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Et is veurbi'j. Maendagaovend was de laeste keer. Allemaole hadden we et gevuul van, wat jammer now! 

Mit zelsbakken appeltaart bi'j de koffie en wat zoolties Iaeter hebben we de kursus Poëzie ofsleuten. Mar 

niet zomar! 

Tine Bethlehem, oonze inspirerende lereres, hadde bedocht dat we disse laeste keer een optreden van 

tien menuten veurbereiden mossen. Daorveur hadde zi'j de stoelen in een halve kring daelezet en een 

katheder' dr veur. Diana was d'r niet, die was op huweliksreize. De elf die d'r over weren, hebben zien en 

heuren laoten, dat d'r hiel wat telentvolle ni'je schrievers binnen en in de kommende tied zullen jim daor in 

De Ovend zeker nog van lezen. 

Tine hadde de volgodder bedocht en ikzels mos beginnen. Dat scheelde alweer, dan hoefde ik et kotste in 

de zenuwen te zitten. Et was al de bedoeling, dat wi'j oons eigen wark ok mooi veurdregen zollen, en 

dawwe now en clan oons pebliek ok even ankieken mossen. Veur disse laeste aovend hadden we ok wat 

appatte opdrachten mitkregen. In 't eerste plak mossen we oons gedicht van de keer d'r veur ofmaeken. 

Wi'j hadden ien woord op pepier zetten moeten en mossen dat clan an oonze linkerkaant deurgeven, krek 

zolange dat et weer weeromme was. Elkeniene hadde d'r een toepasselik woord onder zetten moeten en 

daorvan mossen wi'j clan et gedicht maeken. 

Jim kun jim wel veurstellen, dat daor hiel wonderlike gedichten uut ontstaon binnen. Zo hadde Jimmy, jim 

wel bekend as redaktielid van De Ovend, as eerste woord 'koenen' opschreven, mar in heur gedicht mos 

zi'j ok een trouwjurk verwarken en dat hadde ze hiel knap daon. 

Veerder mossen wi'j een gedicht maeken over disse zoemer en lene over de toekomst. lederiene hadde 

netuurlik plannen zat en we dochten ok allemaole we!, dat de zoemer een zee van tied opleveren zol en 

dawwe dus hiel wat op pepier zetten konnen. 

De elf optredens weren hiel verschillend, somstieden hiel ontroerend, want gedichten gaon hiel vaeke over 

emosie en omdat wi'j mekeer nao twie jaor wet aorig kennen en vertrouwen, durven we dat ok zien te 

Iaoten. Ate Mulder hadde veur elke kursist een persoonlik gedicht maekt en dat wodde ok hiel arg op pries 

steld. 

Dat et Stellingwarfs in ere is, dee ok blieken op zaoterdag 10 meie in de Martinikarke in Bolsward, waor de 

400ste geboortedag van Gysbert Japiks vierd wodde, mit de uutgifte van een dichtbundel mit 103 

gedichten. In disse bundel staot van acht Stellingwarver schrievers een gedicht. De muuite weerd om et 

boek Myn hert tn/let my an te schaffen. Et zicht d'r hiel mool uut en neffens mi'j vul de pries wet mit. In de 

volgende Ovend kommen wi'j nog even op dit boek weeromme. 

Ok in disse Ovend bin weer wat gedichten te lezen en veerder hebben we perbeerd d'r weer een ofwisse-

lend nommer van te maeken. 



Van de redaktie 

'Veerder mit vaosie!' 
H. J. Berg veldpries 2003 veur Henk Bloemhoff 

Maendagaovend, de 19e van de bluuimaond, 
wodde in et gemientehuus van Oost-
Stellingwarf de verni'jde H.J. Bergveldpries 
veur et jaor 2003 uutrikt an dr. Henk Bloem-
hoff van Oosterwoolde, van vroeger ofkomstig 
uut Ni'jberkoop. Hi'j kreeg de pries veur de 
grote verdiensten die hi'j veur et Stellingwarls 
en de Stellingwarven had het en nog altied 
het. Jim moe'n daorbi'j daenken an de 
taelbeweger Bloemhoff, de wetenschopper, 
de schriever, de saemensteller van et 
vierdielige Ste//in gwarfs Woordeboek, mar ok 
an de lietieszanger Bloemhoff. 
Henk is vanzels bi'j de Stellingwarver 
Schrieversronte meer as bekend. Hi'j richtte 
mit nog een peer eren de stichting op en was 
vervolgens jaorenlaank veurzitter. Daornaost 
voerde hi'j hiel laank de redaktie van dit 
tiedschrift. Op et mement is hi'j ok al weer tat 
van jaoren bi'j oons in dienst as taelkundige, 
sund kot veur 28 uren in de weke. Mar 

veurdat hi'j bi'j oons ansteld wodden kon, 
warkte hi'j at van 1971 of op vri'jwillige basis 
an et verzaemelen van materiaol veur et 
Ste//in gwarfs Woordeboek. Ok mit de 
verwarking daorvan begon hi'j in eigen tied, 
totdat hi'j in 1991 veur et grootste pat van de 
weke bi'j oons instituut betaeld an de slag kon. 

De pries, bestaonde uut een prachtige 
penning van Guus Hellegers en een cheque 
van duzend euro wodde in de voile raodszael 
overhaandigd deur borgemeister Remco 
Heite van West-Stellingwarf. In zien toe-
spraoke zee Heite dat d'r neffens him drie 
dingen neudig binnen om et Stellingwarfs te 
beholen: 'Een holing die veerder gaot as et 
mit de mond belieden hoe mooi en belangriek 
de eigen tael is en die ok de bereidhied 
mitbrengt mitterdaod in die tael te investeren 
in tied, in energie en mit geld.' Hi'j vun 
liekewel ok dat alle inzet en goeie bedoelings 
van de bevolking pas zoden an de diek zetten 
as de overhied zorgt veur een beleid dat 
stimuleert en aktiveert en veur een tal 
raandveurweerden die et meugelik maeken 
risseltaot te boeken en te borgen. Hi'j doelde 
daorbi'j op alle drie de overheden: de 
perveensie, de gemienten en et Riek. En van 
daoruut wodt nog niet altied lieke hoopgevend 
reageerd, miende Heite. 'Et zol slim mooi 
wezen,' zo leut hi'j weten, 'as we mit mekere 
een enthousiaste, vastberaoden holing van 
bevolking en overhied beleven meugen 
zollen. Mar d'r is nog een dadde veurweerde 
waor as an voldaon wodden moet,' zo gong 
Heite veerder. 'Dr moet deskundighied 
beschikber wezen om die tael te inventaorise-
ren en te beschrieven. En juust hier dot him et 
grootste perbleem veur. De taelkundigen, de 
sociologen, de onderwieskundigen en 
aandere wetenschoppers gruuien niet an de 
boom in een klein taelgebied as dat van oons. 



Henk Bloemhoff wodt fielseteerd deur de maeker van de b/f de pr/es heurende penning, 
Guus Hellegers uut Steggerde. 

Et is een perbleem dat zels mit een protte 
geld niet op te lossen is. 
Bi'j alle drie de veurweerden om et Stelling-
warfs in levend gebruuk te holen, komt Henk 
Bloemhoff de hieltied dudelik in beeld, neffens 
Heite. Now de H.J. Bergveldpries niet alliend 
meer bedoeld is veur literair wark, mar ok een 
taelpries veur een letterkundige of taelkun-
dige verdienste, vun Heite dit et mement om 
Henk Bloemhoff te eren deur him de pries toe 
te kennen: Vat hebben we et troffen mit 
disse man die de kwaliteiten van taelweten-
schopper, taelbeweger en taelambassadeur 
in him verienigt en daor bliek van geft op een 
nivo dat et Stellingwarfs taelinstituut, de 
Stellingwarver Schrieversronte, niet zelden tot 
veurbeeld maekt.' 
Heite vreug him wel of as Henk Bloemhoff 
gien Don Quichot is en as de stried veur et 
behoold van et Stellingwarfs gien verleuren 
stried is. 'Niet as dr genoeg meensken 

binnen as Henk Bloemhoff,' zo gaf hi'j zels et 
antwoord. We  meugen hopen dat de 
Bloemhoffs en zokken et begin binnen van 
een beweging van een Stellingwarfs zelsbe-
wustwoddingsperces dat zien weergao niet 
kent. En behalven dawwe oonze hope dr op 
vestigen, moe'n we dr Ok in geloven. En dat 
geloof kan niet aanders wezen as geloof in 
oons, Stellingwarvers, zels.' 
Ok Simon ter Heide, veurzitter van de 
Schrieversronte, sprak zien grote wardering 
uut veur al et wark dat Henk Bloemhoff in 
meer as dattig jaor veur et Stellingwarfs 
verzet het. 'We bin d'r an wend, et liekt zo 
gewoon, mar dat is et vanzels niet,' neffens 
Ter Heide. Hi'j nuumde de keuze van de jury 
dan Ok hiel logisch. 

In zien daankwoord ston Henk Bloemhoffo.e. 
even stille bij de jaoren zestig, doe et Stelling-
warfs staorigan in de nederklits leek te raeken: 



'Een protte meensken leerden et de kiender 
niet meer an en praotten naor aanderen toe 
allienig een tael die veur Nederlaans deur-
gaon mos. Een funk groepien jongeren kwam 
daor tegen in et geweer, en ik was daor een 
soort anjaeger bi. Daenk internationaol, in et 
grote, mar maek de dingen die aj' willen veur-
al zels waor in je eigen omkrieten. le moe'n 
jezels wel zien in verbanen die groter binnen 
as vroeger, mondiaal zeg mar, mar ie moe'n 
toch veural okje eigen leefwereld arg goed 
onderholen. Daoromme Stellingwarfs en 
Nederlaans en Engels en misschien nog wel 
meer naost mekeer, mar nooit zonder et 
eerste. Dat kuwwe berieken gewoon deur 
oonze Stellingwarver tael mit mekeer praoten 
en schrieven en lezen te blieven, gewoon mit 
mekeer in oonze eigen Stellingwarver wereld, 
in oons hiele daegelikse heer en veer. 
Liekegoed tegen butermeensken as 
tegen eigen. 
Wat veur gever monement van lichtkaans 
1500 jaor eigen identiteit en geschiedenis 
hewwe aenlik in de Stellingwarven as krek die 
mooie, eigen tael. Lao'we die nooit verleren, 
mar lao'we die koesteren, verzorgen en 
veuruutbrengen, tot heil van oonszels, oonze 
kultuurbeleving en de kulturele verscheiden-
hied, hier bi'j omme, veerder in Nederlaand en 
in Europa as gehiel. Zoas Henderk Jehannes 
Bergveld, Thieme Oosterwiek, Martinus 
Bakker en aanderen eerder Ok al veur ogen 
hadden. 1k pries mi'j gelokkig dat ik van dit 
mooie mement gebruuk maeken kon om daor 
nog es even geheur veur te vraogen. 
Om of te sluten. Wi'j meugen oons Stelling-
warfs nooit sloeren laoten. Want clan is dat 
prachtige monement uut et verleden van 
disse wereld veur iewig en altied vot. Veerder 
mit vaosie dus, en heur mi'j goed: nooit 
sloeren laoten.' 

De biezunder slaegde feestelike aovend 
wodde extra opfleurd mit prachtige meziek 
van et trio Gerard Buisman uut Stienwieker-
woold en een biezunder optreden van Johan 
Veenstra. Veenstra dreug speciaol veur disse 
aovend ni'j wark veur uut een nog te verschie-
nen dichtbundel en een bundel mit verhaelen. 

Op de volgende bladziede kun jim et volledige 
juryrepot lezen, zoas dat saemensteld is deur 
de jury van de H.J. Bergveldpries 2003. Die 
jury beston dit keer uut de leden Geke Zanen-
Dokter, Carel Zuil en Otto de Vent. 



Juryrepot H.J. Bergveldpries 2003 

Ft is ditjaor 2003 veur et eerst dat de H.J. Bergveldpries, dè taelpries veur et Stellingwarver 
taelgebied 'in de nije opzet', deur de beide gemienten Oost- en West-Stellingwarf uutrikt wodt. 

