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Bas Heyne, van de NRC, het een boek uutbrocht mit interviews die hi'j maekt het mit veur himzels 
interessaante meensken. Hi'j nuumde et taofelgesprekken. Et bin d'r meer as honderd wodden. Alle keren 
gong hi'j mit de meensken uut eten en clan ontston daor een petret van et leven van zien taofelmaot. Aorig 
om zoks te lezen. Netuurlik is et nogal priezig aj' honderd keer een vier- of vuufgangen menu veur twie 
meensken d'r bi'j bestellen moeten. En dan moej' ok nog es twie keer weeks de knappe kleren an en de 
voeten onder de taofel van de eetgelegenhied stikken. Wi'j in de Stellingwarven doen dat aanders. In Dc 
Ovend kuj' ok vaeke een interview lezen. Et blad komt niet alle weken uut, dus hoeft d'r ok niet zo vaeke 
een menukaorte inkeken te wodden. Now kan 1k jim wel vertellen dat zoks haost niet veurkomt; et blift 
meerstal bi'j een bakkien thee of koffie en clan ok nog bi'j de meensken in huus. Et is d'r niet minder omme. 
Lees mar es wat Pieter Jonker schrift over Lily Köhler. len ding zullen we nooit te weten kommen: hoe bin 
heur taofelgewoonten. Dot ze de knope van de broek wel es los bi'j et konsemeren van een vuufgangen 
diner? Och, dat wil ik ok niet van heur weten. Heur leven boeit mi'j yule meer. Krek as dat van de meen-
sken in mien omgeving. De verhaelen die ze vertellen over de wetensweerdigheden in heur daegelikse 
doen. Ems mos ie ze opschrieven en een aander d'r van mit genieten laoten. Dan kon De Ovend hiele-
maole wel wekeliks uutkommen as jim allegere een kevot mit verhaelen inleveren zollen bi'j de Schrie-
versronte. Nee, zoks moet toch mar niet. We zollen ja niet meer an lezen toekommen. Et zol te yule 
wodden om nog in je ommegaon te laoten. Mit dit veurstel zol ik trouwens zels daegs wel wark hebben om 
et allemaol op pepier te kriegen. Alle weken weer heur ik de prachtigste verhaelen bi'j een koppien thee. 
Verhaelen om te lachen en verhaelen om een traone op 'e wangen druppen te laoten. Een vrouw vertelde 
mi'j: 'In oonze straote woont een vroedman. Dat is wat aanders as een baoker, heur. Alle daegen is hi'j 
drok mit et bekieken van de boeken van vrouwluden. Die vrouwluden gaon d'r al henne as ze een weke 
weten dat ze wat onder de schölk hebben. Negen maonden laank toffelen ze wiethoevaeke naor de 
vroedman. Elk grammegien dat et kiend gruuit wodt bi'jschreven op een zorgkaorte. Die vroedman kan 
heur ok vertellen as et een grospissertien is of niet. Bi'j oons gong et wel even wat aanders. Wij reupen de 
dokter d'r bi'j as je tied kommen was. Ic vernammen zels wel aj' wat onder de schölk hadden. Doe ik al twie 
kiender hadde en weer in verwachting was, docht ik wel es, dit wodt een flinke. Et scheut al op en ik docht 
da'k disse keer mar wat eerder an de schoonmaek mos. 1k hadde de metrassen krek goed en wel op 'e 
hede, doe et vruchtwaeter mi'j ontkwam. Now, dat was mij wat. Buurvrouw roepen en zi'j reup de melkboer 
bi'j de karre weg. Hi'j gong om de dokter. 1k kwam bi'j de buren op bedde: mien bedde lag ja nog op 'e 
hede. Dokter haelde et kiend en zee: 'Dr komt nog iene.' We hadden niet weten dawwe twie kriegen 
zollen. Et het him ok wel redded, je. Buurvrouw gong et dörp deur en kwam weer mit de neudige reddinge. 
Ze maekte mi'j ok nog de schoonmaek klaor.' 
Een aandere vrouw: '1k heb ooit vuuf menuten kocht speulgoed had. 1k was acht jaor en mien moeder had 
lopende naor Stienwiek west en brocht veur alle kiender speulgoed mit. Wi'j stonnen alle tiene op een 
riegel. De jongen kregen een scheppien en de maegies een poppe. De twie jongen boven mi'j bekeken 
heur kedo en begonnen votdaoliks mekeer op 'e kop te slaon. Ze weren zo kwaod doe de schoppe ofpakt 
wodde, dat ze mien poppe pakten en uut mekeer trokken. Doe ik tachtig wodde, kwam mien breur mit een 
nije poppe.' Verhaelen diej' gebeuren zien. Zo moet et wezen aj' ze lezen. 
Een protte leesplezier mit De Ovend. 
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Pieter Jonker 

Een ontmoeting mit verhaelevertelster Lily Köhler 

Et is wonderbaorlik. De hieltied kruzen oonze 
wegen mekeer. In de haast van 1971 zag ik 
Lily Zoer-Wijmenga, doe nog woonachtig in 
Wolvege veur et eerst. Et was in de Ronostu-
dio in de Preenzetuun in Liwwadden, waor as 
ze optrad in et Stellingwarver radiopergram-
me Op 'e schostienmaantel. De Stellingwar-
ver Schrieversronte mos nog uutvunnen 
wodden. Ze begeleidde heurzels op gitaar. Ze 
zong prachtig eigen liedteksten in hiel geef 
Stellingwarfs. 1k was doe slim onder de indrok 
van disse vakvrouw, die as rasechte Rotter-
damse zomar in et Stellingwarfs zingen kon. 
Netuurlik was Jannes Nijholt veur heur de 
strenge meester in et Stellingwarfs. Mar op 
gezette tieden in mien leven zol ik Lily en heur 
man, de keunstener Fred Zoer, weer 

ontmoeten, al zat d'r ok wel es een hiel schoft 
tussen. De hieltied konnen we de draod zo 
weer oppakken. 

Now, op donderdag 11 meert 2004, stap ik 
morgens om half tiene in Tuk bi'j Stienwiek 
uut de auto en gao et vertrouwde hiem op van 
Bergsteinlaene 22. Et huus dat Fred en Lily 
destieds as casco kochten en dat ofbouwd 
wodden mos. Alles geliekvloers mit een 
prachtig atelier veur Fred. Et huus greenst an 
et boerelaand. Een klein parredies. 
Lily eupent veurzichtig de boverdeure en zicht 
dat et goed yolk is. Dat is niet altied zo, want 
op 25 jannewaori perbeerde een man mit een 
groot mes heur huus binnen te dringen. 
Gelokkig leup et allegere nog goed of deurdat 
ze mit alle macht de deure dichte kriegen kon. 
Een meenske wodt d'r wel schoftig van en dr 
wodden alderhaande veurzienings troffen. De 
kraantekoppen hebben et over bejaorde 
dames in Stienwiek die bedreigd binnen. 

Now kuj' over Lily een hiele protte vertellen, 
mar niet dat et een bejaorde dame in 
Stienwiek is. Et is heerlik om weer even deur 
dit roeme huus te stappen mit al die prachtige 
aquarellen, etsen en tekenings van Fred Zoer 
an de waand. Fred die zo Jong in jannewaori 
1987 wegraekte. Lily vertelt over alderhaande 
meubels van heur oolden, die bi'j heur in huus 
staon. Ze vertelt over heur Rotterdam in de 
oorlogsjaoren. En ik, ik kieke rond in dit 
prachige huus, dat gezellighied en waarmte 
uutstraolt. 
Even laeter zitten we an heerlike koffie mit 
Baileys en een Iekkere petit-four. "Ja, we 
maeken dr even een fesien van," zegt Lily. En 
ik daenke, wat heb ik toch een prachtige 
baene. Morgens onder warktied om half tiene 
al an de koffie mit Baileys in gesprek mit een 
biezundere en boeiende vrouw over heur 



zingen, heur schrieveri'je en heur toekomst-
plannen. 

As dit vraoggesprek in De Ovend verschient 
dan is Lily Köhler onderwegens naor Amerike 
naor heur zeune lvo. Op et heden is ze drok 
doende mit veurbereidings te treffen. 

Awwe an de praot kommen over heur 
kienderjaoren dan wodt vot-op-slag dudelik 
dat de oorlogsjaoren in Rotterdam veur altied 
sporen naolaoten zullen. Lily Weimenga is 
geboren in 1937. Ze kan heur nog percies 
veur de geest haelen et gevuul van honger en 
van koolde. Hoe dikke de bloemen op 'e ruten 
zatten in de hongerwinter en hoe ze tegere 
mit heur zussien perbeerde daor een gattien 
in te blaozen. Daoromme Ok dat ze nog een 
oolderwetse kachel in huus het, die braant en 
daor as ze bi] nood Ok op koken kan. Heur 
koleboer anno 2004 woont in Meppel. Zi'j 
kocht daor nog altied kolen en hoolt. Aj' de 
oorlog overleven dan kuj' ok een protte 
aandere tegenslaegen in et leven overwin-
nen, vint Lily. Kanker en perbiemen mit et 
hatte, zi] kan dr over mitpraoten. Jong 
wedevrouw. loch blift ze fleurig. 

Schrieven is veur heur een uutlaotkleppe. 
Schrieven, ze mag et zo stomme graeg doen. 
In de tied dat ze in Wolvege woonden, las ze 
een column in de Ste//in gwerf en ze dochte 
bi'j heurzels, dat kan ik beter. Ze schreef een 
column en stuurde die op naor Boom Pers in 
Meppel. Tot heur stomme verbaozing wodde 
de column zomar plaetst en ze kreeg een 
brief dat ze wet es vaeker wat schrieven kon. 
Dr volgden een stok of zes columns. Deur de 
drokte mit heurjonge huusholing bleef et dr 
veerder bi'j. 
Sund 1975 zol ze veur de kraanten van 
Uutgeveri'je Tiji in ZwoIle schrieven. Mit 
naeme in de Zwolsche Courant en Tubantia 
verschenen heur columns, kienderverhaelen 
en receensies. Twintig jaor Iaank hut ze dat 
vol. Heufdredakteur Bartelds van de TijI-
kraanten schreef heur: Deurje netuur/ike, 
haost lakonieke st/el waj' in staotje zorgen en 
vreugden van alledag veur oonze lezers tot 

Petret in potlood van Lily Wijmenga van de haand 
van Jan Bugter uut Rotterdam. 

leven te brengen en toe gel/eke rtied Ok te 
relativeren. Dr bin niet een protte schr/evers 
die dat op zoe'n ogenschienlik ontspannen en 
ienvooldige meniere vetwezenliken kunnen. 

Now at weer een peer jaor kun de lezers van 
De Ovend haost elk nommer genieten van 
een column van Lily Köhler, naodat in 1999 
heur verhael De winter is veurb/j bi'j de 
Schrieversronte in et Stellingwarfs verscheen. 
1k schreef doedestieds over dat boek dat et 
een oprecht boek is mit tat van slim ontroe-
rende mementen, mar daj' ok wel es even 
glimken kunnen as zi'j bepaolde gebeurtenis-
sen beschrift. In et verhael kuj' lezen hoe as 
een meenske reageren kan op een gevulig 
verlös tot et mement dat de verwarking 
hielendal vorm kregen het. Mar 1k schreef doe 
Ok over et boek as een kleine parel in oons 
foons en daor stao 1k nog de hieltied aachter. 
D'r is een prachtig liekwicht in et boek, d'r 



staot niet een woord tevule in. De schriefster 
blift dichte bi'j heurzels en is eerlik. 

