
Maendagmorgen mochten we uutstaopen en 
in de middag bin we mit de bus naor Wado-
wice gaon, et geboorteptak van de paus, waor 
we de Pauzenkarke bekeken hebben. In die 
karke is een hiet groot museum mit werachtig 
nog een Twiede Wereldoortog gediette. We 
troffen et, want percies in disse daegen was 
de paus in Polen en wet in Krakau en hi'j vteug 
in een hetikopter hiet tege over zien geboorteptak. 
De ere daegs bin we naor Szesto Chowa 
gaon, naor de bedevaortskarke van de Zwatte 
Madonna. Disse madonna bezat bovenmeen-
selike krachten votgens de tegende en ze wodt 
ofbeetd op een prachtig schilderi'j. We gaon 
hier veerder mar niet op in, want dan wodden 
we misschien wat Iangdraoderig. Op de weer-
omme reize naor et hotel in Szezyrk reden we 



Do bodevaortskarke van de Zwatte madonna 
in Szesto Chowa. 

deur et plak Kattowice/Gtywice en daor witlen 
we wet even stille bij staon. Et ktinkt misschien 
gek, mar in Kattowice of zo de Duutsers 
zeggen Kattowitz, is de Twiede Wereldoortog 
uutbreuken. Kattowice tigt now in centraot 
Poten, mar veur de Twiede Wereldoortog tag 
et in Duutslaand vtak tegen de Poolse greens 
an. Om dudelik te wezen gaon we even 
veerder weeromme in de tied. Nao de 
ansluting van Oostenriek bi'j Duutstaand in 
meert 1938 en de bezetting van et Sudeten-
taand, diet van et ootde Tsjecho-Slowakije, in 
oktober 1938, hut datlaand in wezen ok op te 
bestaon. Doe was Poten an de beurt. De 
kaorte van Europa is deur de taeste oorlog 
nog at wat veraanderd. Ft Poten van doe was 
deur een smatte taandengte verbunnen mit de 
Oostzee en oostelik van die taandengte tag 
de Duutse perveensie Oost-Prusen die veur 

de Duutsers uut et moedertaand atlienig mar 
te berieken was via de Oostzee. Die smatle 
verbiening van Poten mit de Oostzee wodde 
de Poolse korridor nuumd. Daor an de Oost-
zee tag Ok nog een hiet ktein Iaantien en dat 
hiette Danzig en dat is now de Poolse stad 
Gdansk. Ok dit taantien speutde een rolte. 
In augustus 1939 begon et poletieke geharre-
war van Duutstaand mit Poten, mar de Poten 
vuutden heur stark, want Engelaand en 
Frankriek hadden heur een hoop betoften 
daon. De Duutsers eisten van de Poten vri'je 
deurgang deur de Poolse korridor naor Oost-
Prusen mar dat wodde ofwezen. Doe 
begonnen de Duutsers een hiet smerig sput te 
speuten. Himmier, as Reichsführer SS, 
bemuuide him dr persoontik mit en zette et 
potitieke sput op poten. Om dudelik te wezen, 
moen we even anhaelen dat in Kattowice een 
Duutse radiozender ston en now nog staot. 
Uut een Duutse gevangenis wodden een 
stettegien Duutse krimmeneten haeld die 
aorig mit de Poolse taet op 'e hoogte weren. 
Heur wodde betoofd dat ze nao et sput dat ze 
speulen mossen, zoas de heren dat wotlen, 
zi'j vri'j man weren en niet weeromme hoef-
den naor de cet. Degenen die dat uutstokten 
en de betoften deden wussen doe at, dat van 
die betoften niks terechte kommen zot. Disse 
krimmeneten wodden in Poolse militaire we in 
uniforms steu ken en ze kregen ok een peer 
geweren naor Pools medet. Op een dag in 
augustus 1939 moesten disse Duutsers as 
Poolse sotdaoten de Duutse zender Katto-
wice of Kattowitz overvaten zonder dat et 
passeniet in de tekaoten van de zender daor 
wat van ofwussen. D'r moch niks uutlekken 
ja. Et gebeurde percies zo de heren et wotten 
en et gong dr tang niet zachtzinnig an toe. 
Nao de kemedie moesten ze veur de zender 
verktaoren, dat ze as Poten de Duutse zender 
Kattowitz bezet hadden. Ok dit staegde, mar 
et was ok mitien de taeste haandeling die ze 
deden, want doe bin ze deur SS-troepen 
overwetdigd en zonder meer vermoord. 
Op 1 september 1939 trok et Duutse teger de 
Poolse greens over en Duutse marine-
ienheden trokken via de Oostzee Danzig 
binnen, om van twie kaanten Poten an te 



De veurmaolige keuninklike stallen in Krakow. 

pakken. Via Kattowitz was de Twiede 
Wereldoorlog uutbreuken. 
We gaon weeromme naor oons reizien in 
Polen. De dag daorop bin we naor Oswiecim 
gaon. Die naeme zegt oons netuurlik alle-
maole niks, mar wel as we weten dat dit plak 
tiedens de Duutse overheersing van Polen 
Auschwitz hiette. Disse dag slaon we in disse 
Ovend even over, want daor hebben we zo 
yule van, dat daor gaon we in een volgende 
ofievering mit uut aende. 
De dag daorop kwammen we nao drie ure 
rieden an in Niedzica. Dit plak ligt an de 
Dunajec revier en dit vri'j briede mar ondiepe 
waeter is mitien de greens tussen Polen en 
Slovakije. Op disse revier hebben we een 
vlottentocht had. Dat is een waore belevenis. 
Op elk vlot kun twaelf meensken zitten en twie 
schippers holen mit heur veerboom et vlot in 
bedwang om et bi'j geveerlike rotsen weg te 
holen en zonder ongelokken deur stroomver-
snellings te loodsen. Disse vlotten bin oe zo 
plat, omdat de revier ondiepe is en om de 

haeverklap heurden we een gil, omdat weer 
iene een gulp waeter om de huud kreeg. De 
tocht die twie uren duurde, gong deur een 
prachtige gebied mit steil uut et waeter 
opriezende bargen. In Szezawnica bin we van 
et vlot stapt en hebben doe eerst mar es 
schoft hullen. Op weg naor et hotel hebben 
Depno een prachtig hoolten karkien uut de 
vuuftiende ieuw bekeken. Wat hebben die 
meensken dr vroeger een vliet op daon om 
wat moois te maeken. Prachtig hooltsniede-
wark en beelden, alles mit de haand maekt. 
Vridags bin we naor Krakau west. Disse hiele 
oolde Poolse stad het alle oorlogen, en dat bin 
dr een hiele hoop in Polen, zonder kleer-
scheuren overleefd en dat getugen de hiele 
oolde karken die daor staon mit al heur pracht 
en praol overdudelik. Hiel vroeger, doe Polen 
een keuninkriek was, was niet Warschau mar 
Krakow et heufdplak. De vroegere keuninklike 
stallen bin we nog in west. De stallen bin 
prachtig ankleded en bin now uutstallinkies mit 
allemaole snuusteri'jen en kristalglas. D'r is 



gien nee te koop. 
Zo zachiesan leup oons uutstappien naor zien 
aende en de dag daorop bin we vuufhonderd 
kilemeter weeromme reden en vlak veur de 
Duutse greens hebben we nog weer een 
overnaachting had in etzelde hotel as op de 
hennereize. De Poolse douane het oons 
rustig aanderhalf ure an de greens staon 
laoten, veurdat we dr over mochten. Mar al 
mit al vul Polen oons niet of. 

Roely Bakker 

Daenkend an december 

November is slimme zaachte west. Mar now 
zit de wiend in et noordoosten. Koolde 
vlaegen gaon over et laand. Ft vrommesien 
trekt de maantel dichte om heur toe. De 
hanen diepe in de buse as de wiend om 'e 
hoeke gloept. Aachter de ruten zicht ze de 
Iaampen angaon. Inienend is ze weer dat 
kleine maegien. 

Op heur gele kiompies kieppert ze naor huus. 
Naor mamme. De wiend speult mit heur 
blonde krullen die onder et mussien uutkom-
men. Heurwangen rood van de koolde. In 
heur iene maantelbusien zit een eerpel in 
zulverpepier mit een rood keersien d'r in. In 
de aandere een mooie oranje sinesappel. Ft 
wodt al een betien duuster. Misschien mag 
straks et keersien wel evenpies branen. De 
sinesappel dielt ze zundag mit heur kleine 
zussien. Ze is haost thuus. Deur et kleine 
ziedraempien zicht ze et schiensel van et 
theelochien. Ze wodt dr hielemaole waarm en 
bliede van. Een felle rokwiend blaost heur 
bi'jkaans ondersteboven. Ze is mitien weer in 
et hier en now. 

Ft is ems hielemaole nog niet zo laete. Ze kon 
best nog even bi'j heur oolden an om een 
koppien thee. Bi'j de gruunteman kocht ze in 
een opwelling een stok of wat grote sinesap-
pels. Wiels ze in de iene haand de sinesap-
pels dreegt en mit de aandere de maantel bi] 
de hals dichtehoolt, stapt ze tegen de 
striemende wiend in naor huus. 



Johan Veenstra 

Opknapbeurt veur een vergeten karkhof 

Twie jaor leden wodde de Rinny Siemonsmapries veur et eerst uutrikt. De pr/es die bedoeld is 

veur meensken die op kultureel of kultuur-historisch gebied be/an griek wark veur de Ste//in gwar-

yen doen of daon hebben, wodde doe uutrikt an de heer Tjitte Bootsma van Wolvege. Bootsma 

kreeg de pries omreden hi7, hielendal be/an ge/oos, et oolde karkhoffien van Overburen bi 

Ste ggerde opknapte. Op 13 december wodt de pr/es veur de twiede keer uutrikt... An Johan 

Veenstra, vanwege die zien zo be/an grieke schrieverie in et Ste//in gwarfs. En /aot now in disse 
Ovend de winner van dit keer een gesprek hebben mit de winner van de veurige keer! 