De pries is bestemd veur wark in et Stellingwarfs in de briedste zin. Et kan daorbi'j gaon om 
literair of taelkundig wark. Et riegelment zegt veerder dat et wark van belangrieke betekenis 
wezen moet veur de Stellingwarver tael. 

De jury het d'r niet lange over nao hoeven te daenken. As gien aander komt Henk Bloemhoff van 
Oosterwoolde d'r veur in anmarking. 

Een Stellingwarver schriever omschreef de Stellingwarver Schrieversronte es as volgt: 'De 
Schrieversronte is as een mooie oolde Stellingwarver boereplaetse. le lopen d'r omme toe, en 
van alle kaanten waor aj' ok deur de ruties of deuren naor binnen kieken, overal ziej' Henk 
Bloemhoff staon.' 

Now mag dit beeld intied veraanderd wezen, et geft wel an et centraole plak dat Henk Bloemhoff 
innemt binnen de Stellingwarver taelbeweginge. 

Gelokkig het Henk Bloemhoff zels genog over zien wark schreven om et een opsteller van een 
juryrepot niet al te muuilik te maeken. Mar dat is mitien et perbleem. Om in et kader van een 
juryrepot alles op te sommen wat Henk Bloemhoff in en veur et Stellingwarfs uut de wege zet 
het, is haost onbegonnen wark. Toch wil de jury et perberen. 

Et boerehuus van et Stellingwarfs het hiel wat kaemers en zo bin d'r ok tal van terreinen waor 
Henk Bloemhoff him op et gebied van et Stellingwarfs mit doende hoolt. 

Veur alles is hi'j wetenschopper. En alle wetenschop begint mit enthousiasme, ni'jsgierighied en 
verbaozing. Enthousiast wodde Henk deur een riemstok dat hi'j van zien mem heurde: 'Wet 
Klaosien Spriet van de vekaansie zee'. Henk zette et op meziek en et wodde zien eerste lietien 
in et Stellingwarfs. (Zie blz. 8) 

Nog ni'jsgieriger wodde Henk nao et lezen van De Ste//in gwervers en hun dialect van 
H.J. Bergveld (de man naor wie disse pries nuumd is) en De Vrije Natie der Stellingwerven van 
Tieme Oosterwijk. Henk Bloemhoff raekte in de ban van et Stellingwarfs, en sund die tied hoolt 
hi'j him zowel as wetenschopper en as dichter/zanger mit die tael doende. 

Veerder bouwende op et wark van Albert Sassen en die zien proefschrift Het Drents van Ruinen 
schreef Henk Bloemhoff tientallen wetenschoppelike artikels over et Stellingwarfs of over 
taelverschiensels in et Stellingwarfs uutmondende in zien dissertaosie Fonologie en morfologie 
van het Ste//in gwerfs, een tootsing van de natuur/Uke generatieve fono/ogie, een studie mit riek 
Stellingwarfs taelmateriaol. 



Van zien eerste kennismaeking of mit et Stettingwarfs het Henk Bloemhoff him doende holen mit 
et vaasteteggen van dat rieke Stellingwarfs taetmateriaol, zowel in oonze beide gemienten as in 
groter 'Stetlingwarfs' verbaand, N.W. Overiessel, as heufd wetenschop van lesselakademie in 
Kaampen. 
Ft deur him opzette woordeboekprojekt in Stettingwarf vint eerdaegs zien bekroning mit et 
verschienen van et Iaeste (en eerste) diet van et Stetlingwarfs Woordeboek. Anneks mit dit 
woordeboek is et inventariseren en vaasteteggen van de Ve/dnaemen van Ste//in gwarf, een 
rieget deur Henk Bloemhoff opzet en ok deur him, tegere mit zien vrouw Phito, redigeerd. 
Daornaost warkt hi'j nog de hieltied as streektaetfunktionaoris an een grammatika van et 
Stetlingwarfs. 

As redakteur zette Henk Bloemhoff nog hiel wat meer uut de wege. Zo was hi'j meer as tien jaor 
taank redakteur van De Ovend, et twiemaondetikse Schrieversrontetiedschrift en verzorgde hi'j 
de uutgifte van et wark van H.J. Bergvetd in K/aeterjaegers en De Oolde Pook. 

De jury wardeert mit naeme de inzet van Henk Bloemhoff om et Stettingwarfs in verschiltende 
domeinen en veur een bried pebtiek onder de andacht te brengen. Ze wist hier mit naeme op 
zien taetrebriek veur de tekaole radio 'Van praot komt praot', de taettittefoon en zien rebrieken in 
De Ovend 'Oonze taet, oonze zorg' en 'Grammatika veur etkeniene'. Ok de boekuutgiften van 
zien haand Hoe schrijfje 't Ste//in gwerf.s, Ste//in gwenier wU.sheden  en Ste//in gwerver weerswijs-
heden meugen hier nuumd wodden. 

Naost zien wetenschoppetike en poputair-wetenschoppetike wark geft Henk Bloemhoff utering 
an zien tiefde veur et Steltingwarfs in zien tiedteksten en as fotksinger zoas te tezen in zien 
riempiesbundets Fodde/pennerije en Piepmoes en te heuren op de tangspeutptaeten Sin ge/iers 
en In twielochten. 

Niet op et Iaest hutdigen we mit disse H.J. Bergvetdpries 2003 de verdiensten van Henk 
Bloemhoff as bewegingsman, as oprichter van de Stettingwarver Schrieversronte, zien inzet op 
et bestuurtike viak b.g. in de warkgroep Europese Erkenning van SONT, de federaosie van 
streektaete-organisaosies in et Nedersaksisch taetgebied en in de Nedertaans-Belgische 
verieninge veur diatektwetenschop. En et at meer as dattig jaor ommedaenken vraogen veur et 
Nedersaksisch in et atgemien en et Stetlingwarfs in et biezunder mit as doet: et in tevendig 
gebruuk hoten van disse taet. 
Aj' et hiete heer overzien dan zoj' haost zeggen: Henk Bloemhoff is et Stettingwarfs. 
Henk Bloemhoff het Stetlingwarf as regio en et Stettingwarfs as 'kuttuurtael onderwegens' op 'e 
kaorte zet. 
'Die hoten we d'r in,' zot Henk Btoemhoffzeggen. 
Henk Bloemhoff verdient van hatte de H.J. Bergvetdpries 2003. 

De jury, 

Geke Zanen-Dokter 
Caret Zuil 
Otto de Vent 



Wat Klaosien Spriet van de vekaansie zee 
tekst: trad.; mez.: Henk Bloemhoff 

Now hebben we weer vekaansie 

Et is een vrees 'uk lot 

Veur i meens dat daeg'liks mit 

Zes kiender 0mm spattelen mot. 

Aanst gaon dr viere naor schoele 

Daor ruumt et aorig van. 

Mar now mit die vekaansie 

Now is dr wat van an. 

Oons Klaos dee 'k maendagmorgen 

Een gloedni] broekien an 

Een best mooi piloos broekien 

Mar och mien lieve man, 

Een vodde is I. meer niks, 

Dr uut is 't kruus now a!, 

En gatten in de knijen. 

Ja et is meer as mal. 

Geert het zien nije k!ompen 

Al glad de voeten uut 

En de hakke mist uut d' lene, 

De ere mist de snuut. 

Dirk hangt de k!eppe bij 't pettien. 

En de voering bij de lass', 

'k Wol om een hiel mooi dinkien 

Dat et weerschoel'tied was. 

Mar veur wij 't zoveer hebben, 

Be/even wij nog wat. 

Want streken dat z' ok hebben, 

!e wo'nje leven zat. 

Straks bunnen ze d oolde geite 

An de !ege eerpe!bak 

En gongen doe an 'tjaegen, 

Dat 't beest de poot haost brak. 

De katte zol 't v!iegen !eren, 

Die smeten z' in de locht. 

Doe 't beest weer op 'e grond kwam. 

't Om zien verstaand nog zocht. 

Mien stopfless' uut de kaaste 

Die mis ik hielendal, 

En nao hiel lange zuken 

Vun 'k 'm weer, in d' onderwal. 

'k Had nog zoe 'n knap peer kiompen 

Daor in et hokke staon. 

En wat hebben now die snaeken 

Daor woensdag wel mit daon. 

1k zol ze even antrekken. 

Mar 'k vun ze nargens wear. 

Mar in de sloot in 't kaampien. 

Vun 1k z as schippies weer. 

Doe ik van 't geitemelken 

Morgens in huus weer kwam 

Was oonze Klaos drok doende 

Mitschere en mit kam. 

Hij knipte k!eine Geertien 

Mar dapper in et haor, 

't Kiend is d'rglad van schunnen. 

En at liekt nargens naor. 

Drie ruten he'k a! stokkend. 

En in de vierde 'n scheure. 

En de latten van 't kiepehokke. 

En de klinke van de deure. 

En b/even ze mit heur ondeugd 

Nog bij oons eigen huus. 

Mar ok de buren klaegen 

Now over bitter kruus. 

Eerst kreeg ik oo!de Jochem 

Ja is 't niet meer as schaand'. 

Z' hadden twie voer beste rogge 

Hie!emaol verbraand. 

Hij was krek wear vot te protten 

Daor hadd' ik Klaos en Trien. 

Die hadden ze zomar ongevraogd 

De beiepollen naozien. 

Hein Lammed driegd' ok a! 

Dat hij nao kot beraod 

Mien beide oo/dste jongen 

De bienen stokken s!aot, 

As z' op zien rogge-akker 

Weer an 't vernie!en gaon. 

Och was 't mit die vekaansie 

Now toch mar wear gedaon/ 

'k Zal t an de meester vraogen 

Of hij 't ok schikken kan, 

En wil hij dr niks van weten, 

Naor burgemeester dan. 

En aanders schrief ik een briefien 

Dat op zien poten staot. 

Mit d' eerste post de beste 

Naor de gemienteraod. 

Wat doen z' ok mit vekaansie 

1k hebb et ok a! niet 

Een aende moat en zal dr an. 

Dat zweer ik, Klaosien Spriet! 



Diana Lantinga en Koosje Hornstra 

Et meraokel van Twietel 
interview mit Hans Salverda 

Eenrum, 26 juni 2002. Meraokel-Twietel, zeune van Nevele-Impulse en Annemiek-Victorie, geb. meie 
1995. Fokker, eigener, treneren riederis Hans Salverda van Makkinge. 

Aj' vanuut Ni'jberkoop naor Hoornsterzwaog 
rieden koj' even veur de Prikkedam bi'j et 
huus van de oorspronkelik uut Wolvege 
ofkomstige Hans Salverda. Hi'j woont now, 
nao wat omzwarvings, al een stokmennig jaor 
op Twietel onder Makkinge. 
Zien huus Iigt verscheulen aachter struken, 
mar an de ziedkaante Iigt, dudelik van de diek 
of te zien, de peerdebak. De grote Iiefde van 
Hans Salverda is de drafsport en zien 
draevers, die mit biezundere naemen 
rondlopen. 
Dat is aenlik vremd, want van huus uut het 
Salverda niks mitkregen, wat peerden 
anbelangt. Of et moet van zien grootvader 
Kuipers kommen, die een kefé hadde an de 

Oppers in Wolvege en die ok wel mit karre en 
peerd de Westhoeke andee mit haandel. 
As joongien van een jaor of tiene was Hans 
vaeke te vienen in de staMen bi'j Jaap Hof, 
Tiemen van der Veen en Nuttert Oosting in 
Wolvege. En daor het hi] op Iaetere leeftied 
Ok leerling-pikeur west. Op dit mement is 
Salverda nog eigener/trener, wat inhoolt dat 
hi'j alliend mit zien eigen peerden rieden mag. 
Et meerste sukses het hi'j haeld mit de 
Nevele-Impuls, zeune van Meraokel-Twietel, 
een vool van Salverda's eigen mere Anne-
miek-Victorie, geboren in meie 1995. Twietel 
is dus de stalnaeme van de deur himzels 
fokte peerden. Zo het hi'j Ok Lam biek-Twietel 
en Kaansien-Twietel fokt uut de mere 