Viefjaor nao et verschienen van dit boek zegt 
Lily Köhler dat ze inderdaod hiel vaeke een 
protte schrapt uut heur verhaelen om et 
starker te maeken. 

Et schriefperces komt bij heur veural op gang 
as ze een opdracht het. En clan gaot ze et 
liefst op maendagmorgen om negen ure uut 
aende en clan in bedde. En dat wil ze et liefst 
dat et in huus veerder een grote bende is. En 
as ze clan een peer uren schreven het en uut 
bedde komt, clan kan heur dag niet meer 
stokkend. Dat geft heur zoe'n geweldig goed 
gevuul. 
Laeter gaot ze aachter de komputer zitten en 
clan wodt d'r nog slim an et verhael en an de 
tael schaeft. 
Verhaelen schrieven is veur heur een 
soortement van drug. Ze komt hielendal in de 
wereld van et verhael. Et verhael nemt heur 
mit. Al is de kern vaeke wel een waore 
gebeurtenis, as ze op pepier an et vertellen 
slat clan gaot heur fantesie ok warken. Ze stikt 
makkelik de greens over van waorhied naor 
een klein leugentien. Ze erveert dat leugen-
tien trouwens hielendal niet as onwaorhied. 
Mar in een verhael moej' een betien overdrie-
yen kunnen, want aanders wodt et niet een 
aorig verhael. 

En dat verhaele-vertellen zit Lily Köhler in et 
bloed. Dat is een feit. Heur mem hadde die 
gaove ok en heur beppe ok. Heur beppe Anna 
Hendrica van Blommestein wodde op 17 
augustus 1866 in Nederlands lndië geboren 
(Ambal/Kedoe). Ze trouwde in 1896 mit 
Daniel Köhler. Köhlerzol een belangrieke 
rolle speulen in et butengewoon onderwies in 
Rotterdam. Dr wodden vier kiender geboren. 
lene daorvan was de mem van Lily die 
prachtig vertellen kon over hoe as et daor in 
die tied in de huusholing om en toe gong, 
want dr zatten somstieden ok tien aachterlike 
kiender mit an taofel, die deur Daniel Köhler 
observeerd wodden. Dat gaf netuurlik 
anleiding tot alderhaande tafrelen. De mem 

van Lily wol niet zovule weten van heur 
aodelike kom-of, van de Van Blommesteins. 
le hadden een deftige takke en ie hadden een 
takke die meer bohemienachtig leefde, die 
kontakten hadde mit schrievers, tenielspeu-
lers en beeldend keunsteners. Dat was ok 
meer de takke van de verhaelevertellers. De 
Wijmenga's kwammen van Sneek uut 
Frieslaand. Dat was allegere wat steiler. De 
heit van Lily warkte bi'j de Nieuwe Rotterdam-
sche Courant. Hi'j was direkteur van de 
cliché-febriek. Hi'j het destieds nog een patent 
kregen veur een uutviening op et terrein van 
et raster. Lily het tegere mit heur zuster een 
belangrieke koffer mit spullen van heur heit 
naor et Grafisch Museum in Meppel sleept. 
Bi'j heur thuus was et lezen van literetuur en 
et bezuken van de schouwburg en de 
bioscoop al de gewoonste zaeke van de 
wereld. Heur heit hadde et wark van Simon 
Vestdijk uutgebreid in de kaaste staon. Die 
boeken en de kaaste staon now in Tuk. Et bin 
aenlik niet et soort boeken die Lily graeg lest. 
Ze hoolt meer van boeken mit kabberetach-
tige teksten, mit kotte verhaelen mar an de 
aandere kaante mag ze heur ok wel graeg 
verdiepen in kwesties van geloof en religie. 
Ok filosofie het een grote antrekkingskracht 
op heur. Op et heden maekt ze een aorige 
studie van etjodendom. Ze zicht veur 
heurzels paralellen. De joden weren vaeke ok 
rasvertellers mit een groot gevuul veur humor. 
Et geft je veerkracht, et is misschien een 
overlevingsstrategie, zo daenkt Lily. In 
schrieven, in verhaelen vertellen wil ik plezier 
beleven. 1k wil et aorig maeken. Et leven is 
vaeke al zwaor genog op himzels. In mien 
schrieveri'je perbere ik dat omme te bugen. 1k 
wil me dr hielendal in verliezen kunnen.' Ze 
mag ok graeg naor de radio luusteren, zoas 
naor pergrammes as Kunststof aovens van 
zeuven tot acht ure. En ze is een kraantelezer. 

Veurige haast verscheen heur twiede boek in 
et Stellingwarfs. Et wodde et kienderboek 
Pimmegien is groot. Pimmegien staot veur 
Ivo, heur eigen zeune doe die nog een en 
kwaojonge was. Pimmegien hiet van zien van 
trouwens Van Blommenstein... 



Et boek is illestreerd en van een omslag veur-
zien deur Ellen Anvelink. Zi'j is de dochter van 
Fred en Lily. Zi'j volgde heur opleidings an de 
keunstakedemies van Kaampen en Utrecht. 
Ok veur et eerste Stellingwarver boek van Lily 
maekte Ellen et omslag. Et kreatieve van heit 
en mem zal wel diepe in de genen zitten! 

Aj' bij Lily an de koffie zitten en et is gezellig, 
en dat is et altied, dan dukelt et iene verhael 
over et aandere henne. De tied vligt veurbi'j en 
we springen van de hakke op de takke. Een 
butenstaonder zol dr lichtkaans gien touw an 
vaastekneupen kunnen, mar Lily en ikke wel. 
We praoten veur et lieve vaderlaand weg. Et 
verveelt oons niks en de hieltied kommen ni'je 
verhaelen, ni'je veurvallen, ni'je herinnerings op 
'e bodden. 

Lily zol graeg een boek schrieven willen over 
drie geslaachten: heur beppe, heur mem en 
heurzels. Een boek dat ze schrieven wil veur 
de kleinkiender. De drie vrouwluden hebben 
alle drieje een biezunder leven leided. Alle 
drieje hebben ze een protte mitmaekt. Alle 
drieje weren ze een persoonlikhied. De 
miljeus daor ze in verkeerden of verkeren 
mossen gavven de hieltied stof tot verhaelen 
Lily zicht heur mem as een hiele biezundere 
vrouw, die mit dit boek aenlik eerd wodden moet 

Lily kan aenlik et beste schrieven in opdracht. 
Ze vragt as ik heur niet een opdracht tot et 
schrieven van dat boek geven kan. Van-de-
morgen heb ik al zoveule prachtige en 
ontroerende verhaelen van heur heurd, dat ik 
vot-op-slag die opdracht geve en ik beloof 
heur dat ik dat ok schriftelik doen zal. Zoks 
kan netuurlik niet zonder de staf en cons 
bestuur raod te plegen, marja ik daenke dat 
zoks komt deur de betovering die van de 
verhaelen en de verhaelevertelster uutgaot of 
deur de Baileys. Mar ik bin deurgaons wel een 
man die him an zien woord hoolt. 
Lily Köhler het ok al een titel in heur heufd, die 
ze veurzichtig an mi'j veurlegt. De stoel. Een 
leven tussen de waorhied en een leugentien. 
De stoel is de stoel daor as ik disse morgen 
as gaast op zitten mag. Et is de stoel van heur 

beppe. Een biezundere stoel. De stoel daor 
as de verhaelevertelsters heur verhaelen op 
vertelden. Een stoel die laeter naor dochter 
Ellen in Apeldoorn gaot, mar zo veer is et nog 
lang niet. 

In et vervolg van cons gesprek komt de 
hieltied de vraoge weer naor veuren as ze dat 
boek wel schrieven kan. Een vrouw mit 
telenten, die de hieltied toch ok twiefelt. Heur 
oolden weren altied kritisch. Heur mem zee 
tegen heur as kiend al, as ze miende dat Lily 
al et teniel op mos, dat ze een harke was. 
Heur heit zee van heur schrieveri'je: "Et is 
beter as de Pr/ye." Lily zal dus niet zo gauw 
an zelsoverschatting lieden. 

Intussen kommen d'r weer alderhaande 
verhaelen langes die ok in et boek kommen 
moeten. Over Oom Piet Hollander, de 
reklame-ontwarper, en die zien vrouw Jo 
Esser, die keunstschilder was. Hollander 
warkte ok bi'j de kraante in de oorlog en die 
belde zomar an om onderdak. Die kwammen 
en bleven de hiele oorlog. Van et souterain 
uut zette hi] netten in de tuun om protters en 
aandere voegelties te vangen am toch mar 
wat te eten te hebben. Mar Lily heur mem wol 
beslist niet dat dr wat mit heur katte gebeuren 
zol, die ok wel es aachter een voegeltien an 
zat: '1k waorschouwe jaw, aanders zet ik jaw 
drekt et huus uut!" De katte het de oorlog ok 
overleefd en is achttien jaor wodden. 
Lily herinnert heur ok dat dr een omke was 
die uut Amersfoort vlochtte in de oorlog en die 
leup van Amersfoort naor Rotterdam. Hi'j was 
hielendal ontdaon doe hi'j bi'j heur oolden 
thuus ankwam. Ze stopten die omke in bedde, 
mit de overjasse nog an en de hoed op, want 
hi'j rilde en trilde dat et zo wat dee. En de 
hiele huusholing kreup bi'j him in bedde om 
him te troosten. Heit, mem en de kiender. 

En zo vligt de morgen veurbi'j. Van et iene 
verhael naor et aandere. Mar dat boek zal dr 
kommen. Lily zal dr an beginnen as ze in 
meie weeromme is van heur reize naor 
Amerike. En as dr mar een opdracht leit van 
de Schrieversronte. 



Lily zol nog wet graeg es wat meer optreden 
willen veur schoeleklassen. Ze het at een hiel 
pergramme in mekeer spiekerd. Naost 
verhaelen ok lieties. As ze nog es een goeie 
pianist vun, die heur begeleiden wol, clan zol 
ze ok nog wet graeg mit heur lieties optreden 
willen. Atderdeegst zol ze nog wel graeg ni'je 
Iiedteksten schrieven willen. Veurig jaor was 
d'r nog weer es een grote reünie van Minjon, 
daor as ze heur karrière begon. Ze miemert 
over pergrammes maeken veur iene van die 
nie omroepen die now opzet wodden deur en 
veur vieftigplussers. Tegere mit aandere oold-
Minjonners. Och, Joop Stokkermans is ok een 
keer 65 en die kan dan ok mooi mitdoen. Ze 
zicht et wet veur heur. Dat radiopergramme 
Minjon het veur een protte Nederlaanders de 
springplaanke west veur heur karrière. 

An et aende van de morgen brengt Lily mi'j 
even naor mien autogien. We nemen hattelik 
afscheid van mekaander. Een biezundere 
vrouw, wonend op een biezunder stee. 

Lily Köhler, Pimmegien is groot. 85 pag. 
Veur kiender van acht tot elf jaor. 
ISBN 90-6466-119-7. Pries € 7,50. 