Et is een biesterbaorlik mooie haastmiddag in 
september a'k de Overburen van Steggerde 
opriede. Bi'j een vrouw die an 't raemewasken 
is, vraog ik hoe ak bi'j et oolde roomse kark-
hof kommen moet. Ze wist naor een bossien. 
'Et Iigt daor ginderd midden in dat bossien,' 
zegt ze, 'ie moe'n bi'j de meensken die op 
nommer vufe wonen over et hiem. Mar dat 
mag, heur, aanders kuj' dr niet kommen.' 
Even Iaeter loop ik et arf mit de prachtige 
bloemetuun van Overburen nommer vufe op. 
Hier, op et hiem van zien zeune, heb 1k een 
ofspraoke mit Tjitte Bauke Bootsma uut 
Wolvege. De man die et oolde rooms-katte-
lieke karkhof van Overburen as et waore 
herontdekt het en dat al een peer jaor 
hielendal an 't opknappen is. Een schoffien 
Iaeter komt hi'j d'r anrieden en op et terras 
vertelt hi'j me zien verhael. 
Tjitte Bootsma is van 1935 en gien Stelling-
warver van komof. Hi'j is ofkomstig uut et 
Friese Roodhuus, een kattelieke enklave in 
de omkrieten van Sneek. In 1958 verhuusde 
hi'j naor Wolvege. Daor wodde hi'j bouwkun-
delerer an de technische schoele. Bootsma 
was daor doe de ienige lekelerer. De aandere 
lerers weren allegeer broeders. Hi'j zette veur 
himzels een huus an de Ir. Lelylaene kotbi'j et 
plak daor de Stellingwarver schriever en 
historikus Fokke (van Lute) Middendorp 
woonde. Nao twintig jaor schoelemeester 
west te hebben, wodde hi'j in 1978 direkteur 
van de schoeleraod veur Noord-Nederlaand 

en Iaeter direkteur van et onderwiesburo van 
et basisonderwies in Meppel. 
Et vergeten karkhoffien van Overburen (oolde 
Stellingwarvers zeggen ok wel van Euverbu-
ren) wodde twaelf jaor leden deur him 
ontdekt, doe zien zeune Hans op nommer 
vufe kwam te wonen. In et huus dat vroeger 
de oolde pasterije was. De pasteri'je was 
indertied tegen de karke anbouwd. Et was in 
1839 dat de karke bouwd wodde. Een karke 
van dattig meter Iengte en negen meter 
brette, optrokken uut aanderhalfstiens 
bakstienen. Eerst in die tied mochten de 
kattelieken weer in et eupenbaor karkdiensten 
holen. Van de refermaosie of mos dat 
allegeer in et geheim gebeuren in schoelkar-
ken. In Steggerde an de Overburen gebeurde 
et ok stiekem. Op 'e hujzoolder van de 
boerderi'je die doedertieden op dit plak ston. 
As de dienst op 'e zoolder an de gang was, 
konnen de geleuvigen de koekettens rinkelen 
heuren. In die tieden hadden ze ok gien elgen 
karkhof. Rooms-kattelie ken wodden op een 
protestaans karkhof begreuven. Naodat in 
1839 de karke bouwd wodde, wodde de 
pasteri'je dr in 1855/56 stief tegenan zet. Mar 
binnen een ieuw was de karke al te klein. In 
1922 wodde de ni'je roomse karke bouwd, de 
preekstoel verhuusde mit, de oolde karke 
wodde ofbreuken en et karkhof raekte in 
onbruuk en wodde nao verloop van tied half 
en half vergeten en hielemaole overwoekerd 
deur bomeboel en ontuug. 



Et prachtig opknapte oolde rooms-kattelieke karkhof van Overburen bij Steggerde. 

Twaelfjaor leden reddede de femilie Bootsma 
et huus op, ze brakken hokkeboel of en 
ontdekten in et bossien naost huus et oolde 
karkhof. Et was iene grote wildernis. Alles was 
volgruuid mit ieken, huizepollen, sepie-pen en 
veural braandnettels. Dr ston gien stien meer 
recht overaende. Et leek dr op dat de stienen 
indertied deur de meensken allemaole 
kriskras deur mekaander henne op 'e grond 
legd weren. Ze zatten vol scheuren en een 
protte laggen in stokken. Op dat me-ment 
docht Tjitte Bootsma: As ik over twie jaor in de 
vut gao, wik de boel hier opredden. 
'Waoromme?' vraog ik de man die naost me 
op et terras zit. 'Waoromme haelt een meens 
him zovule wark op 'e hals? Heb ie lichtkaans 
wat mit karkhoven? D'r bin meensken die 
overal alderhaande karkhoven bekieken gaon.' 
Hi'j kikt me an en et schöt inienend deur me 
henne dat hi'j een hiel klein betien weg het 
van Rudi van Dantzig. Of verzin ik me? 
'Nee,' zegt hi'j, '1k hebbe veerder niks mit 

karkhoven. 1k doe et allienig mar om de 
meensken hiere een klein stokkien geschie-
denis, dat ze kwiet binnen, weeromme te 
geven. Want we hebben et hiere wel over et 
eerste rooms-kattelieke karkhof in Frieslaand 
nao de refermaosie. En dat is toch biezunder?' 
Hi'j praotte over zien plannen mit et karkbe-
stuur en dat vun et best. Tot die tied leut et 
karkbestuur zo now en dan de alderslimste rot-
zooi mi'jen, mar veerder dee et nargens wat an. 
Tjitte Bootsma mag graeg buten in de tuun 
warken. Hi'j het zels de prachtige bloemetuun 
anlegd en onderhoolt die Ok. Hi'j is dr ems 
iedere dag mit doende. Zien zeune hoeft dr 
niks an te doen. En zo is hi] staorigan et 
karkhof Ok begonnen op te knappen. Hi'j 
snuuide bomen, kapte opschot, rooide 
braandnettels, ontdekte et oolde petroon van de 
patties en legde die weer an. Veerder kallefa-
terde hi'j kepotte grafstienen op. Hi'j liemde ze, 
as ze stokkend weren, mit twiekompenenteliem 
weer an mekeer en zette de stienen, die 



Tjitte Bootsma van Wo/voge die et vergeten 
karkhoffien ontdekte. 

vroeger ok staon hadden, weer overaende. Hier 
en daor goenend. Omdat ze indertied willekeu-
rig naost mekaander over de grond legd weren, 
was niet meer nao te gaon waor de greven 
percies laggen. Et wit now dus niet zeggen dat 
elke stien sekuur een juust graf angeft. 
Bootsma ontdekte op et hof iene grafketder en 
et vul him op dat de stienen van de versturve-
nen uut Ootdemark, die hier tot 1921 ok 
begreuven wodden, attemaole vot weren. Bin 
die naor Ooldemark toebrocht? Hi'j wit dat nog 
es uutzuken. Op et karkhof bin twie pastoors 
begreuven: Schutte en Hoekstra. D'r bin 
eertieds trouwens ok twie pastoors weghaetd 
en overbrocht naor et karkhof van Wolvege. 
As we Iaeter over et karkhof onder de bomen 
kuieren kan 'k mit eigen ogen zien wat een 
huud vol wark Tjitte Bootsma hier had het en 

nog het. Vanuut de tuun loop ie zo et bossien in 
over een pattien waor hi'j opstaepelde stienen 
langes tegd het. Hi'j het konifeerties ptaant en 
overat onder de bomen het hi'j redenderpotle-
gies zet, daor de knoppen dikke in zitten. Dat 
betooft ankem meitied een prachtig gezicht te 
wodden. Van et karkbestuur kreeg Bootsma 
een vracht grind, de plaanten kreeg hi'j van de 
tuunman van de karke. Bi'j de gemiente West-
Stettingwarf bestett hi'j jaortiks een vracht haksel 
veur op 'e patties. We bekieken de weer an 
mekeer liemde stienen en lopen tussen de 
Hatmannen, Vonken en Oosterkampen deur. 
De beide liggende stienen van de pastoors bin 
versierd mit de ofbeetding van een kruus, een 
fakkel, een anker, een aovendmaotsbeker mit 
hostie en een pastoorsstola. We kommen ok 
een ienvootdig paotgraftegen. Niet atleman kon 
een dure grafstien bestuveren. Zo is d'r ok een 
stien die an beide kaanten bruukt is. tene stien 
veur twie versturvenen. De stienen bin slim ver-
weerd, de letters won staorigan muuitikerte tezen. 
Mar daor doen we niks an,' zegt Bootsma, 
'want een man van monementezorg uut 
Liwwadden het zegd dawwe d'r niet op 
ommepoetsen moeten, clan btift d'r niks van 
over. Soms maeken we de letters mit een 
krietien wat wit, zodaj' et beter lezen kunnen. 
Dat doen we veurat veur de bezeukers.' Want 
d'r kommen de hiettied meer meensken om et 
ootde karkhoffien te bekieken. Gewoon zomar. 
Mar vaeke omdat d'r femilie ligt. Bootsma het 
krek een koppettien van vuuftien man had. 
'Meensken die hier femilie tiggen hebben, bin 
meerstat oe zo daankber dawwe de boet weer 
opredden,' zegt hi'j. 
De rondleidings die hi'j geft vragt hi'j niks veur. 
Is dat wet verstaandig? Hi'j glimkt. 
'Misschien wet niet. Ft zol aentik wet moeten, 
want 1k wit onder de tiggende stienen ok nog 
betonptaeties teggen, zodat de stienen minder 
te tieden hebben en tanger goed btieven. Ems 
zol etke stien ok een foto van maekt wodden 
moeten. En atle opschriften zolten opschreven 
wodden moeten. Zodat attes beweerd btift. En 
altes kost geld.' 
Wat dat anbetangt was et een moole instri'jer 
dat Bootsma veur at zien gepogget twie jaor 
eden de Rinny Siemonsmapries kreeg van de 



Stichting Vrienden van Rinny Siemonsma. De 
twiejaortikse pries, die doe veur de eerste keer 
toekend wodde, is een geldpries. 
'Et was een hiele ere,' glundert Bootsma, 
'prachtig datje wark zo wardeerd wodt. En de 
centen kwam men ommeraek goed van passe!' 
Ft aorige was Ok dat Tjitte Bootsma en Rinny 
Siemonsma mekeer goed kend hebben. Rinny 
kwam geregeld bi'j him op 'e technische 
schoele veur liesten en verstekken. Thuus in 
Wolvege an de Lelylaene het hi'j een schitderi'je 
van Rinny mit een roodbossien d'r op an de 
mure hangen. 
Intied komt zeune Hans thuus mit de kleinjon-
gen. Die hebben henne te inenten west veur 
nekkramp. We drinken thee op et terras en ik 
komme in de kunde mit de vier pakezeggers: 
Lisa, Inge, Wouter en Eric. Die helpen heur 
pake mit atderhaande kerweigies op et hof. Ze 
hebben trouwens an de raand van et karkhof 
een geweldig grote boomhutte maekt mit ver-
schillende verdiepings boven op mekeer. Ft is 
zuver een boomfiat! Eric leidet Ok meensken 
rond. 
'Woj' een lieste hebben mit de naemen van de 
meensken die hier begreuven liggen?' vragt hi'j. 
1k wil dat wel. En dan tat hi'j me zien waor de 
karke percies staon het. Et is sekuur op et hiem 
angeven. Fake tilt een peer ptaanken op en dan 
kieken we in de grond en zien een stok mure 
mit booggewetf van de ootde karke. We staon 
zomar oge in oge mit een stokkien Stetlingwar-
ver geschiedenis. 
'Disse meneer gaot over oons schrieven,' zegt 
pake Bootsma. Eric kikt him an. 
'Heb ie mien naeme wet mit een c schreven?' 
vragt hi'j. Et is Eric mit een c an et aende.' 1k 
hadde et vanzets verkeerd daon. Mit een k. 
Stoegkop da'k bin! 1k verbetere et vtogge. Op et 
aende van et karkhof, daor waor et greenst an 
een tappe mais, hangt een baand an een tang 
touw in een ekket boom. Hier toottert Eric. Ft 
even en de dood vtak bi'j mekeer... 



Sietske Bloemhoff 

WX 
	Et Kroontien 

Et onderstaonde kiende,verhael is schreven deur Ronja. Et wodt, tegere mit nog meer verhae-

len van de schriefster, bruukt op 'e schoelen bij et yak Hiemkunde. Ok in de boekekraante 

'Twie pond 'n stuver' hebben jim een verhael van heur lezen kund. Oat verhael gong over een 

keboolterbos. 

We bin vanzels slim bliede dat d'r weer een schriefster bijkommen is, die heur mit kienderver-

haelen doende hoolt. Misschien zet et, deur et plaetsen en lezen d'rian, eren an om daor ok es 

mit an de gang te gaon. Veur bijglieks jongeren tussen de twaelf en twintig is d'r in et Stelling-

warfs amper anbod op leesgebied. Wat zol et mooi wezen as... 