Annemiek-Victorie. Jammer genoeg hadden 
disse twie peerden niet dezelde kappeciteiten 
as Meraoket-Twietel en daoromme het 
Salverda ze verkocht. 
Omdat de diek daor hi'j an woont en Ok omdat 
de streek daor zo nuumd is, het Salverda 
gebruuk maekt van de naeme Twietel. Twietel 
was neffens Salverda een bekend punt op 'e 
kaorte. Mit naeme de bekende meule de 
Weijert, die now in Makkinge staot, mar die 
vroeger op Twietel stan, was een herkenber 
punt in de buurtschop. 
Op himzels bin streekgerichte stalnaemen in 
de Stellingwarven gien vremde gewoonte, 
want ie kommen die meer tegen. Zo hebben 
de peerden van de bekende ammetrice Janna 
Dragt-Peenstra de stalnaeme Olderson, een 
saemenvoeging van Ooldetriene en Sunnege. 
Ok Germ Hassing was een fokker in Sun-
nege. Hi'j bruukte de naeme Sonnehof. 
In Ni'jhooltpae staot de stal van Ynse van der 

Velde en die geft zien peerden de aachter-
naeme Van Idsarda (hij woonde eerder op 
Der Izzerd). Ok op Der Izzerd is de stal van 
Karst Zwarteveen te vienen mit de in disse 
streek hiel bekende naeme De Linde. 
Salverda het de jaorboeken d'r es op 
naosleugen en kwam daor nag meer 
Stellingwarver naemen integen. Op 'e hoogte 
van Buil, waor now J. Schep woont, het 
vroeger een stal staon waor de naeme 
Boekelte bruukt wodde. Peerden van disse 
stal hebben Ok wel in et buterlaand reden of 
bin daor verkocht, dus die naeme komt now 
overal op 'e wereld veur. 
De naeme Toogwijk brengt oons naor 
peerdeliefhebbers meer in et oosten van de 
Stellingwarven, naemelik naor Appelsche, 
waor I. Reitsma woonde an de Toogwijk. 
Veerder hej' Ok nag de femilie Pruim in de 
Westhoeke, die de peerden de toepasselike 
naeme Westcorner gavven. 

Plakken waor de stallen staon die in Salverda 's verhael veurkommen. 



Zoas d'r dus Otderson is, bestaot d'r ok de 
naeme Nobo, een kombinaosie van Noord-
woolde en Boyl (Buit), van de fokkers Maitly 
en Nieuwenhuis. De femilie Dokter van De 
Fochtet zet aachter de naeme van heur 
peerden DF wat veur himzets sprekt. In 
Berkoop kommen we nog de naeme van 
Brocope tegen. De femilie Veenhouwer zette 
dit aachter de naeme van heur fokpeerden. 
As taeste nuumt Satverda de stalnaeme die 
G. Reinders uut De Haute bruukte, naemelik 
gewoon Haute. 
Salverda zels is vaeke te vienen op de 
drafbaenen van Wotvege en Grunningen, am 
clan mit naeme de verrichtings vanof de 
ziedkaante van de baene te volgen, want 
Meraoket-Twietel wodt clan reden deur Erwin 
Bat, een kleinzeune van de eerder nuumde 
Hof uut Walvege. Bi'jkatten zal d'r nag een 
draever van Satverda in de baene verschie-
nen, at is disse twiejaarige Turbo-Bell niet 
deur himzets fakt. 
Dat et teven van een fokker en zien peerden 
niet attied over razen gaat, btiekt uut de eerste 
tevensdaegen van Meraaket-Twietet. De 
muuitike geboarte van disse hingst het aenlik 
et teven kast van Annemiek-Victarie. De mere 
wadde zwaar ziek, mar het nag vuuf weken 
teefd, zadat et vaat krek stark genoeg was am 
veerder te leven. Et is dus een meraaket, dat 
dit peerd et zaveer schapt het. 
Veurdawwe Makkinge verlaaten, tat Satverda 
zien grate favariet Meraaket-Twietet nag even 
deur de bak draeven en wadt dudetik dat et 
dier, wat zien felte kerakter anbetangt, zien 
naeme ere andat. 
We bin et tiekewet an et aende van aans 
bezuuk mit 'n drienend ak wet iens over et 
vatgende gezegde: 

'Peerdemeensken hebben een hemel op 
eerde, mar as zij starven vaalt d'r n/ks te 
arven'. 

Pieter Jonker 

Keuninklike onderscheiding veur 
oold-veurzitter Klaas van Weperen 

Za an et aende van april is et altied weer 
spannend as de tintiesregen ak in Stettingwarf 
daetestrikt. Meensken kieken uut naar de 
kraante am te zien as d'r meensken ridderd 
binnen, die as ze persaantik kennen. 
Opmarketik is et dat et de taeste jaaren wat 
hadder regent in West as in Oast. Van etjaar 
wadden d'r atderdeegst acht keuninktike 
anderscheidings apspetd in West-Stelting-
warf. Drie inwaners wadden Ridder in de 
Odder van Oranje Nassau en vief inwaners 
wadden Lid in de Odder van Oranje Nassau. 
lene van de nije Ridders in de Odder van 
Oranje Nassau wadde aanze aatd-veurzitter 
Klaas van Weperen uut Watvege. 

Verdiensten 

In et veurste plak kreeg Klaas van Weperen 
disse anderscheiding veur zien grate 
verdiensten op et terrein van et körfbalten in 
Walvege, Friestaand en Nedertaand. Aj' altes 
apschrieven zutten wat Klaas daan het op dat 
gebied, clan hej' gauw een peer btadzieden 
van De Ovend vat. Mar d'r was nag een 
twiede takke: de inspannings van Klaas van 
Weperen veur de Stichting Stetlingwarver 
Schrieversrante. Heite memareerde et 
veurzitterschap, mar ak de aktiviteiten die 
Klaas van Weperen now nag uut de wege zet. 
Hi'j is kaördinatar van de sutetaktie en 
kaärdinatar van de vri'jwiltigers die mithetpen 
an et dakumentaasiecentrum. 
Heite nuumde as haagtepunt tiedens et 
veurzitterschap et reatiseren van de huusves-
ting in Berkaap van de Stichting Stettingwar-
ver Schrieversrante. Uut de tange, tange list 
van aktiviteiten dee btieken dat Klaas van 
Weperen disse hage anderscheiding dubbet 
en dwas verdiend het. Uut naeme van bestuur 
en passeniet van hatte fietseteerd. 



Ynze Hoekstra 

Museum Oold Ark in Makkinge 

Roe/of Oosterloo is iene van de vrijwi/llgers van OoId 
Ark. Hi] staot h/er in de smederije van et museum. 

Een pasien leden wodde ik nuugd om es een 
bezuuk te brengen an et ooldhiedmuseum 
OoId Ark in Makkinge. 1k hadde mi'j glen 
grotere verrassing veurstellen kund, za 
verschrikkelik yule spullen as daor uutstald 
binnen. 
1k zal bi'j et begin beginnen. AIles wat te zien 
is in et museum is van de stichting Oo/dArk. 
De stichting het bi'j de meule van Makkinge 
een paand in gebruuk van Gemientewarken. 
In dit paand hebben ze een gigantische 
hoeveulhied gereedschop uut de oolde tied 

tentoonsteld. De naeme zegt et al, et gaot 
allemaole am oold ark. 
De vroeger in Makkinge wonende zuvelarbei-
der Albert Mulder - now woonachtig in 
Rikkingehof in Oosterwoolde - was een graot 
verzaemeler van alderhaande oolde gereed-
schoppen. Alderdeegst zo groot dat zien huus 
mittertied te klein wodde am alle ark in te 
beweren. Ok wodde hi'j staarigan oolder, en 
wol ems wel verhuzen naor Oosterwoolde. Dr 
wodde over naadocht wat d'r mit al dat oolde 
spul gebeuren mos. Veerweg et meerste ark 
(zoe'n 2000 staks) kwam allemaole uut de 
amgeving, en d'r wodde al gauw docht an een 
museum in de buurt. De Ratariclub van 
Oosterwoolde nam et oolde ark van Mulder 
over en zette de schoolders d'r onder am et in 
een museum onder te brengen. Mit de 
gemiente Oast-Stellingwarf kwam men tat een 
akkoord over et gebruuk van de gemientelike 
warkplaets, die naast de meule in Makkinge 
was. De stichting hoefde gien hure te geven, 
mar mas wel zels et anderhaald en et gas en 
waeter betaelen. Zo wodde de stichting OoId 
Ark in et leven reupen. 
In 1994 wodde et museum eupend deur 
Mulder. Ok doe et museum d'r ienkeer was, 
was d'r vanzels nag een pratte wark am ien 
en aander in gaeie baenen te Ieiden. D'r 
massen veul vri'jwilligers kammen, want de 
stichting mos him ja zels bedrupen. Subsidie 
was d'r niet meer bi'j nao et beschikber stellen 
van et gebauw deur de gemiente. 
Op et heden bin d'r zae'n twintig vri'jwilligers 
in de weer am et museum verantwaard 
dri'jende te halen. ledere maendagmiddag in 
de wintermaonden kuj' ze d'r an et wark vienen. 
Alles wat binnenkamt maet rippereerd en 
schanemaekt wadden, en krigt mitien een 
nammer. Dit nommer wodt clan opschreven 
en riggestreerd, een gigantische klus. len en 
aander is intied al uutgruuid tat een vuufdu- 



Tentoonstelling schipstimmeiwarkplaets. 

zend stoks gereedschop en d'r komt alle 
daegen nog bi'j. Dat het tot gevolg dat OoId 
Ark now at weer zowat uut de jasse gruuid is. 
Elke zaoterdag is et museum de hiele dag 
eupen, een toegangskaortien kost mar een 
peer eurocenten. En dat et de muuite weerd 
is, dat kan ikjim verzekeren. Alles is in 
hoeken en hoekies opzet, zoas: et ark van de 
schoemaeker, et ark om kiompen te maeken, 
et gereedschop van de veenontginning, d'r is 
een slaegeri'je, een schildersbedrief, een 
huushooldelike ofdieling en een zuvelofdieling 
(mit o.e. et laeste Edammer kesien van de 
zuvelfebriek Eendracht van Makkinge). Ni'j is 
et schipstimmerwarkplak van Nanning 
Hendrik Buithuis. Van alle ambachten hebben 
ze apatte ofdielings maekt, tevule om hier op 
te numen. Jim moe'n gewoon zels een keer 
kieken gaon. 
In l995wodde d'r een smidsebouwd, in 1996 
de waegenmaekeri'je naor ontwarp van 
Catrienus Haanstra uut Makkinge. In 1997 
kwam d'r een grupstal, in 1998 de hoeke van 

de huusholing mit o.e. een prachtig oolde 
bedstede - ie zollen d'r zo induken - en een 
diggelkaaste, een kribbe veur de poppe en 
vanzels ontbrekt de pispot niet. 
Alles wodt zo netuurgetrouw as meugelik is 
naobouwd, en dat levert mooie tafrelen op, 
dan staoj' weer midden in de oolde tied. 
Al mit at een huud vol wark om ien en aander 
op 'e riegel te holen, en om de warkelikhied 
van de vroegere tied vaaste te hoten. 
Dat ze in Makkinge niet stille zitten kuj' 
begriepen aj' over de plannen die nog op 
staepel staon heuren. Was an now toe et tat 
bezukers rond de vuuftienhonderd personen 
in etjaor, et streven is naor minstens et 
dubbele. 
In 2001 wodde een verzuuk indiend bi'j de 
Federatie Friese Musea en Oudheidkamers 
om een officiéle erkenning te kriegen. Dat zol 
ok wet kunnen, mar dan moet d'r nog et ien en 
aander veur op pepier kommen. Zo moet d'r 
een beleidsplan maekt wodden, alles moet in 
kaorte brocht wodden. Dit moet allegere 



De diggelkaaste in de ofdieling huushoolding 

binnen drie jaor klaor wezen. Ok moet d'r een 
opleiding volgd wodden onder leiding van 
diezelde federaosie. Mit goed gevoig krigt 
OoId Ark dan een definitief plak op de kaorte 
van museumlaand. 
Onder leiding van de tegenwoordige veurzit-
tel Maup van Dijk zal dat vast wel Iokken. Et 
hoolt liekewel allegere wel in dat d'r nog meer 
vri'jwilligers kommen moeten (veural vrouwlu-
den) veur o.e. rondleidings. 
Jim hebben et wel deur, et is beslist de muuite 
weerd om es een bezuuk te brengen an dit 
mooie Stellingwarver museum. Et museum is 
dit jaor ledere zaoterdag eupen van 
9.30-16.30 ure tot en mit 25 oktober. En kuj' 
bi'jglieks min lopen, gien perbleem, lift en 
rolstoel(en) staon op jim te waachten! 