Lily Köhler, De winter is veurbij. 63 pag. 
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Jan Veldhuizen 

Tu u n 

Et wodt weer veurjaor. En dan begintje bloed 
te kriebeten, hen. le vienen daj' lange genoeg 
in huus zeten hebben. te witlen naor buten. 
En buten, ja, daor is de tuun. 
1k heb een tuun. Niet zoe'n grote, heur. Niks 
om over op te scheppen. Dat was 1k dan ok 
niet van zins. 1k wot atlienig mar even over de 
tuun praoten. 
te moe'n, aj de tuun een betien knap hebben 
witlen, d'r een protte wark in verzetten. 
Ptaanties plaanten en boompies poten. 
Schoffelen, harken, ontuug d'r uutplokken, 
waeter geven en weet 1k wat nog meer. Et 
alderbeste tuunidee vien ik om mezets mit 
een glassien bier in een grote stoel in de tuun 
te plaanten. En aj' dan dat bier op hebben, 
evenpies in et schaad de ogen dichtekniepen. 
Lao'we mar zeggen om naor de voegelties te 
tuusteren. 
Mar ja, ik bin trouwd. En dan weten jim et wet. 
Juust, 1k heb krek as atte ere kerets tetaot niks 
te vertetten. 1k daenk wet es dat 1k de baos 
bin, mar iedere keer kom 1k d'r weer aachter 
dat mien vrouw de taekens uutdielt. In 
Frankriek zeggen ze: 'C'est moi, le patron; 
c'est ma femme qui commande.' Oftewel: '1k 
bin de baos, mar mien vrouw zegt wat d'r 
gebeuren moet.' 
Triest, mar waor. Moeder de vrouw zegt: 'Zoj' 
et niet aorig vienen om even naor et tuuncen-
trum te rieden om daor wat strukies en 
ptaanties te haeten?' 
Van teveuren het ze dan at even om heur 
henne keken. 'Daor kan nog wet wat staon en 
daor ok wet. En die grote witte btoemen, ie 
weten wet, die vien 'k ok zo mooi.' 
Dan kuj' wet zeggen daj' et niet neudig vienen 
en dat d'r at zat in de tuun staot, mar dat is 
zintoos. Ze tuustert niet iens. Ze is at yule 
wieder mit heur gedaachten. Zi'j vint dat et 
wet neudig is, dus et gebeurt! Getaoten gaoj' 
dan mar mit heur naor et tuuncentrum en daor 

zocht zi'j een vluttien plaanten en bloemen uut. 
'Mooi, hen,' zegt ze en kiktje gtunderend an. 
Dat gtunderende gezicht dot je dan toch ok 
weer hatstikke goed en ie vienen et dus ok 
mar mooi. le vergeten dan mar even daj' de 
halve tuun ommevrotten moeten om die troep 
in de grond te kriegen. Dus, de hiete zooi in 
de auto en naor huus. Ptaanten plaanten. 
Waeter d'r bi'j. Aj' ktaor binnen hoop ie daj' 
veurtopig rust kriegen, temeensen wat de 
tuun anbetangt. Daj' rustig mit die stoel en dat 
bier an de gang gaon kunnen. Vergeet et mar. 
Je vrouw kuiert zo es even deur de buurt en 
komt dan thuus mit et verhaet dat de buren 
een hatstikke mooie tuun hebben mit nog veut 
meer mooie plaanten d'r in. Now weet ik dat 
een hiet bekend Nederlaans spreekwoord 
zegt dat et grös van de buurman attied gruner 
is. Kiek, dat kun ze now wet zeggen, mar ik 
bin eigenwies en ik wit dat dan zets wet even 
konterleren. 
Dus ik heb van de weke es een keer over de 
schutting keken. En ze hebben getiek. Et grös 
van de buurman is yule gruner as dat van mi'j. 
En dat niet atlienig. 
Nee, zien knienen bin ok yule groter as die 
van mi'j. En zien vrouw ok. Now ja, groter, in 
ieder geval brieder. En ik kon et slim goed 
zien, want ze ston veuroverbeugen ontuug 
uut de tuun te trekken, zo mit de aachter-
kaante naor mi'j toe. Tjonge, jonge. 1k doch 
nog even, wat...! 
Nee, taot mar. 1k dust haost niet te kieken. 
Getokkig gong ze even taeter et huus in. 1k bin 
doe ok mar in huus gaon en heb mien vrouw 
vertetd dat atles zien keerziede het. 



Otto de Vent 

Et huus an de Grachte 

Onderstaond verhael was len van de lezings die op vridag 4 april 2003 ho/en wodde bi 
ge/egenhied van et verschienen van die/ V van de riege/ Veldnaemen van Stel/ingwarf in et 
Poolderhuus in Munnikeburen. Eerder verschenen in dit tiedschrift de lezings Weer of Where 
van Wiebe de Jong (De Ovend no. 4, augustus 2003) en De waeterstaotkundige geschiedenis 
van de Groote Veenpoolder in West-Stellingwarf (De Ovend no. 5, oktober 2003). (red.) 

1k vien et aorig om hier vandemiddag wat te 
vertellen. Now moe'n jim weten da'k geboren 
en getogen bin in Willemsoord in Stienwieker-
woold, krek over de greens in Overiessel. 
Dat 1k wat mit dit mooie gebied van de West-
hoek hebbe komt omdat hier, doe 1k kiend 
was, een omke en tante van mi'j woonden en 
we hier dus wel es kwammen. 
Deur de versohiening van dit boek is dat plak 
veur mi'j weer wat leven gaon en et toeval wol 
(ja, wat is toeval) dawwe krek de dag veurdat 
Henk Bloemhoff me belde (aende feberwaori 
2003) mit de vraoge of 1k hier een praotien 
holen wol, daor nog es even rondkeken hebben. 
We hebben et hier over de boerderi'je en 
omgeving krek an de noordkaante van de 
Grachtsluus bi'j de Helomavaort. Mien ome 
het d'r boerkt van 1944 tot 1965. Daornao het 
boer Slik d'r woond, doe een keunstschilder 
en tegenwoordig woont d'r een femilie uut 
Amsterdam. 
Mien moeder vertelde wet es dat ze hier mit 
mien vader op 15 augustus 1944 (15 augus-
tus, Maria-Hemelvaort, vrogger een zundag 
veur de kattelieken) mit peerd en waegen een 
daggien op bezuuk gongen. Die dag, een 
deensdag, was d'r een groot lochtgevecht in 
N.W. Overiessel en de Westhoeke hiere. Dr 
is doe ok een vliegtuug naor beneden 
kommen hier in Munnikeburen. Ze zaggen dat 
de bemanningsleden uut et vliegtuug 
sprongen en dat iene mit de parresjute an et 
vliegtuug haoken bleef. In et boek van Wiebe 
de Vries over de oorlog in de regio las ik 
vandeweke dat et vliegtuug at te dicht bi'j de 
grond was doe ze d'r uut sprongen. 

De boerderi'je moet bouwd wezen rond 1890 
(zo vertelde de bewoonster van vandaege-de-
dag oons) en was eigendom van Kemme uut 
Wolvege, doedestieds verveenders hiere en 
iene van de eersten die hier op een massi-
naole meniere verveenden. Veur mien omke 
zatten d'r as zetboeren veur Kemme Rein 
Broersma (die is laeter naor Oranjewoold 
gaon) en Wiebren Loek. De femilie Kemme 
hadde doedestieds een stok of vier boerde-
ri'jen in de Westhoeke. De boerderi'je kwam 
te huur in 1944. Kemme beud him an an een 
kammeraod van mien ome, mar die hadde d'r 
gien aorighied an en tipte him. Mien ome 
hadde zien zinnen zet op een boerderi'je in de 
Noordoostpoolder, mar doe dat niet deurgong 
doe is hi'j hier nao zien trouwen in 1944 van 
De Blesse uut naor toe kommen. 
De Iochtfoto van disse boerderi'je moet 
argens in de vieftigerjaoren maekt wezen. D'r 
was doe nog een meule op et dak om in geval 
van storing zels etektriciteit maeken te 
kunnen. 1k wete nog hoe bliede mien ome 
was doe et elektrisch net d'r kwam. De oolde 
accu's en weet ik wat spul allemaole meer 
konnen opruumd wodden. Et husien was 
doedestieds zoas gebrukelik boven de 
gierkelder. De losse schure staot d'r nog 
altied, et aachterste stok van de boerderi'je is 
d'r now niet meer. 
As kiend mochten we hier wel es een peer 
daegen in 'tjaor 'op vekaansie'. We konnen 
d'r op twie men ieren kommen, over Wolvege 
of over de Driewegsluus. Dat laeste kon 
vanzels alliend op 'e fiets. Dat was veur oons 
jongen van de zaandgrond naor die hiel 



Boerderije van Kemme an de Grachtsluus rond 1952. Boer was doe mien ome H. de Vent. Veuran 
is nog krek een stokkien van de Grachte te zien, naost de plaets Iigt de ringsloot, en boven in de 

hoeke, aachter de bomen, de Helomavaort. 

aandere wereld van de Westhoeke altied een 
hiele belevenis. Eerst naor Ooldemaark, clan 
deur de Broekianen naor de Driewegsluus en 
clan over die mooie schelpepatties, langs die 
meule en langs rietbulten naor de brogge van 
de Helomavaort, en dan nog een stokkien hier 
naor de Grachte. 
De wereld hiere was daenk' in die tied nog 
niet veur iederiene zo goed bekend. 1k wete 
nog dawwe mit et jaorlikse misdienersreisien 
mit oonze pestoor Reijers van Stienwieker-
woold, dat moet daenk' 1961 west hebben, de 
weg kwiet weren op de Broeklanen van 
Ooldemaark en ik doe de held van de dag 
was deurda'k de weg wus naor de One-
wegsluus. (Oonze pestoor Reijers trouwens 

keek niet op een peer kilemeter, want we bin 
die dag tot an Joure toe fietst. Hi'j was wet wat 
bekend in die hoeke, want hij  was eerder 
kappelaan in St. Niek west. Wat ik me Ok nog 
heninner is dawwe over Ooldeschoot 
weeromme fietsten, waor hi'j bi'j et woonwae-
genkamp daor van de fiets sprong om een 
peer vechtende vrouwluden uut mekeer te 
haelen). 
Mien ome en tante hadden zels gien kiender 
en oom- en tantezeggers weren nog at es 
gauw welkom. lens in de drie jaor beleefden 
we daor ok de dag die oonze tante, zuster uut 
et klooster in Ouderkerk aan de Amstet, daor 
mit de femitie deurbrengen moch. Mar zoas ik 
at zee wat een aandere wereld veur oons 