Bram 

Een verhael van Ronja 

'Bram, Bra-a-ham!' 
Et blonde joongien kikt om him toe. Wie ropt 
him daor? Ha, hi'j zicht et al. Daor staot zien 
kammeraotien. Pieter. 
'Kom le daolik bi'j mi'j speulen, Bram? Neem 
ie jow Pokémon plaeties dan mit? 1k hebbe 
een hiele protte dubbel, dan kuwwe mooi ruilen.' 
'Nee, jong, 1k kan niet. 1k gao naor pake en 
beppe te uutvanhuzen.' 
'Naorjow pake en beppe? Waoromme dan?' 
'Now, mien heit moet veur zien wark naor 
Frankriek, en now zal mem een schoffien mit 
him mit. Vandaege gaon ze vot en mem komt 
volgende weke zundag weer thuus.' 
'Gaoj' volgende weke niet naor schoele dan? 
Hej' zo mar een weke vri'j?' vragt Pieter. 
'Netuurlik niet,' antwoordt Bram. 'Dan ha'k 
ommes Ok wel mit kund naor Frankriek. Nee, 
pake brengt me morgens naor schoele en 
middags haelt hi'j me weer op. Weej' wat, 1k 
zal beppe vraogen as ie een naacht kommen 
meugen te slaopen, dat vint ze vast wel goed. 
Zuwwe dat doen?' 
'Hebben ze daor dan wel spullegies,' vragt  

Pieter, 'Nintendo of zoks-zo-wat?' 
Bram moet d'r een betien omme glimken. 
Nee, zien pake het glen Nintendo. Pake het 
ere spullegies, zoas domino en kaortien op 'e 
kop. D'r staot Ok een grote deuze mit Donald 
Duckies en stripboeken. En pake het hiele 
dikke boeken mit plaeten over de netuur en 
de steerns, arg mooi vint Bram die. 
'Vraog je mem mar aj' meugen,' zegt hi'j, 'dan 
kuwwe ankommende weke wel ofpraoten. As 
't zok mooi weer blift, kuwwe wel een 
boomhutte maeken.' 
'Een boomhutte? Kan dat dan bi'j jow pake, 
het die dan bomen om huus?' 
Pieter zien pake woont in een klein husien in 
een riegeltien. Hi'j het mar een hiel klein 
tunegien en hielendal glen bomen. 
'Mien pake het een hiele grote tuun mit van 
alles d'r in. Boonties, wottelties en nog veul 
meer gruunte. Ok eerbeien, die mag ik dan 
zels plokken. Van die hiele dikken en lekker 
zute. Kiek, daor komt mien pake al an. In dat 
geinige autogien, daor zit ie lekker hoge in. 
Now, tot kiek es, dan moe'n we volgende 
weke mar wat ofpraoten.' 
En vot is Bram. 

Fake, beppe en Bram zitten in 't schaad van 



de oolde pereboorn. Bram zit op een grote 
tuunstoel, zien beide bienen op de zitting. 
Jonge, wat zit dat noflik. Hi'j kikt es om him 
henne. Wat zol dat veur een plaante wezen 
die daor an et aende van de tuun staot? 
'Fake, wat veur soort bloeme is dat?' vragt 
hi'j. 'Die mit die grote blaeden en die gele 
bloemenT 
'Dat is de Turkse musse van beppe,' zegt pake. 
'Fake rnaekt zeker een grappien?' mient Bram. 
'Nee, echt niet, et is een soort kallebas. le 
hebben ze vast wel es in een bloemewinkel 
zien. Van die grote oranje-rooie ballen mit een 
deuke d'r in.' 
Ja, now wet Bram wat as pake bedoelt. En 
gruuien die hier zo mar in de tuun? 
'Zitten d'r al kleinties an?' 
'Vandemorgen nog niet. le moe'n vandeweke 
mar es goed opletten as ze d'r ankommen. 
Want dan moet pake d'r wat stro onder 
leggen, eers won ze nat en koold op de natte 
grond. Dan gaon ze rotten,' vertelt pake. 
Dat moet niet vanzels. Bram zal goed kieken 
as d'r wat ankomt. 

Wat is et Iekker rustig hier. In de veerte heurt 
Bram een hond blaffen. De horn mels zoemen 
van de iene bloeme naor de aandere. En et 
rokt allemaole zo Iekker. Bram zocht divan. 
'Bram, kiek es.' 
Een fien stemmegien, waor komt dat weg? 
'Hier, Bram, hier bin ik. Bi'j jow linker elleboge.' 
En ja heur, daor zit een hiel klein kereltien. Hi'j 
het een gruun overallegien an en een geel 
rnussien op. Zoen klein ventien het Bram nog 
nooit zien. 
'1k korn jow ophaelen, Bram,' zegt et manne-
gien. 'le moe'n oons helpen. Wi'j moe'n dit 
jaorzoveul Turkse mussen maeken, dat 
kuwwe lang niet of. Gao mar gauw mit.' 
'Mar 1k hebbe hielemaole gien verstaand van 
zok wark,' schrikt Bram. '1k wete am per hoe 
zoe'n ding d'r uutzicht.' 
'Dat geft niks, dat leer ie gauw genoeg,' mient 
et mannegien. 'Now, kom op, niet aemelen.' 
Et kereltien pakt Bram bi'j de mouwe en daor 
gaon ze henne. 
'Dit kan niet,' daenkt Bram hadde-op, '1k lope 
in de locht.' 

Et ventien lacht wat. Hoe woj' aanders in 
Wolkenlaand kommen?' 
In de veerte zicht Bram een grote poort, daor 
gaon ze op an. Binnen lopen een protte van 
die kleine mannegies drok te doen. D'r rieden 
kleine karregies henne-weer-denne. An een 
lange taofel staon d'r een stok of wat die 
ballegies maeken van een soort klei. 
Een kereltien mit een ketten om de hats stapt 
op Bram of. 
'Fijn daj' d'r binnen, Bram,' zegt hi'j. '1k bin 
Bas, ik hebbe hier de leiding. Now ha'k zo 
docht dat ie de deuken mar in de ballegies 
maeken mossen. Dan doej' die ballegies in 
disse grote maanden en dan zorgen de 
tuunkeboolters d'r wel veur dat ze te plak 
kommen.' 
Bram moet een betien gniffelen om die grote 
maanden, ze bin krek zo groot as een 
mayonaise-emmertien. Hi'j kikt es naor at die 
ballegies, veurzichtig drokt hi'j d'r mit zien 
pinkien een deukien in. Eerst iene, dan nog 
iene en zo mar deur. Et iene nao et aandere 
maantien vol, d'r Iiekt gien aende an te kom-
men. De man negies laeden de maanden op 
kleine karregies die ze in een schuurtien rieden. 
Bram wodt muui en hi'j het et waarm. Hi'j 
zocht divan. 

'Bram, Bram, waj' in de slaop valen, jonge? le 
lussen zeker wet een ijsko, ie zien d'r zo 
waarm uut!' 
Bram kikt verheerd om him henne. Hi'j kikt 
beppe versufd an. Even pies wet hi'j niet waor 
hi'j is. Was et allegere mar een droom? Hi'j 
kan et haost niet geleuven. De volgende 
morgen zitten d'r allemaole kleine vruchies an 
de Turkse musse. 



Lily Köhler 

Elektronika 

Ongemurken bin d'r de laeste jaoren een boel 
kleine veraanderings in oons daegeliks 
bestaon kommen. 
De hiele dag zitten we op knoppies te drokken 
om alderhaande apperetuur an de praot te 
holen... in ontelbere gleuven stoppen we pies-
tiek kaorties mit een strepieskode om mit te 
betaelen en wo'n we, zonder dat we dat we-
ten, volgd deur duzenden eiektronische ogen. 
Et griezelige is dat ailes zo stiliegies gaot. 
le heuren niks, ie zien niks, ie roeken niks. 
Deuren gaon eupen, kontroiebeliegies 
rinkelen en hekkies sluten weer. 
De vanzeifsprekendhied waor we dit mit 
anveerden, verbaost me. 
Meensken bin aenlik krek kri'jen. 
We vliegen verschrikt op as d'r weer een ni'je 
uutviening daon is... mar al hie[ gauw gaon we 
weer naost mekeer op de baank zitten om 
dan kwetterend te vertelien dat et ailemaole 
zo fantastisch is. 
Mar gister bin 'k een dwasiigger tegenkommen. 
Eindelik, op et perron. Een soort mon oncle' 
uut de film van Jacques Tati. 
Et regende en et wi'jde verschrikkelik hadde. 
De meensken stonnen dichte tegen mekeer 
an piakt, in zoe'n giaezen husien. 
Dr zat weer zoe'n toverdeure in dus scheu-
yen we mit mekaander, krek as de kri'jen, een 
aentien op om veural uut de buurt van dat 
eiektronische oge te blieven. 
Daor kwam vrundeiik groetend 'mon oncle' 
binnen. 
Hi'j sleug wat veriegen lachend et waeter van 
de jasse en bleef te dichte bi'j et oge staon, 
zodat de deure de hieltied eupen bleef. 
'Meneer, jow moe'n een stokkien opschoe-
yen, aanders gaot de deur niet dichte,' 
snauwde een vrommes. 
'Mon oncie' dee een stappien opziede, mar 
krek niet veer genoeg. 
'Jow moe'n dáór staon gaon,' reup een aander.  

'Mon oncle' gong, mar weer niet veer genoeg. 
Wiend en regen kregen de kaans en zwiepten 
golven koolde naor binnen toe. 
'Laot die man buten staon gaon,' raosde een 
griezel in een hoekien. 'Et is hier vusen te vol.' 
Goeiige 'mon oncle' gong. 
Automatisch vul de deure aachter him dichte. 
Hi'j kuierde wat hen ne-en-weer en zocht een 
piakkien om te schoelen. 
Hi'j besleut om onder et ofdak van et giaezen 
husien staon te gaon. 
Netuuriik hadde hi'j weer niet in de gaten dat 
ok daor een eiektronisch oge zat en 'ieiei-
eeeeeng...' daor vleug de deure weer eupen. 
Weer kregen we de voile iaoge. 
'Jow moe'n DAOR staon gaon,' maekte een 
vrundelik uutziende dame, wiezend mit heur 
parreplu, him deur de rute dudelik. 
'Mon oncle' dee et. 
Mar Ok dit keer bleef hi'j weer te dichte in de 
buurt van et alles ziende oge, zodat de deure 
now hielendal niet meer dichte gong. 
'Mon oncle' begreep d'r echt hielemaole niks 
meer van. 
'Stommeling!' reup een poekelig ventien. 
As die iene kri'je, die him niet anpassen wil an 
de groep, zat hi'j daor hielendal alliend op die 
kaeie natte baank. 
Een biezunder meenske, die et weigerde om 
mit te speulen mit et spul van de toekomst. 



Jelly Goldhoorn-de Ruiter 

Jeugdherinnering 

Al h/el watjaoren leden had Dirk Kerst Kooprnans een expos/tie van z/en wark in et oolde 

kark/en van Scharpenzeel. 1k bin d'r doe henne west. Doe 'k rn// bekend rnaekte zee h/f: 'Now 

toch, bin /e dat rnaeg/en van Hendr/k en Jantsje? le hadden van die moo/e, blonde p/epekrullen.' 