Krummelties 

Kursus Stellingwarfs I ofsleuten 

Op zaoterdag 19 april wodde in Berkoop de kursus 
Stellingwarfs 1 ofsleuten. An et aende van de dag 
konnen tiene van de zestien kursisten et diplome in 
ontvangst nemen. Vier kursisten doen et examen 
op een laeter tiedstip, wiels twieje d'r van dit jaor 
nog niet mitdoen wollen. De meensken die slaeg-
den bin de vrouwluden Anna van Daal, Annie Ded-
den, Nanda Loeve, Mieke Mulder, Jetske de Vos 
en Elly Wolters, en de manluden Harm Bergsma, 
Wim Boom, Sieger Mulder en Andries de Vos. (red.) 

Rektifikaosie 

Spietig genoeg wodden in de inhooldsopgifte van 
de veurige Ovend twie naemen verwisseld. Daor 
waor Jan Veldhuizen staot, moet vanzels Jan Oos-
terkamp staon, en omgekeerd! Oonze exkuses. (red.) 

Literaire pries van de perveensie Gelderlaand 

In Gelderlaand wodt d'r in opdracht van de 
perveensie en in saemenwarking mit et literetuur-
festival De Wondertuin deur et literaire tiedschrift 
Parmentier een literaire pries orgeniseerd. 
lederiene in et Nederlaanse taelgebied mag daor 
an mitdoen. In veurgaonde jaoren kwam men 
genres as poëzie, theater en essay an bod, dit keer 
gaot et om verhaelend proza. Et thema van dit jaor 
is 'echt-onecht'. Et verhael dat instuurd wodden 
moet om veur de plies in anmarking te kommen, 
moet uut minstens 3000 woorden bestaon, wiels et 
maximaole tal 7000 wezen mag. Veur meensken 
die meer infermaosie hebben willen, kan et 
wedstriedriegelment anvraogd wodden bi'j 
Stichting Parmentier, Postbusse 184, 6501 BB 
Nijmegen, mit op et kevot vermeld 'Literatuurwed-
strijd 2003'. Een an jezels adresseerde en 
frankeerde enveloppe moet daorbi'j mitstuurd 
wodden. Omreden de inzendtermien al gauw 
oflopen is (15 juni), kan et riegelment ok raod-
pleegd wodden op www.hetwildeoosten.nI. (red.) 



W.deJong 

De overstik 

1k was nog mar krek thuus en zat mit mien 
bienen op een stoet om wat uut te rusten as 
d'r wodde op et raem tikt. Een vremden lene, 
zo te zien. Wat mos die hiere? En clan ok nog 
tegen de aovend? Op vremd yolk om disse 
tied heb ik et at hielemaote niet staon. 
Ikke d'r henne. De buren stonnen d'r ok at bi'j. 
Jennegien van Kobusom hadde him hier 
henne stuurd, ik kon him wet deur de dunen 
brengen. Hi'j wol op Diever an en om disse 
tied van etjaor is etje geraoden en neem een 
gids mit wi'j' niet in een venepoele verzoepen. 
Hi'j hadde haost en beud mij geld. Dat was 
mi'j te mm. 1k zee: 
1k bin de hiele dag at onderwegens west en 
bin zo muui as een hond.' 
Vuventwintig gulden,' zee hi'j. 
En ik d'r overhenne: 'Een tientien in 't 
veuruut.' 
'Goed,' zee hi'j en gaf mi'j een tientien. 
'Geef mar hier,' zee de vrouw vot-en-daolik, 
die ston d'r vanzels ok at bi'j. 
De meensken keken verheerd op. 1k had him 
nog es goed op-en-daete ankeken en zee: 
'Wit le op die sloffen overstikken?' 
Hi'j begreep mi'j niet. 
1k zee: 'Wi'j moe'n deur de bagger, deur 
waeter en zaand. Daor hej' een peer teerzens 
veur neudig. 1k hebbe nog wel een peer 
oolden tiggen, die kuj' wet kriegen.' 
Vief gulden,' zee hi'j. 
Hi'j kreeg iederkeer meer haost. 1k wus niet 
wa'k d'r van daenken mos, mar ik maekte mi'j 
klaor en daor gongen wi'j henne, de hond mit. 
De hiele buurt loerde oons nao. 
Et was haast en et was iene grote bri'jboet in 
de tege dieten. En ok nog nattig weer, een 
fiene motregen. 
Wi'j weren nog mar goed en wet op pad of hi'j 
vreug as hi'j ok op Wapse an kon, of tiever 
nog naor Vledder en clan hietemaole binnen-
deur. Et was mij al opvalen dat hi'j lederkeer 

benauwd aachteromme keek en een 
gtoeiende haost hadde. Laeter is mi'j wet 
dudetik wodden waoromme. 
Aachter de Bosbarg nam ik de richting van 
Vledder en een aende veerder moesten wi'j at 
deur een ondertopen stok. Aj' daor niet goed 
thuus binnen clan zit ie zomar totje nekke in 
de darre en kom daor clan mar es weer uut. 
Mar hi'j zag gien geveer en as ik him niet bi'j 
de nekke grepen hadde, clan was hi'j onder 
mien hanen verzeupen. 
In de veerte aachter oons had 1k wat tewaai 
heurd en et blaffen van een hond. Mien maot 
wodde daor knap zenuwachtig van. Dat ik 
zee: 
'Maek ie je mar niet drok. As ik dat zo heur, 
gaon die op Diever an, mar ie konnen jow wet 
niet zo Iekker vulen as ik dat zo zie.' 
'Och, zee hi'j, 'ik bin de hiele dag at onderwe-
gens en clan woj' op den duur toch wet wat 
muui en ik heb haost en 1k moet niet te taete 
kommen.' 
Zo kwammen wi'j, clan weer deur een stok 
waeter en clan weer over een stok dunen, op 
de heide aachter Vledder. In de veerte koj' de 
toren zien en et pad daor henne was goed te 
betopen. Hi'j vreug as dat Vledder was en as 
hi'j daor zo wet goed kommen kon? 
1k gaf him anwiezings veur de weg en hi'j gaf 
mi'j nog vuventwintig gulden, zo bliede was 
hi'j dat hi'j d'r goed ofkommen was. 1k wus 
niet wat ik hadde, mar die guldens kon 'k 
vanzets wet bruken. 1k gaf him een haand en 
gong weer op huus an. Dat was nog een hiel 
aende en in 't stikkedonker een geveertike 
onderneming. 
Thuuskommen heurde ik van de vrouw dat 
doe wi'j nog mar goed en wet vot weren, d'r 
twie petisiemeensken kommen weren mit een 
hond d'r bi'j. Ze vertelden dat ze aachter een 
dief an zatten die ontsnapt was uut de 
gevangenis en onderwegens ok nog inbreu- 



ken en een poede mit geld steulen hadde. Ze 
vreugen waor ik mit him henne gaon was. Ze 
hadde zegd naor Diever. 
1k hebbe veerder mar niks zegd en over et 
geld niet spreuken. 1k kon toch niet weten dat 
et steulen was. 
Laeter gong et praotien dat 1k him vermoord 
hadde, omdat ze nooit meer wat van him 
heurd hadden. 1k zol him ok van zien geld 
beroofd hebben. 1k heb et zo mar laoten. 
Meensken moe'n toch wat te kletsen hebben. 



Koop Gorte 

De piepe roken laoten 

Vroeger hadden de boeren in de Stellingwar-
yen vaeke een hoekien bouwlaand. Et weren 
doe meer mingde bedriefies, mit as vee wat 
koenen, wat varkens en wat kiepen. Et 
bouwlaand haj' veural op zaandgrond, dat 
was daor beter geschikt veur. Op de bouw 
wodden meerstal eerpels, rogge en haever 
verbouwd, meerst veur eigen gebruuk. De 
rogge leut de boer maelen veur de varkens en 
et stro d'rvan wodde as strujjinge onder o.e. 
de varkens bruukt. De haever wodde hakseld 
veur de peerden, mar ok veur de koenen. Dan 
wodde ze deur de voertonne mongen tegere 
mit kokos, grondneuten en lienmael tot een 
soort van heerlike bofferd. 
Grondneutemael of grondneutekoeke is een 
bi'jperdukt van et winnen van de eulie uut de 
grondneuten. Bij oons wo'n die neuten 
aepeneuten of pinda's nuumd. Ze gruuien in 
de grond, krek as eerpels, mar dan wat 
oppervlakkiger, zoe'n vuuf cm diepe. 
Grondneutemael bestaot veur zoe'n dattig tot 
veertig percent uut eiwit. Hoe meer vet d'r 
uuthaeld is, hoe donkerder de kleur is. Ok 
kokos(plaante)mael en Iien(zaod)mael is et 
vet uuthaeld. Al disse bi'jperdukten bin 
belangriek mingvoer veur et vee. Et vet nuumt 
men grondneute-eulie, kokoseulie en 
lieneulie. 
Et roggelaand wodde Iicht ommeploegd en 
daor wodden dan in half augustus de knollen 
in zi'jd. In de haast was dat prima voer veur 
de melkkoenen. Et knolleplokken was vaeks 
een koold warkien. De knollen gruuiden haost 
boven de grond en weren daordeur wel 
makkelik te plokken zonder al te yule zaand 
d'r an. Et soorte was doe Jobeknollen, dat 
weren lange knollen die boven de grond 
blauw van kleur weren. De boeren nuumden 
ze altied blauwkoppen en ze konnen omme-
raek dikke wodden, temeensen aj' ze niet te 
dichte zi'jd hadden. 

De koenen weren d'r gek op, mar ie mossen 
ze d'r niet te yule van geven, want dan 
konnen ze an de wiend raeken. Soms zo slim 
dat ze et begavven. De peinze van de koe zat 
dan zo vol gas, dat et middenrif in et geding 
kwam en de longen knepen dan dichte. Et 
gebeurde nog wel es dat de boer in de loop 
van de aovend over de stal leup en dat d'r dan 
een koe lag te kreunen en slim dikke in de 
peinze was. As de koe nog in de bienen was 
haelde de boer him van de stal en gong d'r mit 
lopen, of hi'j wreef mit een toppe stro op de 
peinze omme dat d'r mar beweging in kwam. 
Ze deden de koe ok wel es een strobaand in 
de bek, zodat et dier de gassen oprispen kon. 
Mien vader had nog een aander middel, die 
leut de koe roken. Jim daenken now mis-
schien wel dat et krek zo wat was as die koe 
in de reklame op de tillevisie die op de trekker 
zat. Niks d'rvan, ik bin serieus. Mar mien 
vader was een pieperoker en hadde trouwens 
ok vaeke een proempien tebak aachter de 
koezen. As d'r een koe an de wiend was, 
stopte hi'j zien piepe mit Douwe Egberts 
rooktebak die hi'j in de tebaksdeuze hadde, 
stak de piepe mit lucifes an en trok him goed 
an, zodat d'r een goed vuur in zat. Dan nam 
hij de stat van de koe beet en trok die over de 
kaant. Vervolgens stak hi'j de staele van de 
piepe in de kont van de koe. Mien vader 
blaosde dan op zoe'n meniere veur de 
piepekop, dat de rook in de endeldaarm van 
de koe gong. Hi'j herhaelde dat een peer 
keer, mar de koe trok as et waore zels ok mit, 
totdat de tebak op was. Wat gebeurde d'r dan 
as de piepe tot de endeldaarm uuttrokken 
wodde? Dr kwam een dikke rookploeme, mit 
daoraachter, wat daenk ie, een protte stront. 
Dr kwam zo ruumte in de peinze en de wiend 
zakte of. Waor as een piepe en tebak niet 
goed veur wezen konnen. 
Et gebeurde bi'j oons een keer op de 