In 



kiender uut et Stienwiekerlaand. We kregen 
vanzels eerst altied een funk pakket an 
waorschouwings mit veurdawwe daor naor 
buten gongen te speulen. Niet te dichte bi'j de 
Helomavaort of bi'j de ringsloot, en veural niet 
te dichte bi'j de sluus. 
Now, die sluus dat was et veur oons kiender 
vanzels hielemaole. Urenlaank konnen we 
zitten te visken of Iuusteren en kieken naor et 
klaeterende waeter langs de sluusdeuren of 
naor die iene balle die d'r al daegen in lag en 
die we d'r mar niet uut kriegen konnen. Of we 
zatten mar of te waachten as d'r now es een 
boot deur de sluus gong, mar dat hebben we 
nooit mitmaekt. Dat schient trouwens in 1960 
veur et laest gebeurd te wezen. 
Zoas bekend het d'r ok nog een mooie brogge 
legen. Die is laeter naor Amsterdam gaon (zo 
vertelde Jacob de Wolff me nao de lezing). 
Naost de sluus ston doe nog een boerderi'j-
gien van de fem. Pruim. En ak et goed hebbe 
was dat nog eerder een winkeltien. Ok 
stonnen d'r rietbulten en lag d'r somstieden 
een weekaende lang een vrachtboot in de 
vaort. Pleziervaort was d'r nog niet yule. Et 
mooiste was awwe aovens mit oonze omke in 
de auto in disse buurt rondtoerden en we in 
plakken kwammen as De Langelille en 
Scharpenzeel en zo. Veur oons een 
kompleet aandere wereld. 
len gebied was veur oons hielemaole 
'terra incognito'. Dat was alles an de 
overkaante van de Helomavaort. Daor 
kwammen we vanzels hielemaole nooit. 
1k wus doe trouwens ok hielemaole niet 
hoe 'k d'r kommen mos. Veerder herin-
ner ik me uut die tied nog een melkrieder 
die mar iene aarm hadde en daor de 
bussen mit op de melkwaegen slingerde 
(Bouma van Bantega, zo heurde ik nao 
HO lazing). 
En dan verhaelen om as kiend van te 
huveren. Zo vertelde mien tante wel es over 
aol, zi'j hadde et trouwens altied over 'paling', 
die naachs over de diek kreup. En dat kon ik 
me al hielemaole niet veurstellen. Aol die over 
de diek kreup. Zollen dat dan gien ringslan-
gen wezen, vreugen we dan an tante. Nee, 
zeker niet, et was aol. Die kropt hier ien keer 

in etjaor naachs over de weg, van de 
ringsloot naor de Grachte. Ok veur heur was 
et wat een aandere wereld, want ze kwam 
van Der Izzerd. Mien tante waorschouwde 
oons ok wel veur de ringsloot. 1k docht doe 
dat ze die sloot zo nuumde omdat d'r 
ringslangen in zatten. 
le kun now mar amperan meer praoten van 
een sloot. De ringsloot is haost hielemaole 
dichte gruuid. Op de lochtfoto is goed te zien 
hoevule waeter d'r doedestieds ston. 
Ringslangen zitten d'r trouwens nog altied in, 
zo zee de bewoner van now oons. Nargens 
aanders in Frieslaand is et zakken van de 
bojem deur de inklinking as gevolg van et 
zakken van et grondwaeter zo goed te zien as 
bi'j de Grachtsluus, zo las ik in een bericht in 
de Liwwadder. De muren van de sluus stikken 
now haost een meter boven et mi'jveld uut 
waor ze vrogger liek laggen mit et laand. In 
vieftig jaor tied is de bojem daor dus zowat 
een meter daeld en dat zal mit alle laand daor 
rondomme Ok wel zowat et geval wezen. 
Jim kunnen nao dit verhael begriepen da'k 
een waarm veurstaander bin van de restau-
raosieplannen zoas die d'r liggen veur disse 
sluus (alhoewel de laeste berichten weer wat 

Oom- en tantezeggers veur et huus an de 
Grachte in ongeveer 1956. 

minder geunstig lieken). Et is et plak, de 
leeftied en de herinnering an de vervening die 
disse sluus zo biezunder maekt,' zee Jelle 
Hagen doedestieds al in de kraante. 
De sluus is butendat de ienige in oons laand 



bouwd as hoog fundeerde kolkwaand van 
beton zonder metseiwark. Mar veur mi, dat 
snappen jim, meugen ze de hiele Grachte op 
de monementeliste zetten, mit al die mooie 
betonbroggies en zo, want et is een uniek 
stokkien Nederlaand. 
Pen ding begriep ik now niet. Doedestieds vul 
et adres onder Ooldelaemer. Vandeweke 
docht ik: waoromme was dat doedestieds now 
toch Ooldelaemer. Munnikeburen was toch 
yule dichter bi'j. Daor schient et now wel 
onder te valen. Misschien is d'r iene die me 
dat vertellen kan. 
Wat mien ome Rikes en tante Alie betreft: die 
hebben heur hier al die jaoren goed thuus 
vuuld, mar bin in de zestigerjaoren weer-
omme gaon naor de zaandgronnen van 
Willemsoord. Nog jaoren hadde mien tante et 
in heur verhaelen over: 'Bi'j oons an de 
Grachte'. En dan heurden we weer een 
verhael over Henderkien de Ruter, vrouw 
Schokker of over aol die naachs over de diek 
kreup. Mar ze rusten now beide al weer 
jaoren op et karkhof in Wolvege. 

Koosje Hornstra 

Laeter 

A'k groot bin, laeter 

clan schrief ik een boek 

en worre beroemd 

Et begin isd'ral 

een kot verhael is klaor 

A'k et deurleze is et krek 

al het een aander et schreven 

Wei dot blieken 

dat laeter al aorig dichtebi'j kommen is 

1k moet dus neudig beginnen 

Mar eerst nog even: 

eten koken 

huus schoonmaeken 

kaantklossen 

quilten 

tuun schoffelen 

was ophangen 

tennisverslag maeken 

revueteksten schrieven 

kraante lezen 

tillevisie kieken 

vergeerderen 

bosschoppen doen 
appeltaart bakken en 

F 	 naor kursus gaon... 

Hoevule laeter zo'k aenlik nog hebben? 

1k beginne morgen. 



Lily Köhler 

Veurjaor 

In alle drokte, tussen de winkelende meen-
sken deur, perbeer ik mien weg te vienen. 1k 
bin van plan om een echt zieden sjaaltien te 
kopen. 
Ft extra geld dat 1k verdiend heb, braant me in 
de buse. Niet et veurjaorszunnegien is de 
schuldige van die hitte... mien slechte 
eigenschop dat 1k muuilik mit geld ommegaon 
kan is de boosdoener. 
'Hee, kuj' niet een betien uutkieken!' heur ik 
aachter me. 
1k zie hoe een mem mit grote muuite een 
kienderwaegen naor de kaant van de weg 
drokt en naor een baankien perbeert te lopen. 
Twie spattelende bienties hebben veur de 
zoveulste keer de berduurde Iaekenties 
votschopt en haost in paniek stopt de mem ze 
weer onder de wolle. 
Wat heerlik dak glen kleine kiender meer 
hebbe, daenk 1k tevreden. Wat een gedoe as 
et wat waarmer begint te wodden. 

'Mem, mag ik de jasse uut?' 
'Nee.' 
'Mar Anneke lopt al in een trul zonder 
mouwen... et is zo waarm, mag ik dan in plak 
van de jasse een vest an?' 
'Nee. Want clan woj' ziek.' 
Wat konnen mien vrundinnen veul beter mit 
kleine kiender ommegaon as ikke, bedaenk 1k 
en loop haost tegen een man an. Bruun en 
bloot laggen die heur kiender, zonder musse 
op in heur kienderwaegens in de noorden-
wiend lief tegen me te lachen, wiels bi'j mien 
eigen kiender, die ik inpakt hadde as wossies, 
de snotte uut de neuze dreef. 
1k had een alternatieve kennis die zo 
spartaans was, dat ze veur heur kiender een 
soort knienehokke maekt hadde. Et ston op 
een dri'jschieve. lene kaante was van 
kiepegaas en de ere drie kaanten weren van 
hoolt. As et vreur dat et kraekte, mit een beste 

bujje regen of een snarpende wiend kon ze 
dat hokke zo dri'jen dat heur kiender... wat 
lief, now... toch uut de wiend liggen konnen. 
As die van mi'j mar twie menuten in dat hokke 
legen hadden, weren ze al mit een dubbele 
longontsteking en gillende sirenes naor et 
ziekenhuus brocht. 

Even blief 1k veur een etalage staon en kiek. 
Dure tassen en prachtige sjaalties, die an spel-
den vaasteprikt zitten, vullen de ruumte. Genie-
tend van mien vri'jhied loop ik de winkel in. 
Naost de toonbaank staot een wand elwae-
gentien. Een kiend mit een knalrood heufd 
kikt me vanonder een eigenbreide musse 
weemoedig an. Et het een sjaal omme, een 
wiend- en waeterdicht jassien an en hangt, 
een betien schieve, hiemende en poestende 
in een soort plestiek poede. 
Om de sekonde frunnikt de mem an et kiend 
omme. In een opwelling stroomt dr een diepe 
genegenhied veur de mem deur me henne. 1k 
zie mit grote zekerhied dat ze et hielemaole 
verkeerd dot... et kiend drift zowat et waegen-
tien uut van et zwiet... mar ik bin zo mit heur 
overbezorgdhied begaon da'k et niet laoten 
kan heur vrundelik toe de nikken. 
Mit een twinkeling in de ogen zegt ze: 'Lekker 
weertien, now?' 
Mitien zegt ze d'r aachteran, mit een diepe 
reenfel op et veurheufd: 'Al wi'jt et nog 
beheurlik. Zol hi'j Ok te dunne kleerties an 
hebben?' 
Rustig en ontspannen, zoas alliend vrouwlu-
den van middelbere leeftied dat kunnen - et 
hiele gedoe van kiender opvoeden hebben ze 
ommes al jaoren aachter de rogge - antwoord 
ik mit een milde glimlach: 'Nee heur... et is 
veurjaor.' 



Martha Hoekstra 

Keuring 

Et zwiet brobbelt oons op et veurheufd, 
druppen an de neuze en de kin, gien dreuge 
draod hebben we meer an 't lief, mar dit doen 
we oons zels an, hatstikke gek biwwe. 
Wi'j hebben al jaoren schaopen as 'tiedver-
drief'. Wi'j bin lid van et stamboek, dat is een 
laandelike verieninge, Suffolk Stamboek 
Nederlaand. Die verieninge hoolt iederjaor 
een keuring argens in 't laand. 
Now is van die keuring de laeste jaoren niet 
yule terechtekom men, omdat alles op slot zat 
deur de MKZ. Veur die tied hadden we twie 
keurings in 'tjaor, lene in et zuden en lene in 
et noorden. 
Veurig jaor hebben we wel weer een keuring 
holen in een plakkien vlak bij Leusden, 
Vinkebuurt hiet et daor. Ja, waoromme in 
Vinkebuurt, dat ligt niet in et noorden en ok 
niet in et zuden. Mar et kwam deur al die 
regelties van oons ministerie, waor as wi'j 
oons an holen mossen en disse lekaosie 
hadde alles wat oons veurschreven wodde. 
Een plak waor aj' de karre ontsmetten konnen 
en mit de schoenen, klom pen of leerzen deur 
een ontsmettingsbak of matte lopen mossen. 
Zokke akkemedaosies liggen niet veur et 
opscheppen. 
Ditjaor hadde de menister de regels een klein 
betien soepeler maekt. Dus de verieninge 
Suffolk Stamboek wol stomme graeg dat de 
noordelike kemmissie, waor as wi'j ok zitting 
in hebben, de orgenisaosie op him nemen 
wol. Now weten jim ok wel, as meensken uut 
et noorden wat op touw zetten, clan zetten ze 
de schoolders d'r ok onder. Aj' een keuring op 
poten zetten, clan moej' jezels ok zien laoten. 
In de manege De Caprilli in Sunnege zollen 
we de keuring mar holen, dat was temeensen 
lekker dichte in de buurt veur oons. Alles 
hadden we al veurmekere allienig mossen we 
de schaopen nog wasken. 
1k kan wel verklappen dat wi'j nóg een 