1k hebbe doe een h/el schoft rn/t h/rn z/tten te praoten. 

Dirk was een goe/e kenn/s van mien oolden en veural van mien pake. Doe 'k weer vot gong gaf 

hij rn/j et boekien 'W/end in et net', mit z/en haandteken/ng d'r /n. Doe 'k dit boekien weer lezen 

hadde, kwarnrnen de her/nner/ngs van vroeger weer b/j rn// bovendr/even. 

'Zo mien kiend,' zee mien moeder eertieds 
tegen mij, 'buurvrouw Jantien het de poise 
breuken. le moen vandemiddag mar 
evenpies bi'j heur kieken aj' ok wat veur heur 
doen kunnen.' 
In oons dorpien maekte et niet uut aj' now 
doom nee weren of dokter of et heufd van de 
schoele, as d'r argens hulpe neudig was dan 
gebeurde dat ok. Daor wodde veerder niet 
over zeurd. 
Moe'k now Jantien heipen? Is dat now wei zo 
verstaandig? Mar as mien moe dat zegt... 
'Goed moe, ik gao d'r vandemiddag wei 
evenpies ianges.' 
'Mooi zo, dan bi'j' een hiei funk maegien.' 
Jantien is zo aanders as wi'j. Ze het ok nog 
een grote zeune in huus, die warkt argens bi'j 
een boer. Jantien en Jan kunnen aliebeide 
niet iezen en schrieven, neffens mi'j, want ze 
komt wiethoevaeke bi'j mien vader en die 
moet dan weer ailemaoie pepieren veur heur 
invuilen. 
Mien moeder is altied zo netties en roekt zo 
iekker. Jantien niet. Jantien is wat sionterig en 
stinkt een betien, vien 'k. Mar ja, da's ok gien 
wonder. Ze verkocht pietereulie en dat brengt 
ze aachterop de fiets naor heur kiaanten toe. 
Aachterop heur fiets staot een bakkien mit 
viere of zesse van die vierkaante pietereuiie-
biikkies d'r in. Ze gaot mit die pietereuiie 
meerstai naor boerkeri'jen toe. Die staon 

meerstai aachterof. Ze moet dan over smaiie 
sinteipatties rieden. Somstieden deur diepe 
koeien en mit hier en daor een plaanke over 
een sioot. Dan kiotst de pietereuiie somstie-
den tegen et dikke aachterwark van Jantien 
an en dat roekt niet bepaoid iekker op den duur. 
Jantien is arg dikke. Ze iopt niet gewoon, ze 
waggeit, net een ente. 
De buurjongen numen heur altied 'Jantien 
pietereuliekonte' en mien breur zegt dat ze de 
bilien op et verkeerde piak zitten het, want ze 
het hieie dikke bovenaarms. 
Now, dat mag ik aiiemaoie niet zeggen van 
mien moeder. Mien moeder zegt dat Jantien 
een meraokei best meenske is dat alies veur 
een aander over het. Zokke meensken moej' 
mit een ianteerntien zuken in disse tied. 
ik kan me nog herinneren dat Jantien een 
keertien bi'j oons kwam. 't Was hattien winter 
en arg koold. Wi'j weren krek iekker an 't eten. 
Dus 't iekkere iochien van Jantien kwam niet 
arg goed uut. Tot mien grote verbaozing zee 
mien vader: 'Moeder, doe et raem toch 
eupen. Et is hier zo verschrikkeiike waarm.' 
Doe Jantien weer vot was, het mien moeder 
de deure, waor Jantien tegenan staon had, 
hieiemaoie ofsopt. 
As 't now mar wat mitvaait vandemiddag bi'j 
Jantien. 1k zie d'r wei een betien tegenan. 
Lessend was Jan jaorig en doe mossen mien 
breur en oonze buurjongen op vesite 



kommen. 1k moch Ok mit. Doe we bi'j Jantien 
kwammen was Jan nog niet thuus. Et was 
zeker drok bi'j de boer. Et oolde potkacheltien 
snorde d'r lustig op los. Ondaanks et smerige 
taofelzwilkien en de rommel om oons henne, 
vuu Ide ik toch een sfeer van waarmte en 
gezellighied. 
Jantien was drok doende om waarme 
poelermelk veur oons te maeken. In tussen-
tied kwam Jan thuus. Zien ogen Iachten onder 
de kleppe van de pette deur. Hi'j zag netuurlik 
de pakkies, die wij veur him mitneumen 
hadden, op de taofel liggen. 
'Ja, ik bin een betien Iaete, et was drok bi'j de 
boer.' 
Jan stonk naor koenen en varkens en 
schaopen. Now ja, dat past percies bi'j al die 
aandere lochies. 
'Moej ok nog wat eten, mien zeune? Een 
plakke bolle of een beschuut.' 
Now, doe mi'j mar een plakke bolle, een be-
schuut da's zoe'n geraos in de bek.'lk schrok 
d'r een betien van. Zokke tael bruken wij thuus 
nooit. Mar bi'j Jantien komt et niet zo krek. 
Jan kreeg een plakke bolle en wi'j een hiempe 
koeke. 
'1k hebbe een ni'j gelosie van mien moeder 
kregen,' zee Jan trots. 
'Gao je now eerst mar evenpies wassen, dan 
kuj' dommiet et gelosie wet zien taoten.' 
D'r wodde een tiettien waeter op taofet zet en 
Jan waskte him, mar veerder dan heufd en 
hanen kwam et niet. Hi'j gong himzels niet 
iens verstrupen. De mesjester broek die hi'j 
onder zien overat dreug, hut hi'j an. Jan was 
ktaor veur zien jaordagfeest. Trots leut hi'j 
oons zien ni'je gelosie zien en pakte oonze 
kedogies uut. 
Jantien wot de poeiermelk in de koppies gie-
ten mar alte koppies weren smerig. Dus eerst 
even de koppies ofwasken mit... ja, ie hoten et 
niet veur meugetik... etzetde waeter en 
dezelde haanddoek van Jan. Bah..., wat vies. 
Wi'j keken mekeer an en wat deden die 
smerige jongen, doe Jantien en Jan evenpies 
niet keken, gooiden ze de poelermelk in et 
kacheltien. 
'Wat begint et hier toch te stinken,' zee 
Jantien. 'Ja, dat dochten wi'j Ok at. Dr  zat wet 

een verkeerde turf in et kachettien tiggen,' 
zeden dejongen. 1k durfde et niet te doen... 
dus... opdrinken mar. De smaek was goed 
mar et gevuut d'r bi'j niet. 
En daor, in die smerige boel moet ik vande-
middag an et wark. Een schoetemaegien van 
amper negen jaor. Mien moeder zal wet docht 
hebben: een goeie teerschoete veur heur. 
'Zo mien maegien, bi'j' d'r at? Lief van je heur, 
daj' mi'j hetpen kommen. We gaon eerst mar 
evenpies gezeltig theedrinken, watjow.' 
'Nee, Jantien eerst de koppies ofwasken.' 
Laeter zeden de buren tegen mien moeder 
da'k et goed daon hadde. De theedoeken 
taggen buten op de hede en dat hadden ze 
bi'j Jantien nog nooit zien. 



W.deJong 

Een bellegien heurd 

Et was vandemorgen een diezige dag. Dr 
hong een dichte mist. le konnen gien haand 
veur de ogen zien. Bi'j de boeren op de Hoge 
Benten haelde ik nog wat beesten op en gong 
op pad. 
1k besleut de kaante van Else op te gaon mit 
mien schaopen. Aenlik mag ik daor niet 
kommen, et heurt bi'j Else. Mar deur de dikke 
mist zien ze je toch niet en aachter de 
Schaoped rift in Appelsche staot et vol waeter. 
De hiele winter het et wat anmingeld, overal is 
et nat. De waeterofvoer is belabberd en de 
grond zit an de nok toe vol. 1k moet mit mien 
schaopen toch argens henne. 
Deur de bos sleug ik rechtsof, aachter 
Aekinge langes op Else an. Niet lene die mi'j 
zag. Now, clan ok mar over de weg op de 
Schaopedobbe an. Daor zat nog wel wat te 
vreten. 1k gong op een stobbe zitten en mien 
hond hul de schaopen wel wat in de gaten. 
Doe ik daor zo zat heurde ik een bellegien. Et 
was niet van de schaopen, nee, et was een 
hiel ander geluud. Meer et geluud van een 
karkeklokke, mar clan een hiele kleine. Et 
verhael gaot dat hier in eerdere tieden een 
klooster staon het en dat maekte de boel nog 
spannender. 1k luusterde nog es goed. Ja, et 
kwam van ginne kaante. 1k kon et niet laoten 
en loop daor henne waor 1k docht dat et weg 
kwam. Mar ik heurde niks meer en gong d'r 
mar weer bi'j zitten. 
Daor was et weer, now yule dichter bi'j. Nog 
mar een aentien die kaante op. Now leek et 
wel uut de grond te kommen. 1k besleut et 
plak te marken mit een dikke berketakke, 
zoda'k et plak weer vienen kon. 
De schaopen weren al een aentien vot, dat ik 
mos d'r aachteran. Wi'j scharrelden weer op 
huus an, mar et bellegien leut mi'j niet los. 
De volgende dag was et weer niet veul beter. 
Misschien een betien lochtiger, mar yule zal et 
niet west hebben. 1k besleut dezelde kaante 

op te gaon en een schoppe mit te nemen. Dat 
bellegien was gister toch zo dudelik west en 
as 1k daor toch was, clan kon 'k toch ok wel 
even kieken. 
Wat ommescharrelende kwammen wi'j op et 
plakkien an. De berketakke lag nog op 
etzelde stee. 1k begon te greven, een meter in 
et vierkaant, dat zol wel genoeg wezen docht 
ik. Et bellegien heurde ik niet. En toch zette ik 
deur. 1k was wel een meter diepe doe 1k op 
wat stootte, et was an now toe allienig mar wit 
stoefzaand west. 1k maekte de boel goed 
schone. De hadde laoge kon wel es turf 
wezen. En dat dee ok blieken. En dat zo 
hoge. 1k zat op et hoogste plak om mi'j henne 
en clan turf? Dan moet et hier vroeger 
allemaole vene west hebben. 1k gooide weer 
wat zaand in de putte, zodat de turf niet meer 
te zien was. 1k zol de eigener van de grond 
vraogen as ik hier wat greven moch en dat 
heb 1k daon. Et bellegien heb 1k niet weer 
heurd, mar een vracht turf he'k d'r wel an 
overholen. 



Johan Veenstra 

Ofscheid Tineke Steenmeijer 

Op 6 december wodde d'r in theater Romein in Liwwadden ofscheid neumen van Tineke SteenmeUer-
Wieldraaijer as direkteur van et FLMD (Fries Letterkundig Museum en Dokumentaosiecentrum). Tegere 
mit heur man Fraans gaot ze, zoas een boel van Jim al wel weten zu!!en, in Frankriek wonen. Toch 
ver!iezen Tineke en de Schrieversronte mekeer niet hie!emaol uut et oge. Zo kun Jim in de vo!gende Ovend 
nog een reseensie van heur van len van oonze nije boeken !ezen. Op 6 december dee tiedens de 
bijienkomst ok Johan Veenstra et woord. Zien verhae! kun Jim hieronder !ezen. (red.) 