boerderi'je, nog niet iens zo lange Ieden, dat 
wi'j een zieke koe hadden. De veearts wodde 
waorschouwd en Berend Brummelman kwam, 
een slim sekure en bekwaome man. 1k zie et 
nog veur me. Hi'j vreug mi'j as ik de koe Ok 
temperetuurd hadde, 1k had dat vergeten en 
hi'j stak de thermometer in de kont van de 
koe. Eerst drokte hi] liekewel de voeste op de 
peinze om te kieken as die wel warkte, en 
vervolgens de haand om de koe om te 
luusteren naor de longen, eerst rechts en doe 
an de aandere kaante. Doe zol hi'j de 
koortsthermometer uut de koe haelen, mar et 
beest had die naor binnen toe zeugen, deur et 
saementrekken van de endelspiere. 1k zegge 
tegen Berend: 'Struup de mouwe mar op en 
gao de endeldaarm mar in.' 
Zien antwoord was resoluut: 'Die krieg ik niet 
te pakken, die zit d'r een hiel aende in. Mar hi'j 
gaot niet kepot, hi'j komt d'r wel weer uut, mar 
wanneer? En ik hebbe gien reserve bi'j me, 
mar 1k moet wel iene bi'j me hebben. Zollen 
jim zo lange iene veur mi] hebben?' 
Doe scheut mi'j et oolde middeltien van mien 
vader mi'j in de gedaachten. 1k had altied in et 
medesienekassien de koepiepe nog beweerd. 
Dat gauw de piepe bi'j de kop, shag ha'k in de 
buse, want 1k dri'jde in die tied nog al gauw es 
een sigerettien. 1k stopte de piepe en stak die 
mit de sigeretteanstikker an. Even goed 
antrekken dat d'r goed vuur in zat en doe de 
staele in de kont van de koe. 1k blaosde goed 
veur de piepekop, zodat d'r funk wat rook in 
de daarm kwam. In de gauwigheid had ik een 
plestiek emmer mitneumen. Doe de piepe 
leeg was, trok ik de piepe uut de kont, de koe 
tilde de stat op, de plestiek emmer d'r onder 
en ja heur, een protte stront en de thermome-
ter, hiel en wel. 
Berend ston mit grote ogen te kieken en zee: 
'Jow moe'n hier patent op anvraogen.' 
Doe gong hi] naor de volgende boer, mit zien 
eigen thermometer. 

Krummeltien 

Jodenkampen 

In de veurige Ovend wodde al even et ni'je boek 
Jodenkampen van Niek van der Oord ankondigd. 
Et boek is intied verschenen en het, terecht, een 
boel ommedaenken had in de media (o.e. in 
Netwerk). An now toe was over de joodse 
warkkaampen aenlik niks vaastelegd en beschre-
yen en et onderwarp raekte zuver een betien in de 
vergetelhied. Gelokkig is dat deur de komst van dit 
boek veraanderd. 
In 1942 wodden joodse man nen bi'j mekeer brocht 
in warkkaampen, die indertied opricht weren in et 
kader van de warkverschaffing. In et Drents-Friese 
greensgebied weren nogal wat van zokke 
kaampen te vienen. In ieder kaamp wodden dat 
jaor gemiddeld zoe'n twiehonderd joodse mannen 
onderbrocht en mossen daor, vaeks onder minne 
omstanigheden, an et wark. Op 2 en 3 oktober van 
dat jaor wodden ze liekewel allegere onverwaachs 
overbrocht naor kaamp Westerbork en van daoruut 
deurstuurd naor de vernietigingskaampen in Polen. 
Haost gieniene van heur overleefde dat. 
In et boek beschrift Van der Oord o.e. de kaampen 
van Else, De Fochtel, Blesdieke, Vledder en Diever 
uutvoerig. Dat dee hi'j an de haand van vraogge-
sprekken die hi'j mit de weinig overlevenden van 
die kaampen had en omwonenden uut die tied. 
Et boek waorin Ok een flink tal oorspronkelike 
brieven en foto's te vienen binnen (o.e. een 
indringende briefwisseling tussen Guus van der 
Wijk - hi'j zat in et warkkaamp De Laandweer bi'j 
Else - en zien kammeraodske Mineke de Vries), 
telt roem 360 bladzieden en kost € 29,50. Et 
wodde uutgeven deur uutgeverije Kok uut 
Kaampen. (red.) 



Harmen Houtman 

Zwevende voeten 

op et riem van de waarme wiend 

zweven heur voeten over 't hiete zaand 

nao et valen van aiweer een schot 

wringen de aankels deur de duzelvlocht 

bij t ontwieken van de tiende mien; 

kroeme de tijen, stief van angst 

en haegelt et weer koegels, 

dan raeken heur zolen de grond niet meer, 

voeten wodden klauwen. 

mit naegels van een schofferd, 

slaegen van een bloedend hatt 

tillen heur klauwen hoger op 

.waoromme de klauwen van die schofferd, 

waorom zien vleugels niet? 



Henk Bloemhoff 

Oonze tael, oonze zorg 

Wille om De Langelille 

Zoni'jsies is d'r een hatstikke aorig boek 
verschenen over de vetdnaemen van zes 
westelike dörpen van Stetlingwarf.1  TaeI en 
geschiedenis is daor mit vaaste kommen te 
tiggen, soms at gauw van 1000 jaor en nog 
ootder. Zoas bi'jgtieks over de naeme 
Kuunderveur de ootde revier Kuunder, laeter 
deur de Friezen ok Tsjonger nuumd. De 
naeme Kuunder moet nog van veur de 
Germanen wezen, in de vorm Keun/ra. 
Kuunder is et Stetlingwarver vervolg op die 
naeme of, aj' et roemer nemen, Nedersak-
sisch. De Kuunder, de heertikhied an de 
monding, moet naor de revier nuumd wezen, 
niet aandersomme. 
I  wot et hier vandemiddag vanwegens de 
feestetikheden kot hebben over een aandere 
plaknaeme, en wet De Lange//lie. 
Aachterop het bekende Het piaatsnamenboek 
van Gerald van Berket en Kees Samplonius 
wodt zegd: 'Ptaatsnamen kunnen zeer tot de 
verbeetding spreken en heel veet mensen 
vragen zich af wat de betekenis of herkomst 
van hun woon- of geboorteptaats is. De ult-
komst daarvan kan heel verrassend zijn en 
soms veet duidelijk maken over de geschiede-
nis, ontstaanswijze of ontstaansperiode van 
een stad of dorp'.2  Daor hebben Van Berket 
en Samplonius getiek an. Et boek van Piet 
van der Lende tat dat ok in zien hiete heer en 
veer zien. 

tk moet jim zeggen, de ptaknaeme De 
Lange//lie is zoe'n naeme die mi'j at een 
jaormennig doende hoolt. Dat komt, een 
oolde verktaoring d'r van het mi'j nooit 
overtugen kund, at is et ok weer niet zo dat ik 
bewiezen kan dat die niet waor is. Et is een 
soort standerd-verktaoring die her en der wet 
bruukt wodt, en die uteraord ok nuumd wodt 

in et ni'je boek. Lille zol verwiezen naor lilten, 
'dritten', dus naor een trittende, veenachtige 
ondergrond. Zoks is ok niet hietemaote 
uutsteuten. Lille komt nog veur in et Stelting-
waifs van Dwingel en is dan 'afgekoetde 
boventaag van bouillon' en ok 'kikkerdril'. 
Oons Ste/i/n gwarfs Woordeboek geft et woord 
l/ller/g veur een bewegende massa, en lii veur 
'afgekoelde boventaag van bouillon'. L/lien 
wodt in oons Steltingwarfs ok nog wet zegd 
veur et tritlen van de butertocht deur de 
waarmte. Een aandere meugetikhied zot 
wezen dat et gaot om een variaant van Lende 
of Linde, mit lo = bos d'r an vaaste. Dus: 
Linde-lo of Lende-lo zot tot Lille wodden wezen. 
Tegen disse opvatting gaot in dat d'r gien 
ootde vormen beweerd binnen die op die n, d 
en lo in et woord wiezen. Mi'j bin gien vormen 
van et woord De Lange//lie bekend waorin die 
n en dveurkommen. Dat den en dzomar 
votvalen, dat vragt ok nogat wat fantesie. En 
aj' De Lange//lie vergetieken mit oons 
oostetike De Fochtel, wet een /o-naeme, clan 
bin d'r in dat gevat wet atlegeer schreven 
vormen van vroeger daor dat lo in veurkomt. 
Dat is niet et gevat mit vormen van De 
Lange//lie. 

Hoe is de ootde naeme van De Langelille clan 
wet, van vroeger? Het P/aatsnamenboek van 
Van Berkel en Samplonius geft as ootdste 
vorm De Lang Lille, uut 1861. Gelokkig bin d'r 
ootdere bewiesptakken veur de naeme. 
Trouwens heur verklaoring: et het misschien 
wat mit Lende te maeken, die overtuugt mi'j 
niet bepaold. 
Et ooldste vienptak dat ik ken is de kaorte van 
B. Schotanus uut 1664 of misschien wat 
eerder, in ieder gevat uut de tied van grietman 
Dirk van Baerdt. Daor staot, zudetik van de 
Kuunder en daor clan dichte tegenan, westetik 
van Scharpenzeel, hiel dudelik Lange Lille, 



zie et ni'je boek van vandaege van Piet van 
der Lende, bladziede 28. Op diezelde 
bladziede ziej' een stok van de kaorte van 
Stellingwarf-Westaende uut de bekende 
Schotanus-atlas van 1718. Tussen oolde 
Schoterziel en de midden van et Wiede van 
de Kuunder of Tjonger an, noordwestelik van 
Munnikeburen, staot mar liefst drie keer in de 
lengte naost mekeer: De Lange Life, weer 
keurig tegen de revier de Kuunder an. Dit 
brocht mi'j jaoren leden al an et twiefelen. 
Zollen we hier niet gewoon mit een oolde 
waeternaeme van doen hebben, een 
waeternaeme van dat stok van de Kuunder, 
een waeternaeme die overgaon is op et 
streekdörpien dat ontston? Dus zoas de 
reviernaeme De Kuunder ooit overgaon is op 
et plak De Kuunder? 1k zal een peer argumen-
ten numen, veur Lille as waeternaeme. 
Life zol een klaankvariaant wezen van lu/fe of 
luf. In dit verbaand gaot et vot niet om de 
betekenis 'penis'. Oorspronkelik betekent dat 
woord lulfe of/ui: 'piepe daor waeter deur 
stroomt, zoas an een pompe'; dat is nog 
bekend bi'jglieks uut et Kaampers. Ok is 
'lange piepe' nog bekend van lu/lepijp of 
full ezak = doedelzak, de lu/fe daorvan is de 
lange piepe. Li//esek is et Friese woord. Krek, 
mit een / van pitte dus. De u kan 'ontronden, 
zeggen we clan, clan kriej' een i. In et 
Stellingwarfs is dat ok gebeurd, zoas injiffer 
dat wel zegd wodt naostjuffer, en zoas in de e 
van venepette, dat aenlik veneputte is. Lul/e, 
in oons geval li/fe dus, kan ok nog weerom-
megaon op et zaachte roezen deur een soort 
van piepe. De Lange Lille zol dus een naeme 
wezen kunnen die ontstaon is deur de 
vergelieking mit een lange piepe daor et 
waeter deur stroomt, een lange piepe dus van 
et Wiede van de Kuunder of Tjonger of. 