ofdieling ('dependance') hebben, en die is op 
'e Haule. Daor zit nog een groot grondbezitter 
die wel graeg wat schaopen om de deure 
hebben wil. En niet van die gewone witten, 
mar wat biezunders, en die hebben wi'j. 
leder jaor as et an de keuring toe is, wil hi'j 
oons helpen. We hadden ofpraot dat hi'j 
kommen zol as 't an et wasken toe was. Eerst 
mar 'n bakkien troost, clan zol hi'j d'r grif wel 
wezen. Mar nao de koffie al wie kwam, gien 
bedriefsleider uut De Haule, daor weren we 
mooi klaor mit. We hebben waacht tot we een 
oons weugen, mar nog de hieltied gien 
bedriefsleider. 
Laeter bleek dat hi'j te fietsen west was, dat 
mag hi'j stomme graeg doen. Zoe'n tachtig 
kilemeter op een dag dri'jt hi'j zien haand niet 
veur omme. Now daenkt hi'j Iiekewel wel es 
dat as d'r vuuftien kilemeter opzitten, dat hi'j al 
tachtig kilemeter fietst het... 
Ankem jaor geven we him weer een kaans, 
mar uut veurzorg beginnen we wel eerder. 
Mar vlogge an et wark. Aj' schaopen mit naor 
de keuring nemen, moe'n ze d'r ok een betien 
hem mel uutzien, niet? Een weke van te 
veuren wasken, clan kun ze ok nog weer een 
betien bi'jkleuren. Vlogge een emmer mit 
waarm waeter, een goeie klodder grune ziepe 
d'r in en wasken mar. Eerst mar goed in de 
wieke. Ze kun niet in de wasmesiene eers zoj' 
et doen, zollen ze clan trouwens ok krimpen? 
In 't schaad van de vleerpolle stonnen d'r 
zesse op een riegel te spattelen. En ja, Iao'we 
eerlik wezen, wie gaot d'r now een schaop 
wasken. Een schaop heurt in et laand, en niet 
an 't touw mit een emmer siepsop naost him. 
Waoromme mos et die dag now ok krek dattig 
graoden wezen. We hadden d'r de hiele dag 
veur uuttrokken. Mar jim geleuven et niet, et 
wol ommeraek opschieten, om twie ure 
hadden we de put d'r uut. De tuunslange d'r 
over, goed uutspoelen, et laand weer in en 

IA 



dreugen mar. 
't is mar goed daj'm oons niet zien hebben, ie 
konnen oons wel wringen, en smerig, zo 
smerig as een varken. De schaopen schone 
en wi'j van onder tot boven onder de spatters. 
As de biiksem de tobbe in, de kieren in de 
wasmesiene en 't teed was weer gauw leden. 
Zaoterdags mit de schaopen naor de keu ring, 
we kwammen thuus mit 'n stok of wat 
medailies, dus oonze zwietdruppen weren 
niet veur niks west. 

Roely 

Hoezo drok? 

a'k mit jow te skeeleren gao? 

ja, gezellig liekt mi'j dat 

mar 'k moet eerst wet even kieken 

waor a'k nog een plakkien heb 

maendagaovend peerdrieden 

deensdag he'k tennisles 

woensdag gao 'k naor ballet 

donderdag zo'k at kunnen 

van viere tot halfzess' 

aovens moe'k clan vakkevu lien 

in de grote supermark 

vri'jdag pas 1k op mien zussien 

zodat mem te winketen kan 

zaoterdag dri'j ik kassa 

van morgens tiene tot aovens acht' 

weekends gao 'k mit vrunden stappen 

meerst tot diepe in de naacht 

zundag kom ik iaete van bedde 

praot mien oolden een betien bi'j 

gao even pies langs mien beppe... 

a'k mitjow te skeeleren gao? 

ja, gezeliig Iiekt mi'j dat, 

'k moet eerst wet even kieken 

a'k d'r nog wet tied veur heb. 



Sietske Bloemhoff 

Saksische boerderi'jen op De Riesen en Riesberkaampe 

Veurig jaor vertelde ik op een scheurkelinder-
blattien van de Stellingwarver Spreukekelin-
der wat over drie Saksische boerderi'jen die 
op De Riesen en Riesberkaampe bi'j Buil 
staon hebben. Hiel yule was dat niet, dat kan 
ja ok niet op zoe'n blattien. In et stokkien ha'k 
wat mondelinge gegevens van de femilie 
Mulder van Riesberkaampe verwarkt en wat 
gegevens uut et proefschrift van E.L. van 01st 
Ulikema, een historisch boerderU-onderzoek. 
Boerderij-onderzoek in Nederland 1914-1934.  
Dr. Ellen van 01st is as wetenschopper 
verbunnen an de Stichting Historisch 
Boerderij-onderzoek in Arnhem. Heur 
onderzuuk wodde daon in opdracht van die 
stichting die de uut twie dielen bestaonde 
dissertaosie ok uutgaf. In et onderzuuk 
beschrift Van 01st alIe optekenings en 
beschrievings van boerderi'jen in Nederlaand 
die boerderi'je-onderzuker Klaas Uilkema in 
dejaoren 1914-1934 maekte. Uitkema is 
gelokkig in die tied ok bi'j hiel wat historische 
boerderi'jen in oonze omgeving west, zodat 
daor now nog hiel wat gegevens van bekend 
bin nen. Ok die bin allegere weeromme te 
vienen in et proefschrift van Van 01st. 
Mar om now weeromme te kommen op mien 
stokkien op de scheurkelinder; Iao'k now in 
dat kleine stokkien ok nog een fout maeken, 
waor a'k - aachterof - nog bliede omme was 
ok... 1k wodde naemelik een peer daegen 
Iaeter beld deur de heer Van Zanden van 
Riesberkaampe die me op de fout wees. Et 
bleek dak me verzind had in de naeme van 
de bewoners van ien van de boerderi'jen. De 
femilie Russchen hadde in een Saksische 
boerderi'je an de Riesberkaamperweg woond 
en niet, zoas ik vertelde, in die van et 
buurtschoppien De Riesen. Mar Van Zanden 
vertelde doe ok dat hi'j dr nog wet wat meer 
van wus, en dat hi'j alderdeegst an een peer 
foto's van de boerderi'je op 'e Riesen 

kommen kon. 
Een schoffien leden bin 'k daorom naor de 
femilie Van Zanden toe west en hebben we 
alles over de boerderi'jen zoveul meugelik op 
een riegeltien zet. 1k vertel jim et risseltaot 
daorvan hier, mit nog wat anvullende 
gegevens uut et eerder nuumde boek. Zo 
komt et wat de gegevens van die boerderi'jen 
anbelangt toch nog goed en gaon die goed de 
wereld in! Dat et ok wet es aanders gaot, 
daorover vertel ik jim een volgende keer. 

In et stokkien op de scheurkelinder vertelde ik 
dat op de boerderi'je van et buurtschoppien 
De Riesen de femilie Russchen woond 
hadde. Dat klopte dus hielemaole niet. De 
femilie Jouke Russchen woonde juust in een 
Saksische boerderi'je die an de Riesberkaam-
perweg ston, op nommer twaelf. Die boerde-
ri'je had een dwasschure en ston mit de kont 
naor de weg toe en mit de kop naor et oosten. 
De Saksische boerderi'je van de femilie 
Russchen wodde in 1926 ofbreu ken en op et 
oolde stee kwam een ni'je kop-rompboerde-
ri'je. Bepaolde onderdielen van de Saks 
wodden bi'j de ni'jbouw opni'j bruukt, zoas 
bigIieks de stielen. 
Naost de boerderi'je van Russchen, an de 
Builiger kaante, ston nog een Saksische 
boerderi'je. Die plaets wodde vermoedelik at 
rond 1600 bouwd en is in 1920 ofbreuken. 
Disse boerderi'je hadde gien dwasschure en 
ston krek as die van de femilie Russchen mit 
de kop naor et oosten en ok mit de kont naor 
de weg toe. De leeste bewoners weren de 
femilie Mulder. Zi'j bouwden nao de ofbraoke 
een ni'je boerderi'je krek an de ere kaante van 
de weg en bruukten daorbi'j ok nogal wat 
onderdielen uut de oolde plaets. Vrouw 
Mulder (1914-1999), zi'j was jaorenlaank een 
hiele goeie infermaante veur et Stellingwarfs 
Woordeboek, vertelde indertied dat de 



Op disse foto zien Jim een diel van et veurhuus en de dwasschure van de plaets op 'e Riesen. Opmarkelik 
bin de twie schostiens op et dak en et liekt d'r op dat d'r Ok nog iene op de anbouw zit. Warschienlik dee de 

ruumte in die anbouw dienst as woonruumte. Aachter de deure in de dwasschure zit vermoedelik de 
kaarnhoeke. Wanneer de foto maekt is, is niet bekend, mar de boerderije was doe al wel van stroom 

veurzien (zie de 'potties' naost et bovenraempien in de veurgevel). De vrouw op de foto zol TJitske de Vries 
wezen, mar zeker is dat niet. 

boerderi'je an de noordkaante een zonuumd 
'noormannenpoortien' hadde, mar etjuuste 
wus ze daorover niet meer te vertellen. 
Opmarkelik is dat beide boerderi'jen mit de 
kont naor wat now de Riesberkaamperweg is, 
stonnen. In de tied van de beide Saksische 
boerderi'jen was dat weggien vanzels nag 
een zaandpad. De meensken die doe op 
Riesberkaampe woonden, hadden et clan wel 
es over 'veur bi'j de straote'. Ze doelden dan 
op de weg van Else naor Buil. 
Zoas 1k in et begin van dit stok al vertelde, het 
Klaas Uilkema in de eerste helte van de 
veurige leuw van hiel veul historische 
boerderi'jen in Nederlaand opmetings 

beschrievings en foto's maekt. Ok van funk 
wat boerderi'jen in oonze omgeving was dat 
et geval, zoas bi'jglieks van de plaets van 
Jouke Russchen, of, zoas op de tekening van 
Ulikema te zien is in et boek van Van 01st, 
Jacob Haite Russchen, en Jan Mulder an de 
Riesberkaamperweg. 
Op 21 juli 1920 was Klaas Ullkema bi'j de 
boerderi'je van Russchen am die op te meten 
en de gegevens d'r over te neteren. In et boek 
van Van 01st (diel 2, blz. 18 en 19) is de 
schetsmaotige tekening van de plattegrond 
daorvan te zien, een uutwarkte tekening van 
de plattegrond en een foto van de aachter-
kaante van de plaets. Daornaost is d'r een 



Dat d'r am de Saksische boerderije op De Riesen h/el wat bomen 
stonnen, is op disse foto goed te zien. Jim kieken h/er tegen de 

zuudkaante van et huus an. 