Vrouwluden en manluden, 

Et staot me zo bi'j dat et at in meert van dit 
jaor was, dat Jelte Krol me betde. As 1k 
lichtkaans in december wel wat zeggen wot as 
Tineke ofscheid nemen zol van heur FLMD. 
Ze zulten indertied in Liwwadden wet docht 
hebben: die man uut de Stettingwarven ropt 
altied oe zo hadde dat hi'j et atgedurig slimme 
drok het, dat awwe die d'r at bi'j hebben 
wilten, moe'we d'r op 'e tied bi'j wezen om him 
te vraogen. Now, ik hoefde d'r gien tel over 
nao te daenken as ik dat wet of niet doen zot. 
Hoe drok as et ok wezen moch, ik wol et 
stomme graeg doen. Starker: et is me een 
grote ere da'k dat doen mag. In juti kwam d'r 
nog een schriftelike bevestiging van Taeke 
Oppewat overhenne en hi'j schreef wat d'r zo 
ongeveer van mi'j verwaacht wodde: in 
persoanlik stikje yn de tichtfuottich-koartswi-
lige trant dêr'tjo in master yn binne.' Tsja... 
Een jaormennig kottums veur Omroep Fries-
taand en je imago zal tot je dood an toe niet 
meer veraanderen! Laeter belde Oppewat 
nog een keer. A'k de brief wet kregen hadde? 
tk kwam toch wet? Ja, 1k kwam wet. En hier 
bin ik, Tineke. Hoe zo'k now nog niet weten, 
dat ie vandaege ofscheid nemen van jow 
FLMD! Lichtfuottich-koartswilich moet et 
wezen wat 1k tegen jow zeggen gao, mar ie 
begriepen wet dat 1k mi'j daor hielemaote niks 
van antrekke. As eigenzinnige Stettingwarver 
doe 1k gewoon mien eigen zin, want ik viene 
da'k ok evenpies hiel serieus wezen moet en 
1k viene ok daj' weten moeten da'k me 

benauwd om jow maeke. Dat ik weet niet hoe 
tichtfuottich-koartswilich dit atlegeer wodden 
gaot, mar et kan d'r bi'jtieden misschien wet 
es an hebben. 
Tineke, as d'r iene mit duzend draoden an et 
Friese titeraire teven vaastezit, dan bin ie et. 
As d'r iene verstaand het van en inzicht het in 
de Friese titeretuur, dan bin ie et. As d'r iene 
weet hebben kan van et boek 'It wrede 
paradys' van Hylke Speerstra, dan bin ie et. 
As d'r dus iene is die wet hoe zwaor taandver-
huzers et hebben, dan bin ie et. En wie gaot 
d'r now verdikkeme emigreren? teje! En now 
weet ik best wet dat et van Fraans uutgaot. 
Dat tiekt me ok best wet een Bourgondisch 
type toe. Die zie 'k wet in een zudelik taand 
zitten te diketen mit funk wat wien d'r bi'j. Mar 
ieje, mit je veurkeur veur eerpetties, draoties-
vteis, stoveri'je en een teepvot jus... Mien 
maegd, wat haet ie je toch an? Mar ie gaon 
wet mit. Wat moej' ok? te hebben me d'r altes 
van verteld doe 'k jow interviewen moch veur 
et AfCik-thematiedschrift BOEK. Daj'm vier 
winters op Fraanse tes west hebben. Dat 
Fraans daor zo gewetdig graeg henne wil. Ok 
at omdat hi'j zo benauwd is, now hi'j in de vut 
zit, dat atderhaande verienings en zo him veur 
atderhaande baenties en ktussies hebben 
witten. En dat hi'j dat niet wit. Dat hi'j now vri'j 
wezen wil. Mar Fraans, tichtkaans dat ze je 
nargens veur vraogd hadden... Zoks weej' 
toch niet? Mar ja, now is d'rvanzets niks meer 
an jim witde ptannen te veraanderen. Jim 
hebben jim Stetlingwarver schip in Ooster-
wootde aachterjim verbraand, hebben as 



veilige vlochthaven een flattien hier an de 
Westerkade kocht en Fraans staot elke dag 
veur de spiegel om zien Fraans te verbeteren. 
1k zie je staon: 'Du yin, du pain, du boursin.' 
Och, a'k d'r goed over naodaenke, clan zie 'k 
jim daor al zitten: op jim terras in de zunne. Zo 
verschrikkelike veer vot van de Stellingwarven 
en Frieslaand. Awwe goed acht geven 
hadden, hawwe disse laandverhuzeri'je 
vanzels wel anzien kommen kund. Mar we bin 
mit mekeer te sloeg west. We hebben glen 
acht geven op alderhaande kleine anwie-
zings, die d'r aachterof bekeken best wel 
weren. Een meenske is vanzels ok niet vervat 
op zoks. Wie hadde dit now ok docht? Jim 
willen daore detektives schrieven, hej' me 
verteld, Tineke. En as t an jow lag, zoj' ok nog 
es oe zo graeg een boek schrieven in de trant 
van 'De oare helte'. 1k kan jow now al wel op 
een briefien geven dat dat Iaeste niks wodt. Et 
blift bi'j graeg willen. Al jow schrieftied zal 
opgaon an die detektives. le zullen gien pat 
tied overholen veur wat aanders, want 1k moet 
me al slim verzinnen as et Fraans zien opzet 
niet is om mit die detektives tegere wereld-
beroemd te wodden. 
Aachterof bekeken is et petroon vanzels zo 
helder as wat. 'Moard yn it provinsjehüs' 
verscheen ok nog in et Fries. 'Moord op Slot 
Zeist' allienig nog mar in et Nederlaans. En 
we kun d'r hiere mit mekaander vergif op 
innemen: die beide boeken weren allienig mar 
et opzettien naor et grote sukses. Et dadde 
boek 'Et liek in de Gironde' komt allienig nog 
mar in et Fraans uut. 1k durve d'r wat omme te 
verwedden! 'Le cadavre a la Gironde'. Mit 
inspekteur Deschesne. Deschesne: zo 
Fraans as wat! En rechercheur Henri Dulder. 
Henri: zo Fraans as wat! Dit het van et begin 
of an vanzels jow doel west, Fraans. Et is 
aachterof zo dudelik as wat. Mar we hebben 
et gewoon niet zien. En as jim dommiet 
wereldwied deurbreken mit jim detektives en 
de Friese Pers wit ze asnog ok vertaeld 
hebben in et Fries, wie kun ze clan beter veur 
de vertaeling vraogen, zoj' zeggen, as Josse 
de Haan. Die zit toch bi'j jim in de buurt. Dat 
wipt makkelik even an. En ze wo'n netuurlik 
ok verfilmd, jim boeken. Krek as Maigret. En 

d'r wo'n tillevisieseries van maekt. Misschien 
ok wel iene in et Fries veur Omroep Fries-
laand. Ze zullen daore toch wel es een keer 
uutkeken raeken op 'Baas boppe baas'! En 
clan mit Peter Tuinman en Thijs Feenstra in 
de rollen van inspekteur Deschesne en recher-
cheur Dulder. Duuldèr, bedoel ik vanzels. 
Nowja en clan bi'j'm dus verleuren veur oons. 
Dan zien we jim Iichtkaans nog es op 'e 
tillevisie bi'j lvo Niehe of zokszowat: Francois 
en Tinette Steenmijèr. En begriep me goed, 
Tineke, ik zegge niet daj'm deur al dat sukses 
wetig of eigenwies wodden zullen. Dat hoeft 
hielemaole niet. 1k daenke zels van niet. Mar 
jim zullen verfraansen, jim zullen veraande-
ren. Neem dat van mi'j an. lederiene veraan-
dert deur een aandere omgeving en deur et 
sukses. Dat hej zels vaeke niet lens in de 
gaten. Mar et vaalt aanderen des te gauwer 
op. Binnen de kotste keren bin le uutkeken op 
'e eerpelties, et draotiesvleis, de stoveri'je en 
de leepvol jus en behaffel ie wellustig slakken, 
kikkerbillen, grote krabben en hassens. Et is 
misschien mal zeggen, mar 1k daenke niet 
da'k veer van de waorh led ofzitte. 0 en ie 
zullen hier ok best nog wel es kommen, 
Tineke. In dat flattien an de Westerkade. Om 
mit je uutgevers en literaire agenten hiere te 
overleggen. En ie zullen oons ok grif niet 
vergeten. Et kan mar zo, aj' hier toevallig in 
oktober es binnen, daj' clan bi'j jezels 
daenken: ik wil vandaege even bi'j mien oolde 
kunde op 'e boekemark op et Fraanse 
pleintien in Drachten kieken. Et is mooi weer 
en 1k hebbe in glen jaoren tussen de middag 
grauwe aten mit spek had. Now en clan stap 
ie morgens in je sportwaegentien mit eupen 
dak en ie rieden naor Drachten toe. 
Zien jim et veur jim, yolk? De boeken liggen te 
plak, wi'j bin d'r allemaole klaor veur en Durk 
Hibma jut oons nog een keer best op, dat de 
huud d'r ommeraek op moet vandaege, 
omdat et nog mar de vraoge is as d'r ditjaor 
wel een ni'j verkooprekord in zit. En dat moet 
vanzels wel. lederjaor moet d'r gewoon meer 
verkocht wodden as et jaor d'r veur. Aanders 
kriej' al gauw geziever in de kraante. Dat de 
peinze moet d'r op, raost Durk mit over-
slaonde stemme. En clan verdringen de 



eerste kopers heur al bi'j de dissies. Henk 
Visser gaot mit de flesse berenburg rond en 
de man van boekhaandel Brouwer mit een 
deuze mit joekels van stokken oranjegebak. 
Ze bin kwaolik te behappen! En krek bin 'k 
daor mit doende of ik zie een vrouwgien de 
straote daelekommen. Een Juliette Greco-
achtig gevallegien: hoge hakken, donkere 
kleren, een zunnebrille op en een doekien om 
et heufd. En dat vrommesien begint naor me 
te zwaaien en ik daenke: wie is dat in 
hemelsnaeme? Moet ik die kennen? En dan 
zwaai ik zo half en half weeromme. Ja, wat 
moej'? Zeker een fan, daenk ik, die mien 
ni'jste boek graeg hebben wil. En dan ropt dat 
vrouwgien van: 'Allo Jean, No!' Die komt niet 
uut disse omkrieten, daenk ik flog. Mar dan 
staot ze al stief veur me en ze zegt: 'Mais 
Jean, c'est moi, c'est Tinette! En dan zie 'k et 
eerst! Dan bin ie dat, Tineke! Baukje Wytsma 
verschöt zuver in de berenburg as ze je 
geweer wodt en moet deur Douwe Kootstra 
op 'e rogge klopt wodden om zo weer wat in 
fesoen te raeken. Mar we hebben dan toch 
zoe'n prachtige dag mit mekeer! En aj' 
middags in et Markkefé een best bod grauwe 
aten mit spek had hebben en de jongen van 
Wiltsje van Peassens dr ok binnen, dan 
speulen die ter ere van jow ieder half ure 'Sur 
le pont d'Avignon'. En een stokmennig 
Drachtster volksvrouwen wiezen stiekem naor 
je en fluusteren zo onder mekeer: 'Ziej'm wel 
wie dat is? Dat is dat rieke meenske, die 
schriefster uut Frankriek. Die was laestdaegs 
ommes nog mit die man van heur bi'j Ivo 
Niehe. Wat zicht ze dr nog geweldige goed 
uut veur heur leeftied, hen? En wat is ze 
gewoon bleven! Niks glen poeha!' Nog nooit 
is dr op een dag zovule verkocht op 'e 
boekemark in Drachten as op die dag! 
Tineke, veurdat dit visloen warkelikhied wodt, 
moet 1k ok nog even serieus wodden en jow 
bedaanken. le bin niet allienig van belang 
west veur de Friese literetuur, mar ok veur de 
Stellingwarver literetuur. le hebben altied een 
protte belangstelling had veur et Stelling-
wails. Taelen bin ja ok geliekweerdig an 
mekeer. le hebben Stellingwarver boeken 
bespreuken veur de LiwwadderKraante en et 