Is daor nog meer veur te zeggen, as allienig 
de meugelikhied dat li/fe uut fulfe kommen 
kunnen zol? Ja, toch wel. 1k daenk weer an de 
meensken die in et plak De Kuunder wonen. 
Wi'j uut et oosten van de Stellingwarven 
zeggen inderdaod: die-en-die wonen in De 
Kuunder. Mar de Kuundersen zels zeden 
vroeger niet dat ze in De Kuunder woonden, 

mar an de Kuunder. Dat is appat, zoj' zeggen, 
mar et is hiel logisch aj' bedaenken dat men 
oorspronkelik daor inderdaod 'an een revier' 
woonde, om percies te wezen 'an de 
Kuunder'. Men woont ommes an een straote, 
an een pad, an een waeter. En now zeden de 
Kuundersen ok wel dat meensken an de 
Langelille woonden. Ze hadden daor wel et 
dubbelzinnige taelgrappien: Hij is an de 
Langelille oppereerd. Aj' de dubbelzinnighied 
ontkenden zeej': 'Niks gien grap, bedoeld is in 
et plak Langelille', mar netuurlik wodde d'r ok 
speuld mit de gedaachte an een lange piemel. 
Dit an de Langelille liekt toch ok te wiezen op 
een lang ding daor men an woonde. Oolderen 
in de Westhoek zeden vroeger ok wel 'Hi'j 
woont an de Langelille'. En post wodde in et 
Nederlaans vroeger wel adresseerd op disse 
meniere: an die-en-die, 'te Munnikeburen aan 
de Langelille', of an die-en-die, 'te Scherpen-
zeel aan de Langelille'. 
Now kuj' netuurlik ok an een lange reed 
daenken, daor ie an wonen. Die was d'r 
bi'jglieks in de l9eieuwwel, mar eerder moet 
daor stark an twiefeld wodden, zo vaalt uut et 
bekende boek van Bouwe Oosten over de 
Veenpoolder of te leiden. In de inleiding van 
de bekende Prekadastrale Atlas wodt et beeld 
geven dat de laanderi'jen van De Langelille 
ontstaon binnen deur ontginning van de revier 
De Kuunder of, dus dat oorspronkelik niet een 
lange reed et begin van De Langelille vormen 
hoefde, mar et waeter. Die boerderi'jen 
kwammen eerst dus dichte bi'j et waeter van 
de Kuunder. En ze kwammen niet an een 
kleilaoge, daor zollen ze op kommen wezen, 
niet an.3  
Now wodt d'r ok wel es zegd dat iene op 'e 
Langelille woont, dus mit dat op, dat geef ik 
graeg toe, mar die meniere van zeggen kan 
ok ontstaon wezen deurdat dat ok wel veur 
aandere plakken zo zegd wodt. Men woont 
ommes op Der Izzerd en op 'e Hoeve, mar 
kan behalven in Steggerde ok op Steggerde 
wonen. Omdat op 'e redelik gangber is, kan 
op 'e Langelille dus naor et veurbeeld van 
aandere plakken wezen. Hoe dat ok zit, in 
ieder geval zol op die meniere an de Lange-
lille, mit an dus, nog altied niet verklaord 



wezen. De Langetitte as oorspronketike 
waeternaeme zot dat wet doen, at is et bewies 
mit altes wat ik nuumd hebbe nag niet teverd. 
Mar dat bewies is dr ok nog niet veur I/lie = 
trittende grond as anteiding veur de naeme. 
Ok de benaeming Lange Lille veur een stok 
Iaand in Opstertaand zotten we d'r in betrek-
ken kunnen, Wiebe de Jong wees me dr op. 
De streek Lange Lille vernuumd? Of ok daor 
een waeter? Of krek tang, trittend veenlaand? 
Mar misschien kriegen we aanst tussendeur 
en praotendewieze nag wat infermaosie die in 
de ien of aandere richting gaon zot. tk bin 
beni'jd en daankjim in atte gevat veur jim 
ommedaenken .4 

Noten: 

1. Disse tekst wodde uutspreuken bi gelegenhied van et 

uutkommen van et viefde die] in de riegel Veldnaemen van 

Stellingwarf op 4 april 2003, in Et poolderhuus in Munnikeburen. 

2. Berkel, G. van en K. Samplonius, Het plaatsnamenboek. De 

herkornst en betekenis van Nederland.se plaatsnamen. Houten, 

1989. 

3. Zie veur een interessaarite beschrieving hoe ie op, an, in 

straoten enz. wonen of open kunnen in West-Overiessel: 

Ph. Bloemhoff-de Bruijn, 'In, op of aan'. in: lJsselakademie 16 

(1993) no.2 en 3. 

4. De heer Ph. Rümke uut Amsterdam was zo aorig en nuum mi'j 

uut et Aardnjkskundig Handwoordenboek van Heringa (1874, 3e 

drok): 'Lang-tIle, g. [gehucht] 40 mm. w. v. Munnekeburen, gem. 

West-Stellingwerf.' 

1k sluut niks uut, mar misschien is de vorm van Heringa et gevolg 

van een overneem-fout. De vormen van veur de 19e ieuw bin mit 

del. 

Op de zesde van de meimaond raekte 
weg oons lid van de woordeboekgroep 
van Steggerde Vrouw 

RikaVonk 

in de leeftied van 83 jaor. 
Heur ieverige inzet veur et Stetlingwarfs 
Woordeboek zal oons biblieven. 

Bestuur en passeniet 

Op 15 meie 2003 raekte weg - nog mar drie 
maonden nao et verstarven van heur man - 
oonze trouwe woordeboekmitwarker veur de 
woordeboekgroep van Oolde- en Ni'jlaemer 
Vrouw 

Margje Bakker-Keuning 

in de teeftied van 78jaor. 
Margie Bakker hulp heur man, die kontakt-
persoon veur Oolde- en Ni'jlaemer was, van 
stonde of an bi'j et wark van heur woorde-
boekgroep. 

Heur trouwe inzet zal bestuur en passeniet 
heugen blieven. 



W.H. de Vries - historikus 40/45 

De oorlog in de Stellingwarven -40 - 

Veur oflevering 40 in disse serie gao 'k mit 
zien goedvienen nog een keer gebruuk 
maeken van een artikel, dat de heer 
Y. Duursma van Der Izzerd schreven het veur 
De Ovend van feberwaori 1994. Etzelde 
artikel heb ik Ok bruukt veur mien boek dat 
uutkwam in 1995. Duursma nuumde zien 
historisch verhael Eon hongerkiend: 
'Aj' tegenwoordig de tillevisiebeelden zien is 
et ien en al ellende in de wereld; oorlogsge-
weld en honger, kiender wo'n d'r vaeke de 
dupe van. In de Eerste Wereldoorlog 
gebeurde dit Ok, zodat d'r honger- en 
weeskiender weren. 
Dit is een waor gebeurd verhael. Et eerste 
stok speult him of in de jaoren 1926-1927, et 
twiede stok in dejaoren 1940-1945. Et eerste 
heb ik mitmaekt, et twiede gelokkig niet. le 
konnen de persoon waor et hier omme gaot, 
doe beter mar niet tegenkommen! 
We gaon achtenzestig jaor weeromme in de 
tied. (Now dus zeuvenenzeuventig jaor eden.) 
Et is dattien meie, een dag nao oolde meie 
1926. We wollen op 'e tied naor schoele toe in 
Hooltwoolde, want d'r zollen weer nie 
kiender op schoele kommen, kiender van 
meensken die hier ni'j kommen weren te 
wonen. We weren beni'jd wat veur kiender dat 
wezen zollen, jongen of maegies. Die dag 
weren d'r een stok of vufe en lene d'r van vul 
wat op. Hi'j hadde wat ere kieren an as wi'j 
wend weren: een broek van een grune 
soldaote-uniform kleur. Hi'j praotte ok aanders 
as wi'j. We konnen him niet best verstaon. 
Doe kregen we in de gaten dat et een Duutse 
jonge was. 
1k kan me zien gezicht nog veurstellen: een 
rond, dik heufd mit een platte neuze, eon wat 
domachtig uterlik. Zien naeme was Hans 
Küter, geboren in Hamburg in 1914. Zien vader 
die off icier was, sneuvelde een jaor Iaeter, 
naodat Hans geboren was, in 1915. In 1918, 

Boswaachter le kiasse Marinus van Ernst die op 
12 augustus 1944 mit vuuf koegels deur Hans 

KOter om et leven brocht wodde. 

doe Duutslaand de oorlog verleuren hadde, 
was Hans wees wodden. Zion moeke was Ok 

deur de oorlog ommekommen. Hans wodde 
doe as hongerkiend in een pleeggezin opneu-
men in de buurt van Heeg. Pieter Wijbenga 
vermelt in zien boek Bezetting in Fries/and, 
dat hi'j in Hindeloopen onderbrocht wodde. 
In 1926 verhuusde et pleeggezin mit Hans 
naor Der Izzerd. Ze betrokken een klein 
boerespullegien in de Kleine Bos, in Der 
Izzerd. Pleegvader hadde nog wel hulpen mit 
verhuzen vanuut Frieslaand, waor as hi'j groot 
boor west hadde. Et was mit zien boerkeri'je 



De boswaachterswoning in Appe/sche van de ferniie Van Ernst. 

niet zo best gaon, hi'j hadde nogal wat schul-
den en zoas et wel vaeker gaot mit zokke 
meensken, is et vaeke eigen schuld. Hi'j 
hadde wat mit haddraevers te maeken had; in 
ieder geval mos hi'j zitten, de bak in. Pleeg-
moeder mos heur doe redden mit een peer 
koenen, die ze doe hadden. Zundags gong ze 
mit Hans naor de karke in Hooltwoolde as een 
stoere, stevige boerinne, zwat in de kieren. 
Et schoffien dat Hans bi'j oons op schoele 
gong was et al een opschepper, hi'j kon alles 
beter as een aander, ston rap mit zien 
voesten klaor, hij duride alles. En dat dee 
blieken doe hi'j op een keer wedden wol. Hi'j 
zol een peerdekeutel opeten en as tegenpres-
taosie wol hi'j vier appels hebben. Now, hi'j 
kreeg die appels, want hi'j vrat de peerdekeu-
tel op! Naodat pleegvader uut de gevangenis 
ontsleugen was, verhuusden ze, pleegoolden 
mit Hans, naor Ni'jschoot, waor pleegvader 
broggewaachter van de brogge over de Van 
lngelenvaort wodde. 

Wat Hans begin dattigerjaoren veurwark 
daon het is niet dudelik. Deur et feit dat Hans 
Duutser was en bleef, wodde hi'j in 1937 
opreupen veur de militaire dienst in Duuts-
laand. Mit ere woorden; nazi-Duutslaand. 
Hans hadde de aord van zien vader; soldaot 
wezen, dat was heur leven. In de Twiede 
Wereldoorlog vocht hi'j an Duutse kaant in 
verschillende veldtochten mit, totdat him in 
1943 in Ruslaand et linker onderbien 
ofscheuten wodde, daornao hadde hi'j een 
hoolten bien. 
Doe hi'j weer oplapt was, kwam hi'j begin 
1944 weer naor Frieslaand in opdracht van de 
nazi's, mar now niet as hongerkiend. Hi'j 
wodde plaetst in Liwwadden as kommedaant 
van de lochtofweer. Dit voldee him niet, hi'j 
hul meer van militaire akties, zoas et schieten 
op meensken van de ondergroonse. Zo 
scheut hi'j op 12 augustus 1944 tiedens een 
razzia in Appelsche de boswaachter Marinus 
van Emst twie koegels deur et heufd, omdat 



die niet zeggen wol waor as ze heur onderdu-
kers verburgen hadden. De boswaachter was 
onderdeuken, hi'j was evenpies thuus orndat 
zien vrouwjaorig was. Hi'j wodde thuus 
arresteerd en wiels Hans naost him leup 
voltrok die et vonnis. En wie zo makkelik op 
zokke meensken schieten kon, verdiende in 
de ogen van de nazi's een betere baene. 
Hans Küterwodde benuumd as komrnedaant 
van de Iaandwaacht. Zo streek hij mit een 
groep Iaandwaachters op een dag daele in de 
harbarge van Hendrik Roelinga op Der Izzerd. 
Die schrok doe beheurlik, hi'j was krek mit 
een kiussien doende dat de Duutsers, en in 
dit geval de Iaandwaachters, beter mar niet 
zien konnen. Ft vleis was doe krap, et 
kiussien is now wel dudelik. Roelinga 
trakteerde mar gauw op een pilsien en Hans, 
die Roelinga nog wel kende, mar opscheppen 
over zien heldedaoden in Ruslaand. 
KUter moch Ok graeg opereren in Ni'jschoot 
en Rotstergaast daor was hi'j aorig goed 
bekend. Hi'j hadde daor in de buurt woond en 
kwam nog geregeld bi'j een boerefemilie over 
de vloer. 
Et kan soms vrernd lopen. Bi'j disse boer 
warkte Tette Lukkes van Der Izzerd. Tette en 
Hans kenden mekere nog van de schoele in 
Hooltwoolde. Tette was de Duutse tael 
beheurlik machtig. Tette vertelde dat Hans Ok 
bi'j die boer op zat te scheppen over zien 
heldedaoden in de oorlog. Zo was hi'j onder 
een regen van koegels een revier overzwom-
men en daornao Peries binnentrokken. 
Nao de bevri'jding in 1945 wodde deur de 
Binnenlaanse Striedkrachten jacht maekt op 
Küter, mar Hans die verschillende veldtochten 
overleefd hadde, leut him niet gauw pakken. 
Et geval dee him doe veur dat Tette aander 
wark kreeg en zien ark ophaelen zol. Hi'j zat 
goed en wel bi'j die boerefemilie an de koffie, 
doe de boerkeri'je omsingeld wodde deur een 
arrestaosieploeg van de Binnenlaanse 
Striedkrachten. D'r weren een peer meen-
sken, die hadden een kerel naor die boer 
gaon zien; ze dochten dat et Küter was, mar 
et was Tette. Die zweerde bi] hoge en bij 
lege dat hi'j Hans Küter niet was. Hi'j, mar ok 
de boer, wodden eerst Ok niet geleufd. Pas 

tegen de aovend moch Tette naor huus nao-
dat d'r iene uut Ooldeschoot kommen was om 
te getugen dat ze de verkeerde hadden. 
Watd'r veerder van Hans KUterwodden is 
wie zal et zeggen. As hi'j nog leeft dan zol hi'j 
80 jaor wezen. (Now 89). As hi'j al veroordield 
is, dan zal hi'j wel zegd hebben as zovule van 
dit soort: Es is nicht wahr.' 
Tot zoveer et historische verhael van 
Duursrna in De Ovend van feberwaori 1994. 