beschrieving van de boerderi'je in te vienen. 
Aorig is dat behalven die beschrieving ok 
angeven wodt dat de akkerbouw daor nog de 
hiettied van overwegend belang was, 'lets dat 
oorspronkelijk voor de gehete streek had 
gegolden'. Ulikema neteerde wat de bewo-
ners him daoroververtelden: ... Vroeger bij 
verkoop van plaatsen gold niet de vraag 
hoeveel koeien er worden gemolken maar 
hoeveel schepel bouwland is er bU...' 
In dezelde maond het Ulikema ok de 
boerderije van Jan Mulder opmeten en 
daorvan een schetsmaotige plattegrond 
tekend. Jammer genoeg was de boerderi'je 
doe at veur et grootste pat ofbreuken en kon 
Uilkema d'r glen foto meer van maeken. Et is 
mi'j niet bekend as d'r misschien toch nog 
foto's van bestaon, neffens Vrouw Mulder 
moet d'r ooit wet een schilderi'j van maekt 
wezen. De boerderi'je van Mulder was een 
Saksische boerderi'je van et Stellingwarver 
type, d.w.z. dat ok disse boerderi'je een 
middenpotstal had. Op de tekenings van 
Ulikema bin verschitlende biezunderheden te 
zien over (et gebruuk van) de verschillende 
ruumten. Zo was bi'jglieks len van de zied-
kaanten van et veurhuus hietemaole in ge- 

bruuk as slaopruumte. Al die biezunderheden 
bin liekewel in et twiede diet van et boek van 
Van 01st te tezen op de btadzieden 36 en 37. 
Vremd genoeg is Ktaas Uitkema btiekber niet 
bi'j de Saksische boerderi'je an De Riesen 
west. D'r bin in elk gevat van him glen 
gegevens over die boerderi'je bekend. 
Opmarketik, want juust die ptaets het d'r et 
tangste staon. 
Van de Saksische boerderi'je op De Riesen 
zien jim op disse btadzieden twie foto's. 1k 
kreeg die, 1k vertetde dat at, van Jan van 
Zanden, hi'j hadde de origineten speciaot veur 
mi'j ophaetd en bi'jmaeken taoten! 
Aj' now De Riesen tiggen zien (an de oost-
kaante van de Riesberkaamperweg) zicht dat 
hiete kteine buurtschoppien d'r aorig kaet uut. 
Vroeger was dat hiet aanders, dat is op de 
foto's goed te zien. Zo stonnen d'r in elk gevat 
bi'j de Saksische boerderi'je flink wat bomen, 
mar die bin deur de jaoren henne aorig 
verdwenen. Om de Saksische boerderi'je op 
De Riesen tag butendat een soort van gracht, 
waor now ok niks meer van weeromme te 
vienen is. De ptaets, ok mit een dwasschure, 
ston mit de kop naor et westen toe. De 
elgener was indertied Willem van Riesen. In 



et begin van de oorlogsjaoren '40 - '45 huurde 
Olphert Smit de plaetse, daornao Harm 
Dijkstra die laeter naor Makkinge vertrok. Doe 
was Gerrit Winters zoe'n drie jaor bewoner, 
en nao him Jan Korf die d'r ok mar een peer 
jaor zeten het. De laeste bewoner die intied 
ok eigener wodden was, was Piet Winters die 
de oolde Saks in de twiede helte van de 
zestigerjaoren ofbreuken het. Ok op De 
Riesen kwam d'r een ni'je boerderi'je veur in 
de plak. 

Mit daank an de heer Jan van Zanden 

Krummelties 

Meer as 2000 streektaelartiesten! 

De website Streektaalmuziek in Nederland 
registreert alle artiesten en meziekgroepen in 
Nederlaand die heur mit streektaelmeziek 
doende holen, bekende liekegoed as 
onbekende. Dat gebeurt an de haand van 
infermaosie uut een boel bronnen. Vanof et 
aende van 1996 bin d'r zo meer as 2000 
streektaelartiesten en -groepen vaastelegd. 
Een tal om even stille bi'j te staon. Zeker 
omdat aanderhalf jaor leden de teller nog mar 
1500 anwees. De belangriekste gegevens 
van de artiesten bin angeven, krek as de evt. 
discografie en internetlink. Passetiedinges 
veurzien de infermaosie op disse on line-
encyclopedie veerder. 
Kotleden is de 2000-ste streektaelgroep 
neteerd. Dat is et mingd koor Ons genoegen 
uut Hooltpae! Naor anleiding van de passetie-
dinges die de Schrieversronte opstuurde naor 
de website van Joop van den Bremen in 
Vlissingen dee blieken dat dit Stellingwarver 
koor veur die magische greens zorgde! Mar 
de teller lopt vanzels gewoon deur. Ere 
artiesten en groepen staon al weer in de riegel 
om ok neteerd te wodden. 
Meer infermaosie over disse interessaante 
website kuj' kriegen bi'j Joop van den 
Bremen, Bizetlaan 9, 4384 KP Vlissingen, 
till. 0118470394, e-mail: 
vdbremen@zeelandnet.nl  of 
streektaalzangzeeland net. nl. 

E-mail Schrieversronte 

Et e-mailadres van de Stellingwarver Schrievers-
ronte is niet meer steIlingwarfshetnet.nl, mar 
infosteIlingwarfs.nl. 



W. H. de Vries -  historikus 40/45 

De oorlog in de Stellingwarven -45 - 

1k hebbe destieds in mien boek over de 
oorlogsjaoren op bladziede 87 en veerderop 
op bladziede 157 uutvoerig stillestaon bi'j et 
oppakken van de distribusieleider van et 
distribusiekantoor van De Kuunder. Dit starke 
staoltien wodde uutvoerd op klaorlochte dag 
deur de ondergroonse van Echtenerbrogge en 
slaegde wonderwel gelokkig. Die leider 
deugde veur gien stuver en de leiding van de 
ondergroonse oordielde dat disse feguur 
veurgoed verdwienen mos. Dat gebeurde clan 
ok op 17 augustus 1944, en op de 21e 
augustus is hi'j liekedeerd op et arf van de 
boerderi'je van Jan Toering onder Echtener-
brogge en daor ok begreven. 
In De Ovend van april2002 ondervolgnom-
mer 33 hebbe 1k dit ok nog weer uutvoerig 
ankaort en ok dat de S.D. via heur meniere 
van ondervraogen aachter de hiele historie 
kwam en de uutvoerders van dit starke stok 
allemaole in de hanen kregen. Die moesten 
doe anwiezen waor de verraoder beg reven lag 
en him opgreven mit blote hanen. As we even 
bedaenken dat hi'j op 21 augustus 1944 daor 
in de grond stopt is en op 8 meert 1945 (dus 
roem 6 maonden laeter) weer teveurschien 
haeld wodde, clan weten we allemaole wel wat 
dit veur put west het. 
len van disse daegen kregen we toevallig een 
tiedschrift in hanen van de historische 
veriening van lesselham. Et was al niet zoe'n 
jong boekien meer, want et was van 1995, mar 
dat geft niks. We vunnen daor een stokkien in, 
dat ok over dezelde distribusieleider gong en 
daor stonnen dingen in die we toch nog niet 
wussen. len tillefoontien en et was veur 
mekeer. We mochten et artikel rustig bruken. 
We nemen et woordelik over, mar we zullen 
perberen et een betien in et Stellingwarfs over 
te zetten. Et het as titel: 

De overval op et distribusiekantoor in De 
Kuunder. 

De K.P. (knokploeg) hadde al es een overval 
daon op et distribusiekantoor in Langweer. Et 
gong om de K.P. onder leiding van Boonstra, 
die dat uutvoerd het. De jonge kerels die tot 
disse groep beheurden wollen nog een grote 
kraek doen, om zoveul meugelik bonkaorten in 
hanen te kriegen veur de onderdukers die 
netuurlik gien bonkaorten veur de eteri'je 
kriegen konnen. De meensken die op et 
distribusiekantoor warkten mochten netuurlik 
gien risikos lopen. Et oge vul op De Kuunder. 
lene van de jongkerels, de doe 22-jaorige 
Roelof Knol (schoelnaeme Wim Reinders) leut 
himzels op een zoemeraovend insluten in et 
distribusiekantoor in dat plak. Et kantoor wod-
de dag en naacht bewaekt deur twie man tegen 
inbraoke, mar die beiden geleufden et wel. 
Doe et donker wodde, kwammen de vuuf 
kammeraoden van Roelof mit een bakfiets en 
een auto om de braandkaaste waor de 
bonkaorten in zatten, te vervoeren. Et vul 
allemaole vies tegen, want de braandkaaste 
was hiel zwaor. Tot overmaot van ramp kon 
hi'j ok nog niet deur de deure. Et deurekezien 
moest dr uutsloopt wodden en dat maekte 
een hoop lewaai. De waacht die bi'j de auto op 
de uutkiek ston, waorschouwde dat dit vuul te 
yule lewaai maekte. Butendat miende hi'j twie 
meensken te zien in et donker, mar doe hi'j 
beter keek bleek et om twie hemden te gaon 
die an de dreugliende hongen. 
Doe de sloperi'je an de kaant was en de 
kezienen dr uut weren, konnen ze mit et 
zwaore ding naor buten. De kluis moest op de 
bakfiets vrot wodden en dat was een hiele 
toer, mar et lokte. Wiepke Hof, winkelier in 
Echtenerbrogge, klom op et zadel en loodste 
de bakfiets die deur de auto trokken wodde 
naor de boerderi'je van Jan Toering in 



Ok de kiender van Blankenham en De Kuunder vierden feest, doe de Kannedezen die 
plakken bevrijd hadden. Ze staon h/er op de oolde zeediek. 

Echtenerbrogge. Een rit van 12 kilemeter, vol 
mit spanning. De bonkaorten wodden uut de 
kluis haeld en bin verdield onder ziekenhuzen 
en onderdukers. (Dit is niet hielemaol waor, 
want de Duutse autoriteiten hebben disse 
series bonkaorten ongeldig verklaord en de 
hiele opperaosie vol geveer het dus niks 
opleverd, W.H.de V.). De weerdeloze braand-
kaaste wodde aachter de boerderije begreven. 
De schriever gaot now veerder en vertelt dat 
de ondergroonse warkers argwaan kregen 
over de leider van de distribusie in De 
Kuunder. Et gong om een zekere Harm Jan 
Huls en hi'j ston hiel goed bekend in zien 
woonpiak. Hi'j was hiel krekt en in De 
Kuunder miende lederiene dat d'r niks op him 
an te marken was en van et goeie soort. Mar 
alles is niet altied zoas et liekt en dat dee now 
Ok weer blieken. 
Wietze, de leider van de ondergroonse in 