Stellingwarver tiedschrift De Ovend. le zatten 
in jury's van de Stellingwarver literaire priezen. 
En le kwam men geregeld mit of zonder 
Fraans op bi'jienkomsten van de Stellingwar-
ver Schrieversronte. Veur al die oprechte 
belangstelling en jow wark veur et Stelling-
wails wi'k jow bedaanken. Wi'j hebben dat 
deur de jaoren henne hiel slim op pries steld. 
1k hebbe vroeger ok Fraans leerd, Tineke, op 
'e ulo in Wolvege bi'j juffer Zielstra. Veur et 
eksamen mowwe interd led een gedicht leren. 
Uut et heufd vanzels. Et gong over een 
joongien dat zo graeg een vlinder vangen wol 
en hij docht dat as hi'j de vleugels van de 
vlinder anraeken zol, dat hi'j him dan ok 
pakken kon. Et gong zo ongeveer: 'Quand as 
de sa course eternelle, I le papillon est 
endormi, I l'enfant croit en toucher son aile, I 
captiver ce bel ennemi'. De vlinder, le weten 
et, Tineke, en ik weet et ok, staot in de 
literetuur nog wel es veur et gelok. Etjoongien 
uut et gedicht lokte et niet om de vlinder te 
pakken. Mit wat stof op 'e vinger zag hi'j een 
betien sacherijnig toe hoe de vlinder votdwar-
relde. 'Mais las, le papillon se l6ve I et l'enfant 
chagrin s'apperçoit, I qu'il ne lui reste de son 
rêve, I que la poussière a son doigt'. 
leder meenske perbeert et gelok te pakken. 
leder meenske perbeert zien dromen waor te 
maeken. Daor leven we veur. Daor biwwe 
meenske veur. Etjoongien uut et gedicht, 
ikke, leje en Fraans. Et is jim droom om now 
in jim huus in dat kleine Fraanse dorpien 
Vensac van et leven genieten te gaon. Tineke 
en Fraans, pak die moole, bonte vlinder en 
koester him! Geniet volop! Dat et jim allebeide 
daorginderd oe zo goed gaon mag! 



Sietske Bloemhoff 

Dag Anne 
In memoriam Anne Fokke Mu/den 1945-2002 

Op de laeste maendagmorgen in oktober kregen 
we op et kantoor van de Schrieversronte et 
verschrikkelike bericht te heuren dat Anne 
Mulder de dag teveuren zomar wegraekt was. 
De schok was groot, hiel groot, en et wol oons 
allegere niet an. Hoe kon dat now, Anne, altied 
opgeruumd, kiebig en drok, enthousiast en 
fleu rig en now veur altied vot. Vanzels dochten 
we in et eerste plak an Wiesje en heur beide 
dochters. An Jojanneke en Christine die krek 
een poppien kregen had en waor ze zo wies mit 
weren. Et dee mezels ok daen ken an de laeste 
keer da'k Anne troffen had, dat was op zien 
schoele in Hooltpae. 1k brocht die dag de 
schoelekraanties veur hiemkunde rond. Disse 
keer maekte ik niet een praotien mit Anne, mar 
zwaaiden we even an mekere. Anne zat mit de 
kiender gezellig in de grote ruumte van de 
schoele te kieken naor de schoeletillevisie en 1k 
wol ze niet storen. 1k redde me ommes wet, want 
hoe vaeke wa'k wet niet in de Striepe om daor 
wat mit hiemkunde te doen. Anne was altied 
even enthousiast om mit naeme in de beginjao-
ren van dat yak mij bi'j de ontwikkeling daorvan 
te helpen. Even laeter kwam ik Wiesje tegen op 
heur schoele in Ooldelaemer. Et was daor krek 
schoft en ik vertelde heur da'k Anne nog troffen 
had, mar niet mit him praotte. 'Dan het hi'j jow et 

grote ni'js Ok niet verteld,' zee Wiesje. 'Nee,' zee 
ik, 'mar welk grote ni'js bedoel ie dan?' Doe 
vertelde ze dat Anne pake wodden was en daor 
oe zo wies mit was. 'En clan bin ie beppe 
wodden,' stelde ik vaaste en fielseteerde heur 
van hatte. De eerstvolgende keer da'k Wies 
weer zag en heur een haand gaf, was in et 
krematorium van Meppel. Ze ston tussen heur 
dochters, schoonzeunen en de kleine Omar in. 
Dan gaot dr hiel wat deurje henne, reken mar. 
Anne Mulder was Stellingwarver in hatte en 
nieren. Zo speulde hi'j at mit in et bekende 
Harbargespul in et begin van de zeuventiger 
jaoren van de veurige ieuw. Ok Wiesje gong 
haost altied mit. Heur heit, Jannes Nijholt, 
regisseerde oons. Laeter wodde Anne o.e. aktief 
in de Intergemientelike Warkgroep Hiemkunde. 
Hi'j huip mit bi'j et klaormaeken van lesmate-
riaol, 1k vertelde dat at. Hi'j speulde bi'jgtieks een 
hiele mooie rolle as baron in de videofilm In de 
bos van Ulf, Alf en 0/f. Mar Anne warkte Ok mit 
as infermaant veur de woordeboekgroep van 
Wolvege. Daornaost was hi'j tien jaor veurzitter 
van de warkgroep die de literaire priezen, de 
H.J. Bergveldpries en de Oolde Pookpries, 
veurbereidde. Anne speulde slim graeg teniel en 
clan et liefst in et Stellingwarfs. Zo schreef hi'j en 
speulde in de gelegenhiedsrevu die opvoerd 
wodde tiedens de ni'jjaorsreceptie in et jaor dat 
de Schrieversronte 25 jaor beston. De laeste 
tied was hi'j et boegbeeld van et shantykoor uut 
Wolvege. De verbienende teksten dee Anne op 
zien bekende wieze in et Stellingwarfs. En de 
geruchten gongen dat hi'j vraogd wodden zot 
een rolle te speulen in et kabberetgezelschop 
Evenpies bijpraoten dat misschien weer opni'j 
uut aende gaon zal. Oat het niet meer zo wezen 
mocht. Wat zullen wi'j him missen, niet alliend 
as aktief en gezien persoon binnen de 
Schrieversronte en et hiemkundeveld, mar 
zeker Ok as een man mit een hatte van goold. 
Dag, Anne. 



Henk Bloemhoff 

Oonze tael, oonze zorg 

Taelkenmarkzinnegies 

Jim kennen netuurtik allemaote zinnegies of 
groepies woorden die meensken bruken om 
len of meer biezunderheden van een taet of 
diatekt op een scharpe of kruderige men iere 
naor veuren te brengen. As jongen zeden we 
wet van et Drents: een ontien in 't okkien mit 
'n ekkien deur eur'. Dat was netuurlik atlegeer 
gekh led, lang niet alle Drenten taoten de h 
weg an et woordbegin, en de v vergeten' ze 
at hietemaole niet. En om et Fries en Fries-
sprekers zo even veur et Iocht te brengen 
zeggen (zeden?) ze oostelik in de Stetlingwar-
yen wet: "k Ken 't Fries (s)prutsje net Iutsje", 
at zeggen de Friezen zels 'sprekke' en 'titte'. 
Mar wet gaot et om uutspraokbiezunderheden 
daor haost iederiene zoe'n taet an herkennen 
kan. Oons Stettingwarfs wodt vanootds tekend 
mit Et waeter klaetert tegen de glaezen, 
tekend dus mit de biezundere ae-ktaank die 
we hebben. In Noordwest-Overiesset doen ze 
etzetde mit et Stettingwarfs daore, en in 
Zuudwest-Drenthe ok. Daor wo'n de meen-
sken die ae zeggen in ptaets van aa, deur de 
aa-zeggers ok schitderd mit Et waeter klaetert 
tegen de glaezen. Dat 'naobauwen' van et 
taetkenmark ae wodt soms nog verstarkt mit 
een vervotg . ..dat et daevert. 
Now geft de Stichting Nedertaanse Diatecten 
at een jaormennig boeken uut over de 
Nedertaanse (streek)taeten en diatekten, om 
de twie jaor, en zo zutten ze in et vroege 
veurjaor van 2003 weer een boek verschie-
nen taoten over et soorte zinnegies en 
woordgroepen die 1k ni'jsies bedoetde. Veur 
hiel Nedertaand, en ok veur Vtaams Betgië. 
Zets bin ik in de getegenhied daor wat in te 
schrieven over Stettingwarf. Om daor bi'j te 
hetpen stuurde de redaktie van et kommende 
boek mi'j een tat formetieren toe, die meen-
sken uut Stettingwarf in 1948 invutd hebben 

veur et Meertens-tnstituut in Amsterdam. tk 
wot jim daor wat uut zien taoten, en toegetieke 
vraogen as jim zets nog meer van dit soorte 
van zinnegies kennen. Et kan hiet goed 
wezen dat ok de oftopen tien, twintig jaor ni'je 
zinnegies ontstaon binnen van et soorte dat 1k 
bedoet. Et zot mooi wezen om die mit te nemen. 

In 1948 wodde opgeven: 

Uut Ootdetaemer: 

In Scherpenzeel kiatert et water tegen de 
glazen 

mar omgekeerd zeden ze in Scharpenzeel: 

In Oollaemer klaetert et waeter tegen de 
glaezen 

De infermaant (de veehootder M. Sam ptonius, 
32 jaor) geft hiet sekuur an dat de naodrok bi'j 
et zeggen de hieltied op de ktinker ae of aa 
tegd wodde. 
le zien dus, krek zoas dat in Zuudwest-
Drenthe et gevat was, dat ze et ken mark ae 
tegenover aa naodrokkelik naor veuren 
brochten. 

De timmerman A.F. Scheenstra van Der 
Izzerd, 62 jaor, geft dan op: 

Oonze arm is mit de harm in de haskebulte 
va/len 

Daor wodt de taet van Ootdemark mit 
'naobauwd'. Ootdemark tigt in een h-loos 
gebied, zoas dat dan zegd wodt. De h wodt 
vottaoten op een ptak daor et aandere gebied 
die wet het, mar die h wodt wet bruukt daor hi'j 
aentik 'niet heurt'. Dat taeste is trouwens niet 
attied zo in de praktiek, mar toe mar, veur et 



idee van et taet-naodoen is dat niet zo van 
belang. 
De bekende taet-verzaemeler Hans Das van 
Noordwoolde (geboren in Berkoop) dee in die 
tied ok mit, en gaf op dezetde meniere op 
Aarm het een haarm'. Hi'j schreef dat hi'j daor 
mit doetde op de tael van Stienwiek en 
omgeving. 