Appelsche 

Et bovenstaonde versiag wodde lezen deur 
mevrouw M. de Boer-van Ernst uut Appel-
sche, de dochter van de deur Hans Küter 
vermoorde boswaachter Marinus van Ernst. 
Heur eerste reaktie was hiel ontdaon, omdat 
zi'j nooit weten het wie de moord op heur 
vader destieds pleegd het. Via Henk de Vries 
van Noordwoolde kwammen we in kontakt mit 
Vrouw De Boer en deur heur kwarnmen wi'j in 
et bezit van et onderstaonde; et op de moord 
betrekking hebbende perces-verbaol. 

Massiesee gewest Grunningen, groep Oost-
Ste//in gwarf, OostenNoo/de, 14 augustus 
1944. Onderwarp: Doodschieten boswaachter 
M. van Ernst. 
In de veurrniddag van de 12e augustus 1944 
wodde deur naor schatting duzend Duutse 
soldaoten en pe/isie in et dörp en in de 
bossen van Appe/sche een razzia hut/en. 
Verschi/Iende rneensken bin doe oppakt en 
iene daotvan was de boswaachter Marinus 
van Ernst, geboren 12jannewaori 1894 te 
Vierhouten, gerneente Errnelo, van beroep 
boswaachter eerste ktasse, wonende in 
Appetsche. Tegen tien ure op die dag wodde 
Van Ernst deur de Duutsers in een auto 
rnitneurnen in de richting van dejeugdhar-
barge Us Blau Hiern. Om een uur of elven 
henne kwarn een auto et ad oprieden van de 
veehoo/der Freerk Ui/driks (een N. S. B. -gezin, 
W.H. de V.) niet veer van de bovennuurnde 
jeugdharbarge. In die auto zatten een 
stokmennig /eden van et Duutse leger, of 
Duutse pelisie. Ok zat in die auto de eerder 
nuurnde Van Ernst. Wiets de Duutsers et huus 



Van Ernst in et veld. 

van Uildriks in gongen, mos Van Ernst in de 
auto zitten b//even. Daornao bin de Duutsers 
weer mit Van Ernst votreden. 
De vrouw van de boswaachter Weerman, ok 
woonachtig in Appe/sche, nommer 169, zag 
om 11.15 ure henne een auto heur huus 
veurb/jrieden. In die auto zatten neffens heur 
verklaoring wat Duutsers en de heur bekende 
Van Ernst. De auto kwam van de kaante van 
de boerderie van Ulldr/ks en gong in de 
richting van Appe/sche. Even Iaeter heurde ze 
de auto stoppen, ongeveer een peer honderd 
meter van heur huus of Zi] kon dat alliend 
heuren, deur de bos kon ze niks zien. Z/i lette 
d'r veerder niet op en gong an et wark. 
Ongeveer tien menuten Iaeter heurde ze in de 
bos an de westkaante van heur huus et 
ge/uud van vier of vuuf geweer- of revolver- 

schotten. Zif docht dat d'r Duutsers op wild 
scheuten, orndat d'r op de weg bij heur huus 
ok Duutsers weren. 
Om 14.30 ure henne wodde deur de vrouw 
van de postkommedaant van de mass/esee in 
Appe/sche an de oppeiwaachtmeester Van 
der S/u/s tiedinge daon, dat d'r om 13.30 een 
Duutse soldaot bij heur kommen was, mit de 
tiedinge dat d'r een liek van een manspersoon 
in de bos lag, niet veer van et huus van de 
boswaachter Ass/es en de jeugdharbarge Us 
Blau H/em. Ok hadde disse soldaot heur een 
pottefulie mit pep/eren en een beurs mit 
/nhoold geven en de odder dat de pelisie d'r 
veur zorgen mos dat et liek burgen wodde. 
Doe de waachtmeester Van der S/u/s de 
potteful/e naokeek, bleek dat die toebeheurde 
an de h/rn bekende boswaachter Van Ernst. 
M/t de deur h/rn opreupen dokter W.A. 
Gerlach bin ze tegere naor et opgeven p/ak 
gaon en ste/den een onderzuuk in. In de bos, 
op een laene, ongeveer twiehonderd meter 
van de verhadde weg Sm/Ide-A ppe/sche of, 
vunnen ze et liek van Marinus van Ernst. Et 
lag in een grote poele bloed, dat bliekber uut 
een peer koegelgatten in et heufd druppeld 
was. Bij onderzuuk van dokter Gerlach bleek 
dat et liek dr/e koege/wonden in et heufd en 
iene in de schoolder hadde. Et liek is mit 
hu/pe van een peer omwonenden naor et 
huus van boswaachter Weerrnan brocht. Et 
stoffel/k overschot is deur de off/cier van 
Just/tie vr/geven en tar beschikking van de 
femi/e ste/d. De begraffenis is bepaold op 
16 augustus 1944, om 13.00 ure. 
Lt. groepskommedaant E. Paulusma. 

Tot zoveer et verbaol. 
Doe om 13.30 ure de Duutse soldaot bij de 
vrouw van de postkommedaant kwam, mit de 
tiedinge dat et liek ophaeld wodden mos, 
hadde een toevallige veurbi'jganger et stof-
felik overschot intied al vunnen. 
Op verzuuk van vrouw De Boer-Van Ernst heb 
ik destieds een onderzuuk insteld en daor 
kommen wi'j in de volgende Ovend op 
weeromme. We bekieken dan ok een peer 
anvullings die in de tussentied toch nog 
binnenkommen binnen. 



Jan Veldhuizen 

Tour de France 

Et kwam een peer keer toevallig zo uut dat ik 
in Frankriek was doe daor de Tour de France 
reden wodde. En dat de dielnemers dan ok 
nog dichte in de buurt langes kwammen. 
Ongeveer vuventwintig kilemeter rieden. Zels 
bin 'k d'r niet zo gek op, mar mien zwaoger, 
die d'r ok bi'j was, vint et machtig mooi. En om 
him een plezier te doen gong 1k dan ok mar mit. 
Now kuj' wel daenken daj' zo mar even naor 
de Tour kieken gaon kunnen, mar daor 
verzin ie je in. 
Et is nog een hiele onderneming. le moe'n 
eerst aenlik een expedisie uutrusten. Et is 
netuurlik bloedhiete. Da's altied zo. Waor-
omme weet 1k niet. le moe'n d'r omme 
daenken daj' genoeg eten en veural drinken 
bi'j je hebben. Aj' dat allemaol veur mekeer 
hebben, stap le in de auto en riej' naor et plak 
waor aj' kieken willen. le moe'n wel hiel roem 
de tied nemen om daor te kommen. 
le parkeren de auto en lopen een half ure om 
te plak te kommen. le zuken een moole stien 
uut om op zitten te gaon. le kunnen netuurlik 
ok stoelen mitnemen, mar om die dingen now 
in de hitte mit te sjouwen. le moe'n ja ok al 
een tasse mit eten en drinken mitnemen. le 
gaon dus op een stien zitten en dan waacht le 
op de dingen die kommen. 
Aj' dr een hiele poze zeten hebben te 
waachten, komt eindelik de karrevaan in zicht. 
Nog vuuf of zes slingers in de hoogte en dan 
kommen ze vlak veur je langes. Eerst een 
stellegien gendarmes op moters, dan een 
hiele protte auto's mit allemaol rekiame d'r op, 
dan een poze niks en dan komt eindelik de 
eerste fietser. Zwietend as een otter komt hi'j, 
diepe over et stuur van zien fiets beugen, 
tegen de barg opfietsen. Wat een lol, hen. 
Hier en daor wodt him een flessien waeter 
anrekt. Hi'j drinkt daor len of twie slokken van 
en gooit de rest over him henne. En veurbi'j is 
hi'j al weer. Now kommen d'r wat meer 

fietsers, meerstal in groepies, mar sommigen 
bin allienig. Die holen zeker niet van gezel-
schop. Ze vliegen je allemaol in een zocht en 
scheet veurbi'j. le verrekken je nekke zowat 
om goed kieken te kunnen. Nao een posien 
bin alle fietsers bi'j je langes en hej' een stieve 
nekke. Now kommen d'r weer een hiele protte 
auto's mit reklame. Die bin nao een kertier ok 
veurbi'j. Now, dat was et dan. Aende van de 
Tour de France. 
Mar now begint de ellende pas goed. le moe'n 
weer op huus an. le lopen in de richting van et 
plak waor aj' de auto parkeerd hebben. 
Veurdaj' op dat plak binnen bi'j' een dik half 
ure wieder. Doej' de auto daor daelezet 
hebben, stonnen d'r mar een peer. Now staon 
d'r omdebi'j een half miljoen. Een kertier 
laeter hej' de auto weer vunnen. Aj' gelok 
hebben zitten d'r glen deuken in. Mar aj' 
daenken daj' now zomar naor huus rieden 
kunnen, dan zit ie d'r knap naost. Et duurt 
omtrent een ure veurdaj' van dat parkeerplak 
of binnen. lederiene wil toegelieke, dus 
gieniene kan rieden. Een hiele protte Fraans 
lewaai. Kwaoie stemmen, toeters van auto's, 
opsteu ken voesten en nog yule meer. Aorig 
yolk, die Fraansen. 
Fraansen hebben nooit haost, behalven as ze 
in een auto zitten. Dan wo'n et hiele aandere 
meensken. Ze rieden niet, ze racen. Ze kun 
ok glen auto veur heur rieden zien. Dan moe'n 
ze inhaelen. En dat doen ze dan ok. Op een 
vierkaante meter. Et gaot vaeke mar net 
goed. In et Fraanse verkeer moej' de ogen 
now en dan even dichte doen. Da's een stok 
beter veur je hatte. Je aosem hool ie vanzels 
wel in. Eindelik bi'j' dan van dat parkeerplak of 
en riej' op 'e straote. le rieden ja, mar 
opschieten? Vergeet 't mar. Veurdaj' et in de 
gaten hebben staoj' in een file van zovule 
kilemeter. Dat blift ok nog minstens een ure 
zo. As de file dan eindelik oplost is, kuj' naor 



huus rieden. Aj  weer thuus binnen ziej' daj' 
uren vot west hebben. En wat hej zien? 
Een protte autos en een peer zwietende fiet-
sers. En daor hej' dan een hiele dag veur leden. 
le pakken mar gauw een koold pilsien en 
gaon lui in een stoel hangen. le bin geer. le 
bin bliede daj' weer gezond en wet thuus 
binnen. Jim begriepen now ok waoromme aj 
genoeg eten en drin ken mitnemen moeten aj' 
in Frankriek naor de Tour de France kieken 
gaon. Aj'm kieken willen, moej'm et zels 
weten, mar ik zal etjim beslist niet anraoden. 