Frieslaand, kreeg zovule argwaan tegen de 
man, dat hij de groep van Boonstra opdreug 
om Harm Jan Huls binnen 24 ure gevangen te 
nemen. De groep begon mit kontakt op te 
nemen mit de plaetselike pelisieman Boeve, 
die uut et goeie hoolt sneden was. Die wol 
liekewel niet mitwarken, omdat Huls zoe'n 
goeien iene was. Et wodde zo een stok 
muuiliker, mar ze gongen deur, clan mar 
zonder Boeve. Nao overleg in de groep 
wodde besleuten, dat ze Huls overdag 
oppakken zollen. De overvalwaegen wodde 
veurzien van de letters N.O.P., clan leek et op 
een direktieauto uut de nije poolder. Doe de 
op te pakken man van zien hotel naor zien 
wark leup, wodde hi'j de auto indouwd en d'r 
wodde bi'j zegd dat hi'j deur de S.D. oppakt 
was. (Dit is niet hielemaol waor, want hi'j 
wodde om 13.15 ure oppakt van etwark naor 
zien hotel en de pelisieman was neffens oons 
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niet Boeve, mar Hietkema, W.H. de V.). Doe 
ze tegen him zeden dat hi'j in hanen van de 
S.D. valen was, vun Huts dat hi'j clan in goeie 
hanen was. Mar doe hi'j fouiHeerd was, wodde 
him dudetik maekt, dat hi'j in hanen van de 
K.P. vaten was, en dat de omstanigheden 
veur him now wet een betien aanders uut-
pakken zotten. Doe ze him de busen naoke-
ken hadden, kwam daor nogal wat bezwao-
rend materiaot uut. D'r wodde him verteld dat 
uut de pepieren bleek dat hi'j een verraoder 
was en een hoop Nedertaanders an de 
Duutsers verraoden had. Uut zien pepieren 
bleek ok, dat hi'j sund 26 oktober 1940 lid van 
de N.S.B. was en ok een anstetling had as 
postkommedaant van de taandwacht. 
Bi'j zien verheur op 17 augustus 1944 
ontkende de 26-jaorige Harm Jan Huts dat hi'j 
niet et minste verkeerd daon hadde in et 

naodiet van et vadertaand. Toch kon hi'j niet 
op tegen de overvtoed an bewiezen die him 
veurlegd wodden. 
Zien ondervraogers weren: Luitjen Mulder, 
Roelof Knot, Cor Bijteven, Jan Sustering, Jan 
Hoornstra en Phitippus Spits. Ze kregen hiel 
wat te heuren. Huts onthutde wie zien 
haandlangers weren en hi'j gaf ok toe dat hi'j 
an razzia's mitdaon hadde o.e. in de N.O.P. 
Hi'j vertetde ok, dat een jonge van 16 jaor 
anscheuten was: Et was net een tamme ente. 
1k hebbe him et genaodeschot geven.' 
De jonge warkte in of bi'j de smederi'je van de 
direktie Wieringermeer' in Vollenhove. Hi'j 
vlochtte deur de aachterdeure van de 
warkptaetse, mar ze scheuten him daete. De 
jonge was ofkomstig uut Zeerijp in et 
Grunningertaand en ligt daor now ok begreven. 
Zien beulen kwammen uut de wiede omge- 
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ving. Daor was ok een pelisieman Hoekstra 
bi'j uut Harlingen, die daorwegens onzedelik 
gedrag ontslegen was, mar de moffen konden 
alles bruken. Veerder weren et Iaandwaach-
ters uut Lemsterlaand, o.e. een heufd van de 
U.L.O.-schoele uut De Lemmer, een onderdu-
ker die him verveelde en die overleup naor de 
vi'jaand, en ok de burgemeester van De 
Kuunder-Blankenham, een zekere Hendrik 
Dijksma. Mit deur toedoen van Huls weren dr 
joden oppakt in Lemsterlaand, die onderdeu-
ken zeten hadden an de Heksloot en in de 
Echtenerpoolder. 
Et percesverbaol wodde opsteld deur de zes 
ondervraogers. Et veemgericht dat dit 
percesverbaol behaandelde had weinig tied 
neudig om et vonnis uut te spreken, dat 
wodde et doodvonnis. Et K.P. gerecht het 
Huls et vonnis op 20 augustus 1944 veurle-
zen en him vraogd as hi'j d'r misschien ok 
spiet van hadde, over wat hi'j daon hadde. Ok 
wodde him de vraoge steld, as hi] ok gees-
telike bi'jstaand hebben wol. Hi'j weigerde de 
bijstaand en hadde tetaol gien berouw. 
Nederlaand hadde volgens him allienig mar 
toekomst mit de N.S.B., Adolf Hitler zol de 
ienige in Europa wezen die hier een goeie 
toekomst veur iederiene garanderen kon. Wie 
him daor tegen verzette, was schuldig 
tegenover yolk en vaderlaand. 
Et vonnis wodde op2l augustus 1944 o 
01.30 ure voltrokken deur de koegel. Et liek 
wodde begreven naost de lege braandkaaste 
uut De Kuunder op et arf van Toering in 
Echtenerbrogge. 
Tot zoveer et verhael. 

Een tietien leden weren de vrouw en 1k in de 
perveensie Grunningen, veur et maeken van 
foto's van oorlogsgreven en monementen. 
We vunnen in Oolde Pekel et graf van Harm 
Jan Huls die daor laeter herbegreven is. 
Daor vul oons wat op. Huls is doodscheuten 
op 21 augustus 1944 en mit blote hanen 
opgreven op 8 meert 1945. 
Zien oolden hebben zeker nooit weten 
wanneer hi'j doodscheuten is, want op de 
stien staot dat hi'j overleden is op 8 meert 
1945. Mar doe was hi'j al een dik half jaor dood. 

Krummelties 

Uutslag deurstreeppuzeltien kelinder 

Op et blattien van 21 en 22 december van de 
Stellingwarver Spreukekelinder van 2003 ston 
een deurstreeppuzeltien. Hiel wat meensken 
stuurden de goeie oplossing daorvan op. Die 
oplossing was: struusbeien. 
Uut de goeie inzendings hebben we drie 
winners lot, en dat weren: H. Bouwhuis van 
Berkoop, S. Duin van Donkerbroek en J. v.d. 
Molen uut Wolvege. Intied is de pries, et boek 
Een meenske is glen eerpel van Johan 
Veenstra heur kaante opgaon. Van dit plak of 
ok nog es van hatte fielseteerd! (red) 

Tomke 

In de meimaond verschient dr een ni'j dieltien 
van de riegel Tomke boekies. In die serie is 
een belangrieke rolle votlegd veur etjoongien 
Tomke en et hontien Romke. In elke Tomke 
staon verhaelties, gedichies, lieties, spellegies 
en gao mar deur. De prachtig verzorgde 
boekies bin veural bedoeld veur de peuters en 
wo'n bruukt in de peuterspeulzaelen. Tomke 
verschient veur et grootste pat in et Fries, mar 
dr is ok ommedaenken veur et Bildts en et 
Stellingwarfs. Zo vertaelde hiemkundemit-
warkster Sietske Bloemhoff dit keer et vassien 
Verbaand van Geartsje Douma en et ver-
haeltien Tane deur de lippe van Auck Peanstra. 
Veurig jaor wodde veur et eerst deur de hiele 
perveensie henne in de speulzaelen in et 
Fries uut et boekien veurlezen. In et Bildt en 
de Stellingwarven gebeurde dat in de eigen 
streektael. In de weke van 10 tIm 14 meie dit 
jaor zullen ok now weer tal van vri'jwillegers 
veurlezen uut et ni'je Tomke boekien. En in de 
Stellingwarven kan dat dus ok now weer in et 
Stellingwarfs, kontaktpersoon daorveur is 
Tineke Nicolai van Donkerbroek. (red) 



Jannes Westerhof 

Modderlocht 

D'r komt glen aende an et geheister en 
gestraampel deur de bos en de heide en 1k 
bin zo mu! Zoveer bin 'k nog nooit van huus 
west. A'k aachteromme kieke, zie 'k de toren 
van de karke niet iens meer. 1k hadde me 
nooit deur Jan kommederen laoten moeten 
da'k mit mos. Mar hi'j is al negen jaor, yule 
groter en starker en hi'j het de hanen los in de 
buse. En d'r bin vier jongen vanneuden. Da'k 
now ok een breur hebben moet die ziek is. 
'We bin d'r,' ropt Jan tegen mi'j. 1k bin wat 
aachter raekt en Woolter en Aorend staon al 
naost him op een hoge raand. A'k naor boven 
klimme, zie 'k de meeuweklonie. Et bin alle-
gere pollen en daorboven de meeuwen die ik 
al tieden raozen heurde. 
'Now moe'we an de slag,' zegt Jan. Onder 
wat takkeboel haelen Woolter en Aorend een 
vlot weg en brengen dat naor de kaante van 
et yen. De klom pen en sokken uut en dan 
klimmen we veurzichtig op et vlot. Drekt as we 
in et waeter stappen, stiegt d'r een starke, 
zompige locht op. As we mit oons vieren op et 
vlot liggen, roeien we mit de hanen staorigan 
wat waeter weg om veuruut te kommen. De 
meeuwen kriesen dat et dot. Uutaendelik 
biwwe bi'j de pollen en Jan pakt de rieten 
maande die we de hiele weg omstebeurten 
mittoogd hebben. 
'As 't een betien wil, moe'we die volkriegen,' 
zegt Jan. 
Juust awwe haost zoveer binnen, rieke ik 
even te veer om de laeste eier te pakken. 
Aorend gript mi'j nog bi'j et bien, mar et 
liekwicht is vot en et vlot kiepert. En daor 
staon we clan tot over de kni'jen in de 
zoegende modder. Een ofgrieselike staank 
komt op oons an. De maande ligt nog schieve 
op et vlot, mar alle eier liggen, op een peer 
nao, op de bojem. Een stokmennig drieven 
nog, mar die bin voel. 
Jan begint ommeraek te vluken en te tieren, 

dat hi'j nog nooit zokke snotneuzen en 
sokkels mithad het. En dawwe et hiele aende 
veur niks lopen hebben. Gelokkig stao 'k an 
de aandere kaante van et vlot, aanders hadde 
hi'j mij vaast een optaeter verkocht. 
Mit muuite scharrelen we weer naor de 
kaante. Oonze kleren bin driefnat en stinken 
slim. We trekken ze uut en perberen ze zo uut 
te wringen dat ze dreuge wodden, mar et 
risseltaot is niet best. 
Huterend gaon we op pad. 
'Nog evenpies,' raost Jan tegen oons en 
veural tegen mi'j. 
Dan wodt et stille. Aorend zegt nog een keer 
wat, mar Jan geft glen kik meer. 
A'k thuuskomme vragt mem wa'k in de vrede 
daon hebbe. 
'le stinken as een mudde,' zegt ze. 
As ze markt da'k driefnat bin, haelt ze dreuge 
kleren en evenpies laeter stao 'k buten onder 
de pompe te rillen. 
Bij de buren heur 'k Jan alderheiselikst 
raozen. De buurman slat d'r weer ommeraek 
op los. 
'Aarme jonge,' mompelt mem. 
En ik daenke, et is zien eigen schuld van-
daege, veur mi'j mag zien vader rn de kop in 
een zompige bentepolle stoppen. 

24 



Henk Bloemhoff 

Oonze tael, oonze zorg 

Diel I van et Stellingwarfs Woordeboek 
naor de drokker 

Nao nogal wat korrektiewark viak veur, in en 
nao de kastvekaansie en passen en meten 
mit de opmaek is et clan zoveer. Van de vier 
dielen daor et Stellingwarver woordeboek in 
verschient is now ok et laest te verschienen 
diel naor de drokker gaon. De dielen II (F-K), 
Ill (L-R) en IV (S-Z) verschenen in 1994, 1997 
en 2001 en dit Iaeste diet dat nog kommen 
mos, diet I dus, verschient in meie 2004. Et 
telt 827 bladzieden en is lieke duur as de ere 
dielen, 27,25 euro. In diet I bin de letters A, B, 
C, D en E beschreven, op de meniere zoas 
die bekend is uut de aandere dielen van et 
woordeboek. Mar disse keer is de inleiding 
een stok uutvoeriger as in de aandere dielen. 
Et liekt me een goed ding toe om hier veur de 
belangstellenden even op te numen wat daor 
zoal in te vienen is. In et eerste plak kreeg de 
inleiding een 'Woord vooraf mit van Perf. dr. 
Hermann Niebaum, hooglerer Nedersaksisch, 
die o.e. vertelt over de grote woordeboekpro-
jekten in et Nedersaksische gebied en et plak 
van et Ste//in gwarfs Woordeboek in dat 
verbaand. En clan lees ie wieder over de 
algemiene aachtergronden van et woorde-
boek, de spelling en de keuze om in et 
Nederlaans te beschrieven. In de parregraf 
over de opbouw van et woordeboek lees ie 
wat veur soorte van infermaosie opneumen is 
en waoromme dat gebeurd is, over de 
oddering van et woordeboek en de meniere 
van angeven waor de gegevens wegkommen. 
In de vierde parregraf wo'n, ter wille van de 
gebruker uteraord, de 'klisisvormen' opnuumd 
en uutlegd. Die bin in kringen van de Schrie-
versronte Ok bekend as 'muuilike verbienings', 
le kun daor bi'j daen ken an vormen as awwe 
'as we', kuj'm 'kun Jim' en gao zo mar deur. 
Ok de verkleinwoorden wo'n beschreven mit 

hulpe van veurbeelden die d'r toe doen, en Ok 
de riegelmaotige en onriegelmaotige vormen 
van de warkwoorden wo'n uutvoerig nuumd. 
Dan volgt d'r een parregraf mit infermaosie 
over taelkundige Iiteretuur over et Stelling-
warfs in parregraf 5. Vervolgens is d'r nog een 
stok geschiedenis van et Ste//in gwarfs 
Woordeboek beschreven in de zesde 
parregraf. Nao de inleiding komt de riegel 
naemen van vaaste mitwarkers, neffens de 
groepen in de dörpen daor ze in mitdeden, en 
clan kom men de kotte anwiezings veur et 
gebruuk zoas die Ok in de aandere dielen 
opneumen binnen. Krek as die aandere dielen 
wodt dit boek drokt bi'j Krips repro b.v. in 
Meppel. De inleiding het dus nogal wat infer-
maosie over verkleinwoorden, warkwoorden 
en zo mitkregen. Mar daor is nog meer 
infermaosie over, die d'r niet allegeer in kon. 
Die komt dommiet beschikber in een gramma-
tikaboekien. 