Ootd-schoeteheufd A. Kuperus van Steg-
gerde, die clan 80 jaor is, schrift dat d'r niet zo 
yule bekend is. Mar as iene die uut zien darp 
vot west het en hi'j komt d'r weeromme te 
wonen en hi'j praot attienig Holtaans, clan 
wodt d'r at zegd: 'Hi'j praot Hooghaarlemmer-
dijks'. Now, dat kennen we van vandaege-de-
dag ok nog wet uut de aandere dörpen. Mar 
gekanstikkerig wodde d'r clan ok wet van 
zoe'n iene zegd: Muider, is dat nou onze 
puis?', wat in gewoon Nedertaans inhoolt: 
Moeder is dat nu onze poes?'. Wie as Stet-
lingwarver Hottaans teert, moet veul oe's en 
uu's tot ui maeken, mar et kan ok te vaeke, 
zoas dit veurbeeld uutdrokt. Mi'j was dat niet 
bekend, mar kent iene vergeliekbere spotzin-
negies om de Hooghaartemmerdijkers zo te 
kerakteriseren? 
Ok zeden ze in Steggerde wet: 'Hi'j komt uut 't 
taand van 'heen ontien hin 't okkien'. Daor 
wodde weer Stienwiek e.o. mit bedoeld. In 
Noordwootde zee men veur ie = jij ok wet ij, 
krek as in Oost-Steltingwarf. Kuperus schrift 
trouwens van ye. Dat I?  van Noordwootde vul 
de meensken in Steggerde slim op, dat van 
Noordwooldigers zeden ze wet: Die komt uut 
et dorp van ie. Kuperus was een man mit 
een goed oor veur et Steltingwarfs, dus die -e 
aachter ij zat zeker zegd wezen, as overdrie-
ving of as verstarkte vorm van ij, zoas we bi'j 
naodrok vandaege-de-dag nog zeggen: Nee, 
niet ikke mar ieje!'. tnderdaod zeden ze 
vroeger i7 in Noordwootde, mar de laeste 
tieden heur ik daor altienig mar ie! 

Niet van et Meertens-lnstituut mar gewoon 
van iene van de Schrieversronte-leden van 
now, Piet van der Lende, heb ik et votgende 
zeggien van meensken uut Sliekenborg. Jim 
moe'n weten, ok in De Kuunder zeggen ze an 

't begin de h niet. Gongen de Stiekenborgers 
vroeger naor Amsterdam, via de heertijkheid 
Kuinre', clan zeden ze et vaeke zo: 

We zullen zien dat we in de (h)eerlikhied 
koemen en as we de h kwiet binnen dan 
haolen we die in (h)Amsterdam wel weer 
terogge! 

Now, as jim meer zokke dinkies weten, clan 
zo'k ze wet graeg hebben wit ten! 

'Stellingwerver weerswijsheden' verschenen 

Op 23 november verscheen van eigen haand 
'Steltingwerver weerswijsheden'. Et is een 
aorige greep uut wiesheden over et weer, mit 
alderhaande variaosie. Ze bin optekend van 
echte Stettingwarvers. Boerewiesheden over 
et weer, zoj' ze numen kunnen. En 1k heb mar 
et idee, dat de Stetlingwarver boeren et weer 
hier bij omme vaeke aorig scharper veurspel-
ten kunnen as Marjon d' Hond en heur 
kottega's in Hilversum en omkrieten. Mar 1k 
taot dat graeg an de echte kenners over, want 
ik bin attienig ofgaon op 'de votksmond'. 
Fitosofen zeggen wet dat et weer' attied een 
prachtig gespreksonderwarp tevert. te hoeven 
et niet attied mit mekeer iens te wezen, mar 
toch hej' een gemienschoppelik betang, daor 
aj' je deur verbunnen vuten mit degene daor 
aj' mit praoten. 
De spreuken in dit ni'je boek hebben een 
Nedertaanse vertaeting en ok een Neder-
taanse uutteg daor zoks neudig is. Want de 
uutgever, Verba b.v. in Hoevelaken, mikt op 
een groot pebtiek. De ongeveer 180 Stetting-
warver wiesheden over et weer, mit tekenings 
en al, getten € 5.80. Et boek is niet altienig bi'j 
de Steltingwarver Schrieversronte te koop, 
mar ok bi'j de boekhaandels in oonze streek 
en in de taandetike boekhaandets. 

Laandweer (3) 

Et sneu pen naor bewiezen veur de anwezig-
hied van !aandweergaot op een tevendige 
meniere deur. 1k kreeg een peer daegen 
eden van Otto de Vent et bericht dat die in 



een boekien van et streekmuseum van 
Opsterlaand, et wodde schreven deur de heer 
K. Sikkema, een belangrieke verwiezing 
vunnen hadde naor oolde kraante-artikels van 
H.J. Popping. Otto zal die artikels uutpluzen, 
mar hi'j leut ml] now al een kopie zien uut et 
wark van Sikkema. Sikkema las uut et wark 
van Popping behalven over de laandweer bi'j 
Bakkevene (Allardsoge): 
- 'Op de 'nieuwe caert van Friesland', 
uutgeven deur R. en J. Ottens komt een 
landweer voor, loopende langs de grens van 
Ooststellingwerf en Drente mijdende den weg 
Haule-Koudenburg-Norg' (Sikkema zegt dat 
die laandweer nog 'te traceren is.) 
- Een derde landeweer' zoals hij daar heette, 
vonden we op een oude stafkaart van 1860. 
Hij liep onder Appelscha vanaf het Aeckinger-
broek langs de Drentsche grens door de 
'Watersche stoeve', de groote zandverstui-
ving, later de 'Groote Stoeve' genaamd' 
(hierover schreven we al in de veurige Ovend, 
mit een foto uut et gebied van de Kaele Dunen) 
-'De vierde landweer ( ... ) is die onder ElsIoo' 
Sikkema nuumt dan 'De Oolde Duker', mar 
daor is twiefel over, zoas ok al eerder in De 
Ovend tot utering kwam. Aj' daenken an wat 
de heer Schroor zee in zien artikel, clan is de 
kaans groot dat dr een (aandere) laandweer 
lag langs de perveensiaole greens. In 
Sikkema zien boekien wodt J. H. Koops (1938) 
nuumd, die miende dat d'r op de greens van 
Frieslaand en Drenthe bi'j Else een laandweer 
is/was. Die wodde in Zorgvlied-Waoteren de 
'Elsiger wal' nuumd. Wodt vervolgd, oonze 
zuuktocht naor de laandweren! 

Klaas van der Veen wegraekt 

Niet iederiene zal d'r nog weet van hebben 
dat naost Perf. dr. Hermann Niebaum en dr. 
Jurjen van der Kooi, beide van et Nedersak-
sisch lnstituut van de Rieksuniversiteit van 
Grunningen, ok nog inkelde aandere 
meensken in de Kemmissie van Redaktionee 
Toezicht van et Ste//in gwarfs woordeboek 
zatten. Formeel bezien zitten ze d'r alder-
deegst nog in. lene daor van was drs. Klaas 
van der Veen, veur zien pensioen verbunnen 

an de Friese Akedemie. Van der Veen het 
haost alle letters van et Ste//in gwarfs 
Woordeboek deurlezen veurdat ze in drok 
gongen, en ze van opbouwende opmarkings 
veurzien. En dat dee hi'j mit grote liefde. De 
laeste jaoren, in de tied van zien 'veur-
pensioen', schreef hi'j mi'j wel es dat hi'j d'r 
elke keer weer naor uutkeek om een tekst van 
een volgende letter veur et laest te verschie-
nen diel (diel /) bezien te meugen. 
Een weekmennig leden lazzen wi'j in de 
kraante van zien verstarven op zaoterdag 2 
november. Van der Veen wodde 65 jaor en 
was van 1981 tot 1999 heufd van de Vak-
groep Taelkunde van de Friese Akedemie. 
Onder zien leiding verschenen zestien dielen 
van et Wurdboek fan de Fryske Taal. Bi'j de 
kleine kring van specialisten die doende 
weren mit et Ste//in gwarfs Woordeboek, 
wodde zien wardering veur oons grote 
Ste//in gwarfs Woordeboek slim op pries steld. 

Vusen te vroeg raekte weg iene van de 
trouwe Schrieversronte-meensken van et 
eerste ure, op en top Stellingwarver en 
Wolvegester infermaant veur et Stelling-
warfs Woordeboek 

Anne Fokke Mulder 

in de leeftied van 57 jaor 

Anne Mulder was behalven tael-infermaant 
een tied leden ok aktief in onder meer de 
Intergemientelike Warkgroep Stellingwarfs 
en de Intergemientelike Warkgroep 
Hiemkunde in Oost- en West-Stellingwarf. 

Wi'j hebben slim ontiedig ofscheid nemen 
moeten van een man die gezien was in alle 
Schrieversronte-verbanen daor hi'j in 
doende was. 

Bestuur en passeniel van de Stellingwarver 
Sch rieversronte 



Krummelties 

OPBRENGST SUTELAKTIE 

Dit jaor wodde veur de zeuven-
entwintigste keer de sutelaktie 
holen. En niet zonder sukses, 
want disse jaorlikse verkoopak-
tie van Stellingwarver boeken, 
cd's en kelinders zorgde veur 
mar Iiefst€ 14.164,41 in de 
knippe van de Schrieversronte. 
Meer as vuuftig vri'jwilligers 
toogden mit bakken en krojen 
huus-an-huus deur een dadde 
pat van de Stellingwarven. 
Koördinater Klaas van Weperen 
is slimme tevreden mit et 
risseltaot, want mit wat minder 
uren sutelen as verleden jaor 
was de opbrengst groter. 
Elk jaor bin d'r vanzels toppers 
in de verkope. Dit jaor sprong de 
Stellingwarver Spreukekelinder 
d'r veer bovenuut. Daorvan bin 
d'r mar liefst 541 exemplaoren 
verkocht. 
De twiede topper was et ni'je 
boek van Johan Veenstra mit 
twintig schitterende, ni'je 
volksverhaelen Wonder boven 
wonder. Daor wodden d'r mar 
evenpies 358 van verkocht. 
Opvalend was ok de verkope 
van de vierde drok van Wille op 
'e brille van Jouk: 155 stoks. 
Veerder wodden goed verkocht 
de ni'je bundels van Jan 
Oosterhof (Krentiesbrij) en 
Karst Berkenbosch (De sjaal), 
Huus op 'e Miente van Fokke 
Middendorp, et Bronnenboek 
van Ste//in gwerf. Wegwijzer 
naar de historie van Oost- en 
Westste//ingwerf en Een 
meenske is glen eerpel van 
Johan Veenstra. Zoas et now 
liekt zal d'r ankem jaor alliend 
nog in de aovenduren suteld 
wodden en nog wat eerder in de 

tied. Ok dit jaor wodde d'r al een 
tal keren op 'e aovend suteld en 
dat het hiel goed voldaon. Et 
sutelen overdag op woensdag 
en zaoterdag vervaalt clan, want 
de hieltied minder meensken 
blieken op die daegen thuus te 
wezen. (red.) 