Lily Köhler 

Opkopers 

Nao alle drokte van de verhuzing van mien 
tante naor et bejaordetehuus en et verdielen 
van de spullen, belaanden mien nicht en ik in 
et laeste stadium. De opkoper. Een kaemer, 
volstouwd mit stoelen, taofelties, vasies en 
andere prullaria, die een meenskeleven laank 
de tied had hebben om et huus binnen te 
stromen, moet ontruumd wodden. Tegere 
zullen we dat varkentien wel even wasken. 
Wat zullen we d'r een goeie pries veur 
lospeuteren. Reken mar van yes! 

Vol goeie moed bellen we een opkoper. De 
volgende morgen, klokslag twaelf ure, staot 
hi'j veur de deure. Beleefd geft hi'j oons een 
haand en biest mit een noodgang et hiele 
huus deur. Hi'j wodt op 'e voete volgd deur 
een, d'r onhuur uutziend, mar iezerstark 
feguur. 

'Zo vrouwluden, zegt hij even laeter opge-
ruumd. 1k heb et zien. Dit is dus allegere troep 
wat hier staot. Dat begriepen jim zeker wel.' 
De onhure persoon nikt, hij is et d'r mit iens. 
'Kiek, as jim now een kompleet baankstel te 
koop anbeuden of een volledig slaopkaemer-
ameubelement... dan zo'k zeggen, daor zit 
haandel in. Mar disse rommel kan vanzels 
mitien op de braandbulte.' 

'D'r staon toch drie prachtige bedden in de 
slaopkaemer!' sputtert mien nicht tegen. 'Die 
hebben mien oolden twie jaor leden nog 
kocht! 
'Da's niks meer weerd, mevrouwgien,' zocht 
de koper. 'Die spiraolen kun zo mit naor et 
oold iezer en vanwege de hygiene moen de 
metrassen opbraand wodden.' 
'En die snelkookpanne dan? En dat stoom-
striekiezer en die radio en die hoogtezon?' 
De opkoper geft d'r een schoppien tegenan. 
Mien nicht verstieft, gooit et heufd in de nekke 

en zegt bits: 
'As jow d'r niks veur geven, gaot de koop 
niet deur. 
'Dan zak de dames wel evenpies € 25,00 
veurriedkosten in rekening brengen moeten. 
Jim daenken toch niet dak mien haandel op 
'e mark in de steek laot en mien auto op dure 
bezine hierhenne rieden laot, om hielendal 
veur niks naorjim toe te kommen?' 
Mit de lippen spitst waacht hi'j of. 
'As jow mi'j €1 00,00 betaelen (jow kun et 
eventueel op mien girorekening overmaeken) 
bin ik bereid... omdat jow et binnen... et hiele 
zwikkien mit te nemen. Mar dan meugen jow 
jow wel in de haanties wrieven, want die 
rommel raek ie an de straotstiender niet kwiet.' 
'Toe now toch!' ropt mien nicht verheerd uut. 
'1k gao niet nog es geld toegeven veur al die 
spu lien. Jow meugen et vergees mitnemen, 
mar betaelen doe 'k d'r niet veur.' 
Et waachtwoord is valen. Mit vakmanschop 
het de opkoper al die tied naor disse uut-
spraoke toewarkt en ik kan heur niet meer 
helpen. 
As aosgieren duken de twie mannen op heur 
prooi. Mit grote sprongen vliegen ze de trappe 
op en warken as peerden om de auto vol te 
laeden. In mien veralderaosie redde ik nog 
een kolekit, een hoolten dreugrekkien dat 
vroeger bi'j mien tante altied volpropt mit 
wasgoed veur de kachel ston en een onooglik 
taofeltien, waor mien nichien en ik as kiender 
bi'j zatten te speulen. 
De traonen springen in oonze ogen. Op de 
braandbulte d'r mit. Hupsekatee! 
'Jim meugen bliede wezen datjim et alle-
maole zo makkelik kwietraeken,' zegt de 
griezel as hi'j langs oons lopt. 
In voIle vaort ridt de auto vot. 
'Stommelingen dat we binnen!' roepen we 
kwaod, as we de deure aachter him dichte-
slaon. 



Sietske Bloemhoff 

Veurbij, veurbi'j, veurgoed veurbi'j 

De Tonckenshoeve 

In et augustusnommer van De Ovend in 2002 
plaetsten we in de rebriek Veurbij, veurbij, 
veurgoed veurbi7 een foto die in de verzae-
meling van foto's van Bouke Jansen van 
Oosterwoolde veurkomt en die hi'j an de 
Stellingwarver Schrieversronte schonken het. 
Op de foto is een oolde boerderi'je te zien, die 
neffens de antekenings van Jansen bi] de 
Blauwe Bos in De Haule staon het en die in et 
bezit west hebben zol van Auke Hiemstra. 
Hiemstra is Iaeter naor Amerike verhuusd, zo 
is dr ok op de aachterkaante van de foto te 
lezen. Een eventuele naeme van de plaets 
wodde dr liekewel in die oflevering van de 

serie niet nuumd. Wel wodde d'r vraogd naor 
reakties van meensken die de boerderi'je 
en/of zien bewoners kend hebben. 
Een posien Iaeter kregen we een berichien 
van de heer Jan Oosterkamp van De Fochtel 
die de boerderi'je miende te herkennen as de 
Tonckenshoeve op 'e Haule. In et oktober-
nommer van De Ovend van veurig jaor 
konnen jim dat lezen. 
Nog weer Iaeter heurden we via Vrouw Kuiper 
van Oosterwoolde dat dat niet klopte. Zi'j had 
de foto uut De Ovend opstuurd naor heur 
kunde Jannes Hiemstra in Kannede. Jannes 
is een zeune van Auke en Martje Hiemstra-
Rusken die daor sund 1953 verblieven en 
veur die tied op de Tonckenshoeve woonden. 



Okdevuuf 
bruurs van Jan- 
nes won en in 	 TONCKENSDALE 

Reg. Holsteins 
Kannede. De 	 Border Collies & Stud Service 
femilie herkende 	Rat Terriers & Stud Service 

de boerderi'je 	 Pygmy Goats & Fainting Goats 
Peacocks & Turkeys 

niet van de foto  
en stuurden 

a 	 ' 
daorom een foto

n Vrouw Kuiper 
 

op daor heur 	 Closed Sunday 
oolde huus wel 
op te zien is. Die  
foto zien jim 
hierbi'j ofdrokt. 
De heer Hiemstra vertelt in zien brief ok dat 
de Tonckenshoeve van 1748 is, mar een 
poze leden ofbraande. Et huus is liekewel wel 
weer opbouwd. Zien oolden woonden van 
1926 tot 1953 in de Tonckenshoeve. Hi'j 
vertelt in zien brief veerder nog dat de 
aachterkaante van de schure wel mit 
plaan ken opbouwd was (potdekseld), mar dat 
de veurkaante en de beide ziedkaanten van 
stien weren. Op de stal konnen dattien 
koenen staon, dr weren drie varkenhokken in 
de boerderije en drie peerdestallen. Dr was 

indertied dattig 
bundergrond 
bi'j de plaets, 
waorvan zoen 
twaelf-en-een-
half bunder 
bewarkbere 

	

Jack Hiemstra 	grond, de rest 

	

RR #4 	was bos. 
11650 Imperial Rd. 

	

Aylmer, ON N51-12R3 	e eer em- 

	

Ph & Fax: (519) 765-4363 	stra is now 70 
jaor. Hi'j en 
zien vrouw 
hebben vuuf 
kiender en 

zestien kleinkiender. Aorig is om te lezen dat 
Jack Hiemstra, zoas hi'j vandaege-de-dag 
hiet, zien bedrief, mit daorin een honnekennel 
mit o.e. Border Collies, de naeme Tonckens-
dale het! (Zie ofb.) Wi'j daanken vanzels van 
dit plak of Vrouw Kuiper en de femilie 
Hiemstra veur heur reaktie en et toesturen 
van infermaosie en foto's. 
Wi'j blieven liekewel now mit de vraoge zitten 
om welke boerderi'je et wél gong die we 
veurig jaor in De Ovend ofdrokten... 



Koosje Hornstra 

Veuruutdrokt en weeromme haeld 

In meert brocht tenielverieninge Kunst naar 
Kracht et stok De Arfenis op de plaanken. 
Joop Oosterhof en ik bin dr mit oonze ere 
helte' naor toe west, op uutneudiging, omdat 
wi'j et stok in et Stellingwarfs ommezet hadden 
1k vun dat muuilik wark. Gelokkig weren we mit 
oons beidend en daoromme wa'k ok hiel 
beni'jd naor wat ze dr van maekt hadden. Dat 
vul me beslist niet of, want 1k vun et stok wat 
langdraoderig bi'j et vertaelen, mar op et ten iel 
was dat niet te marken. 
Intied biwwe al weer vraogd om et volgende 
stok veur heur te vertaelen, dus et bliekt Kunst 
naar Kracht wel goed bevalen te wezen. Disse 
keer zak saemen mit Jimmy, die Ok in de 
redaktie van De Ovend zit, de vertaeling doen. 
Altied mooi dat de kiub uut Wolvege et stok in 
et Stellingwarfs speulen wil, dat moe'we in ere 
holen. 
In et oktobernommer van De Ovend in 1976 
vun 1k een artikel van Pieter Jon ker over 
dezelde tenielverieninge die doe Ok al in et 
Stellingwarfs speulde. De titel van et stok 
maektje mitien al slimme ni]sgierig: 

Stellingwarver invaosie in 't Vene 

Vrijdagaovend l5oktoberwodde d'rin de 
Schouwburg in Et Vene eenjubileumveurstel-
ling geven van de tenielverieninge Kunst naar 
Kracht uut Wolvege. Van de 25 jaor dat zi] 
bestaon speulen zij al vuufjaor in et Stelling-
warfs. Zeuvenhonderd Ste//ingwarvers 
geneuten van et vuufde tenie/stok Ft wiefien 
uut de kompjoeter. 
Viefjaor/eden kreeg Kunst naar Kracht do 
wiend in 'e zei/en. Et tenie/stok Dolle Mina's 
wodde vertaeld en bewarkt deur J. W. NUholt, 
krek as de stokken van do volgendejaoren. 
Dat stok in et Stellingwarfs wodde vuuftig keer 
brocht. 
Et niJste stok speult him of in aodelike kringen. 

Theo Bossart v.d. Bos, een oo/dhiedkundige, 
krigt via de kompjoeter kennis an Celia Wortel, 
een daanseressien. Theo zien tante Hilda en 
de mem van Celia, Leni, bemuuien heur d'r 
netuurlik ok mit. Hilda en Leni won speuld dour 
Hie/kje Pen en Dinie Post, de be/do Dol/e 
Mina's uut et eerste stok. Die bin wel an 
mekeer waogd: veurtreffe//k spe/ van beide 
vrouw/uden. Eduard Sorgdrager-Legrand, die 
de boel oplichten wil, wodt speu/d dour Anne 
Bron, en de huusknecht Otto Fleer deur Chris 
Lenstra. Die bin ok aorig in et zoolt bebeten. 
Ok numen we hier Henny de Vries, die de ro/le 
dus van sikteresse van Theo speult. 
Ok disse speu/ster van et eerste ure kreeg de 
/achers op hour haand. Ja, /acht is d'r wel die 
aovend mit al die verwikkelingen in de villa 
Mijeenzorg. 
Disse vuufspeulders veural zorgden d'r veur 
dat dit stok boven et niveau van et ammeteur-
ten/el uutkwam. lederiene was ok rolvaaste en 
et stoekte nargens. An et aende van do aovend 
kregen de tenie/speulders dan ok een eupen 
doekien. Doe kon veurzitter Chris Lenstra nog 
vertellen dat zi/ al weer veur 17 keer nuugd 
weren om dit stok in ore dorpen op 'e plaanken 
te brengen. Et sukses van Kunst naar Kracht 
van Lip S/a ger b//ft veurlopig nog. 

Pieter Jonker 