LITERAIRE PRIEZEN 

In 2003 zullen d'r deur de beide 
gemienten in de Stellingwarven 
drie literaire priezen uutrikt 
wodden. In et verleden gong et 
om twieje, dat weren de 
H.J. Bergveld-pries en de 
Oolde Pook-pries, mar in de ni'je 
opzet is d'r keuzen veur drieje. 
Zoks is vanzels een geweldige 
stimulaans veur et Stellingwarfs 
en et bestuur van de Stelling-
warver Schrieversronte het dan 
ok alle lof veur dit ni'je initiatief 
van de beide gemientebesturen. 
Om wat veur priezen et now 
percies gaot en hoe aj' d'r an 
mitdoen kunnen? Now, in et 
eerste plak is d'r de verni'jde 
H.J. Bergveld-pries. Bi'j disse 
pries gaot et in et vervolg aenlik 
om een taelpries. Et is ok de 
pries mit de hoogste weerde en 
wodt daorom now al wel de P.C. 
Hooft-pries van de Stellingwar-
ven nuumd. De prieswinner 
moet een grote betekenis (had) 
hebben veur de Stellingwarver 
tael. Et gaot daorbi'j niet alliend 
om zien of heur literaire wark, et 
kan bi'jg!ieks Ok om een goed 
streektaelpergramme op de 
radio gaon. De piles wodt len 
keer in de zes jaor uutrikt en 
bestaot uut een Iegpenning en 
een geldbedrag van € 1000,00. 
De jury bestaot dit keer uut 
vrouw Geke Zanen-Dokter uut 
Zuudwoolde (Gr), mar van 
vroeger van Makkinge, en de 
heren Carel Zuil van Oosterwoolde 
en Otto de Vent van De Fochtel. 
De twiede ni'je pries is De 
Stellingwarver Schrieverije 
Pries. Et gaot hierbi'j om een 
anvieteringspries die aj' 

vergelieken kunnen mit de 
vroegere Oolde Pook-pries, 
alliend bin de regels om mit te 
doen wat versoepeld. Bi'j de 
Oolde Pook-pries mossen de 
dielnemers ni'j wark insturen en 
deden anoniem mit, bi'j disse 
ni'je pries komt Ok wark dat in de 
drie jaor veurofgaonde an de 
uutrikkinge verschenen is in 
an marking. le kun zels wark 
insturen, mar de jury mag now 
ok zels signaleren en kan alder-
deegst deur dadden tipt wod-
den. Disse pries wodt ien keer in 
de due jaor uutrikt en bestaot 
uut een oorkonde en een geld-
bedrag van € 500,00. De jury-
leden bin dit keer vrouw Philo-
mène Bloemhoff-de Bruijn van 
Oosterwoolde en de heren Henk 
Kroese van Langedieke en Theo 
van de Bles uut Noordwoolde. 
De dadde pries is De Stelling-
warver Schriefwedstried. Ok 
disse pries wodt len keer in de 
due jaor uutrikt en bestaot uut 
een oorkonde en een geldbe-
drag van € 500,00. Bi'j disse 
wedstried wodt iederkeer een 
ere doelgroep keuzen of d'r 
wodt keuzen veur een bepaolde 
opdracht. Veur et volgende jaor 
wodt d'r een wedstried orgeni-
seerd veur leerlingen van et 
vervolgonderwies. De schoelen 
daor disse leerlingen henne-
gaon, won zovule meugelik bi'j 
de orgenisaosie betrokken. Op 
dit mement wodt daor hadde an 
warkt. De jury zal per keer opni'j 
saemensteld wodden, wiels bi'j 
de ere priezen een roulerend 
systeem bruukt wodt, waorbi'j 
nao elke uutrikkinge len jurylid 
vervongen wodt. 
Veur meer infermaosie over de 
due priezen kun meensken 
altied terechte bi'j de siktaoris 
van de orgeniserende wark-
groep, de heer Marten Tel. Hi'j is 
tillefonisch te berieken op et 
gemientehuus van Oost-Stelling-
wan, 0516-566222. (red.) 



IJnze Hoekstra 

Veurbij, veurbi'j, veurgoed veurbi'j 

De eerste schoele van Ni'jhoottpae 

Dat de bakkeri'je van Boterkooper ontstaon is 
in de eerste schoele van Ni'jhooltpae zullen 
niet zo yule meensken weten. Tiedens et 
praotien mit Siemon over zien bakkeri'je 
kwam et len en aander an et Iocht. Uut oolde 
karkepepieren bliekt et volgende: 
Zo rond 1800 gaf de Hervormde Karke van 
Ni'jhooltpae richting an et onderwies in et 
gebouw waor as Iaeter de bakkeri'je van 
Boterkooper was. 
In 1854 wodde de schoele moderniseerd. In 
de notelen van de karke van 1883 wodt nog 
vermeld dat mit ingang van 1884 de schoele 
de subsidie die de schoele tot dan toe van de 
karke kreeg, holen kon, mar dat et schoelege-
bouw elgendom wodt van de gemiente. 

Die subsidie beston uut: 

1. Et traktement van de heufdmeester f. 60,00 
in 'tjaor 
2. Et huren van de onderwiezerswoning f. 7,00 
in 'tjaor 
3. Et verschaffen van turf an de schoele, veur 
zoen f. 30,00 in 'tjaor 
4. Et onderhoold van diversen f. 50,00 in 'tjaor 

De karke hul wel de bomen die op et terrein 
stonnen in eigendom om ze kappen te laoten. 
In Iaetere notelen is te lezen dat in 1894 de 
schoele van vandaege-de-dag bouwd is. As 
die in 1895 klaor is, wil de karke et oolde 
schoelegebouw graeg ommenocht weeromme 



of d'r desnoods f. 150,00 veur daeletellen. 
In de vergeerdering van de karkvoogden van 
1896 staot liekewel dat as Dippeteerde 
Staoten van Frieslaand d'r mit akkoord gaon, 
de karke et paand van de gemiente weer-
omme kriegen kan veur f. 300,00. Daor stemt 
de karke mit in. 
In de notelen van 1899 wodt een inkommen 
stok nuumd van de heer J. van der Meer mit 
et verzuuk de oolde schoele te huren en d'r 
een bakkeri'je in te beginnen. In een eerdere 
vergeerdering was d'r al een veurstel west om 
d'r een botterfebriek in te kriegen. 
Et gebouw het nog jaoren eigendom west van 
de Hervormde Karke. Ok Hans Dirk Boter-
kooper het et jaorenlaank huurd. Ft körfbalter-
rein van vandaege-de-dag heurde d'r eerst ok 
nog bi'j, as weide veur de kedde. 
De vorm van et schoelegebouw is an now toe 
nog altied dezelde, mit indrokwekkende 
raemen en een mooie, ronde koepel. 
Alderdeegst de oolde plaanken in die koepel 
zitten d'r nog in. Binnen bin de verbouwings 
anpast om et kerakteristieke oolde schoelege-
bouw in zien weerde te Iaoten. (Hulde!) Zo bin 
bi'jglieks de raemen die opni'j maekt wodden 
mossen speciaol in Hongarije maekt. 
Et is een prachtig oold gebouw dat beslist 
veur et naogeslacht beweerd blieven moet. 
En et moet niet zo wezen dat, zoas al zo 
vaeke in disse gemiente gebeurd is, et Iaeter 
toch nog mit de grond geliek maekt wodt. 

Krummelties 

UUTSLAG PUZEL BOEKEKRAANTE 

In de boekekraante Twie pond 'n stuver van dit jaor 
ston een deurstreeppuzel mit daorin de naemen van 
alle Stellingwarver dörpen. Vuvendattig daorvan 
zatten d'r horizontaal, vertikaal of diagonaal in 
verstopt en soms nog aachtersteveuren ok. Haj' die 
liekewel allegere vunnen dan bleven d'r deur de hiele 
puzel henne nog twienendattig letters over. Aj' die van 
Iinksboven naor rechtsonder aachter mekere zetten 
clan vun le de naemen van nog vier Stellingwarver 
dörpen. Die vier naemen mossen veur 1 november 
van dit jaor opstuurd wodden naor de Stellingwarver 
Schrieversronte om kaans te maeken op een mooi 
pakket mit Stellingwarver boeken. Now, de post het et 
weten! Mar liefst 205 meensken stuurden de 
oplossing op! Uut de goeie inzendings hebben we op 
4 november drie winners lot, en dat bin: 
Rian Huitema van Sunnege, S. Siegersma van De 
Jouwer en Th. R. Lodewijk van Hooltpae. Zi'j hebben 
intied heur pries toestuurd kregen. Vanzels ok van dit 
plak of jim alledrieje nog es van hatte fielseteerd! 
En de vier plaknaemen? Dat weren: 
Sunnege, Wolvege, Sliekenborg en Vinkege. (red.) 

Bestuur en passeniel van de Stellingwarver 
Schrieversronte weensken alle leden en alle ere 
lezers van De Ovend een hiel goed 2003 toe. 



Koosje Hornstra 

Veuruutdrokt en weeromme haeld 

De dag nao de begraffenis van preens Claus vul et kammenet van Jan Peter Balkenende en dat 
was dus al nao krapan honderd daegen. Mar ofwaachten wat d'r veur in et p/ak kommen zal. 1k 
viene et wel vremd, dat 'al/es' in die tied gewoon deurgaot, tot we weer verkiezings had hebben 
en d'r een nij kammenet vormd is. Ku]' toch zien dat de ambteners de meerste inv!oed hebben 
moeten en de kaemer b/ift netuur/ik ok grotendiels etze!de. 
In 1975 was et neffens een gedicht van Johan Veenstra in de Ovend hiel aanders in de po/etiek. 
Die was doe burgerlik en keurig en d'r kommen naemen in veur van meensken, waor a]' now 
nog wel es wat van heuren, mar ok yule bin d'r al niet meer. 

POLETIEK IN NEDERLAAND 

De poletiek in Nederlaand 

Is burgerlik en keurig. 

Veertien perti'jen op 'n riegel, 

Hiel zaekelik en kleurig. 

Den UyI, die zit de tillefoon 

Van Drees niet of te tappen. 

We hebben hier gien Watergate 

En meer van dat soort grappen. 

Nee hier gaot alles doodgewoon, 

Dat meugen we wel priezen. 

Hans Wiegel die is gek op Pien 

En Koekoek vragt bewiezen. 

Ze doen hier ok niet as de lords 

In dat good old' Engelaand. 

Die hebben behalve ladies 

Ok nog call-girls bi'j de haand. 

1k zie Gruyters al op de Zeediek 

An blonde Truus heur kni'jen. 

En Bas de Gaay mit zwatte Nel 

Onder de !aekens vri'jen. 

Nee dat gaot niet, dat is te gek 

Hier bi'j oons in Nederlaand. 

As ze et dôèn, dôèn ze et thuus 

In et echt'Iike Iedekaant. 

Menister wodden in dit Iaand, 

Dat kan haost elke stakker. 

Mertens was bi'j et N.K.V. 

En Schaefer waarme bakker. 

Marcel van Dam was ombudsman 

Veur him was d'r eerst gien plak, 

Mar eindelik bi'j huzebouw 

Raekte hi'j ok onder dak. 

Zo is 't een aorig aepespul 

Daor in die Haagse kaemer. 

Mar as et d'r te roeg toe gaot 

Slat Anne mit zien haemer! 

Poletiek in Nederlaand 

Is pieterig gepeuter. 

Poletiek in Nederlaand. 

Is wel es wat geleuter. 

Een socialistisch kammenet 

Mit een witte raand. 

Liberaole oppositie 

Dat is Nederlaand. 