Veldnaeme-onderzuuk 

Et veldnaeme-onderzuuk van de Stellingwar-
ver Schrieversronte gaot at mar deur. Zo 
warkt Piet van der Lende, die veurig jaor nog 
zien studie over de veldnaemen van de 
Westhoek in boekvorm verschienen zag, at 
weer een posien an de veldnaemen van 
Sunnege en Ooldetriene. Meensken die him 
via oons nog oolde naemen sturen willen, wit 
ik daor graeg toe anmoedigen. En veur 
Oosterwoolde is een hiel groepien inwoners 
doende om et Schrieversrontemateriaol over 
Oosterwoolde te odderen, d'r meer naemkun-
dige en historische gegevens bi'j te vienen en 
et materiaol waor dat kan nog uut te breiden. 
Et gaot hier om meensken die dat doen in et 
verbaand van de Schrieversronte en de 
historische verieninge in Oosterwoolde 
tegere. Om de verzaemeling van de Schrie- 



versronte veerder kompleet te maeken, 
hewwe ok kontakt zocht mit de heer W. de 
Jong, vroeger bekend van o.a. zien publikao-
sies in de riegel Fiyske Plaknammen mar in 
disse tied ok van zien stokkies in De Ovend. 
De heer De Jong was zo aorig en geef oons 
de beschikking over belangriek materiaol dat 
hi'j eerder bi'j mekeer brocht het. We bin him 
daor uteraord slim erkentelik veur. 

Rabobaank mit streeknaemen 

De Rabobaank liekt et vaeke in et groot te 
doen, ok de Rabobaank De Stellingwarven, 
mar die wet ok dat de dingen uut de omgeving 
van weerde binnen. Zo hebben ze oons vraogd 
om raod bi'j et vienen van streeknaemen van 
elementen uut et laandschop, om ze te bruken 
veur de verschillende ruumten in et nije 
heufdgebouw in Oosterwoolde. Dat zo kun ie 
daor in spreekkaemers kommen mit naemen 
as Singe! en Leidiek. En zo daenkt de Rabo 
niet allienig om et eigen geld van de klaanten 
mar ok een betien om de streekkultuur! 

Naokommerties 

Onder et punt 'naokommerties' zol ik de 
kommende tied in de rebriek 'Oonze tael, 
oonze zorg' ommedaenken geven willen en 
ok ommedaenken vraogen willen veur 
woorden die naokommen, en die dus (nog) 
niet te vienen binnen in de dielen -IV van et 
Ste//in gwarfs Woordeboek. Eerder hek al 
schreven dat we, ok now et grote woordeboek 
klaor is, deurgaon mit et optekenen en bi'j 
mekeer geren van woorden, biezundere 
uutdrokkings en al zo wat henne. Dat is 
logisch, want et het een grote taelkundige en 
kulturele weerde om die dingen zo yule 
meugelik te dokementeren'. Wi'j bin et 
en igste plak daor et Stellingwarfs zo 
uutvoerig meugelik beschreven en beweerd 
wodt, dat zodoende. Wie van de lezers nog 
anvullings het op et woordeboek of anvullings 
op aandere publikaosies over oonze tael, wil 
ik nugen om die an oons op te geven, zodat 
zoks bi'j oons beweerd blift. 
Veur disse keer vraog ik jim ommedaen ken 

veur een tal woorden die ik haeld hebbe uut 
oons Tae/archief. Dat is as et waore een 
vervolg op et grote woordeboek, mit naokom-
men materiaol en ok mit materiaol daor nog 
vraogen over binnen. 
Over de volgende woorden en zinnen zollen 
we graeg meer weten willen: 

arbeidersbouwgien - Dit woord is opgeven 
deur meensken uut Berkoop, mar zonder 
betekenis en zonder veurbeeldzin. Wet iene 
nog hoe en waorveur dit woord bruukt wodde? 
baserbak - Dit woord is ooit opgeven deur 
goenend uut Ni'jberkoop, mit de betekenis: 
een groot soort ofwasblik; mar wie wet nog of 
dat klopt, en hoe de uutspraoke now sekuur 
was? 
domeneesbloeme - 1k heb nog een zinne-
gien van Pieter Heida, een oolde Oostwooldi-
ger die now niet meer leeft mar die hiel wat 
materiaol anleverd het. Hi'j schreef: 'Dome-
neesbloemen is een soort bloeme die mar 
iene in Oosterwoolde had, mar bi'j een eer 
wollen ze niet. Doe die vrouw (A.R.) weg-
raekte, bin ze nooit weer opkommen'. Wet 
iene hier nog van? 
fakem - Dit is: vaccin. 1k heb uut Ni'jberkoop 
et zinnegien: 'Dr was gien genoeg fakem 
veur de griepspuiten ditjaor'. Is dit zo ok nog 
uut aandere dorpen bekend, en mit welke uut-
spraoke? 
zo gallis lelk - 1k kreeg dit ooit uut Wolvege 
e.o. Wie wet nog of dit meer zo zegd wodde, 
dit gal/is? 
hietgebekerd - Wie kent dit zo, in plaets van 
hietgebakerd of hietgebaekerd? 
iesbodden - Dit gaot over iene die de 'boord' 
veurdot, aj' et wit veurhebben i.p.v. et zwatte 
beffien. Et komt van De Hoeve. Wie wet nog 
hoej' dan dat woord iesbodden bruken in een 
zinnegien? 
korrel - Dit betekent 'ploegwiel', en et woord 
komt uut Oosterwoolde. Wie kent et nog, en 
hoe bruukte ie et woord in zinnegies? 
meulebaank - Wat mag dit betekenen, dit 
woord uut Berkoop? 
oerkenblad - Dit woord, in de betekenis van 
hondsdraf, kwam misschien in Ni'jberkoop 
veur. Wie kent et nog uut et Stellingwarfs van 
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oonze gemienten? 
ommedwarren - Wat deden goenend dan, as 
ze dat deden? 1k heb dit zinnegien van De 
Fochtel: Wat kun die jongen toch reer 
ommedwarren (Dfo) 
pleegsman - Dit is een Builiger woord. Wat 
betekent et, in wat veur verbaand wodt et 
bruukt? 
slingerbaene - Wat hoolt dit in en in wat veur 
verbaand wodt dit bruukt? 
winterhokke - Wat is dit, waor wodt et veur 
bruukt? 

Et zal rnij ni'j doen, de anvullings van de lezer! 

Nog niet zo lange leden kregen we van de 
femilie bericht van et overlieden van iene 
van oonze vaaste woordeboekmitwarkers 
van de woordeboekgroep van Scharpen-
zeel, Vrouw 

L. Jager-Douma 

in de leeftied van 89 jaor. Vrouw Jager 
raekte weg op 26-12-2003. Wij holen an 
heur een hiele goeie herinnering, want ze 
was iene die heur van et begin of an inzet 
het veur oons woordeboekwark. 

Bestuur en passeniel van de Stichting 
Stellingwarver Schrieversronte 

Pieter Jonker 

In memoriam Bouke Jansen 

1915-2004 

Op 1 meertjl. raekte oold-bestuurslid Bouke Jansen 
uut Oosterwoolde weg in de leeftied van 89 jaor. At 
hoe oold iene ok wodden mag, bi'j et wegraeken 
kommen netuurlik alderhaande herinnerings boven. 
Al gauwachtig nao de oprichting van de Schrievers-
ronte wodde hij in et jaor 1976 bestuurslid. Hij zol 
dat tot in 1986 blieven. Hi'j zat in die tied in et be-
stuur mit zien vroegere klasgenoot van de kweek-
schoele, Jannes W. Nijholt uut Wolvege. In et laest 
van zien Ioopbaene bi'j et Iaandbouwonderwies was 
hij tegere mit zien vrouw Grietje daelestreken in 
zien geboortedörp Oosterwoolde. De geschiedenis 
van dit dörp het altied zien grote belangstelling 
holen. Tegere mit Klaas Grouwstra het hij hiet wat 
gegevens vaastelegd en naopluusd. Oolde ansich-
ten en oolde fotos van Oosterwoolde was een 
biezunder verzaemelterrein van him. 
Binnen et bestuur was Bouke Jansen o.e. belast 
mit passenielszaeken en hij verzette in die tied 
een protte wark ok in de leeskemmissies van 
manuskripten. Et was de tied van de suksesboe-
ken van Hendrik Vondeling en Lamkje Hof-de 
Boer. Alle jaoren hulp hij drok bi'j de sutelaktie, 
brocht de krojen te plak, ree mit de geluudswaegen 
rond en at zo henne. Jaoren het hij  ok wekeliks 
een morgen mithulpen mit de financiële admini-
straosie van de uutgeveri'je en de lede-admini-
straosie. Bouke Jansen was een bescheiden mar 
beminnelik meenske, die veur de Schrieversronte 
hiel wat uut de weg zet het. In daankberhied zullen 



W. de Jong 

Woonruumte zocht 

Et was een mooie morgen. Et hadde knap 
vreuren vannaacht. D'r lag al een laoge ies in 
de vaort. Et was bladstille west, ok disse 
naacht. Ja, we mossen alderdeegst al een but 
kappen. Doe wi'j daor mit doende weren, ston 
de hiele huusholing d'r bi'j. Et was toch ok 
wat, in iene naacht al zoveul ies. 
Doe kwam d'r in de veerte een feguur an. Et 
ies golfde veur him uut. Wi'j stonnen d'r 
verbaosd naor te kieken. Dit kon toch niet 
waor wezen, nao lene naacht vriezend weer. 
Bi'j oons buten stapte hi'j of. 
Et was Roel-om. 
'Mar Roel-om,' zee mien moeke, 'dit kuj' toch 
niet doen, straks zak ie d'r nog deur.' 
'Now,' zee hi'j, 'dan brengen ze mi'j wel naor 
Rinze Tjibbes.' (Rinze Tjibbes was de 
beheerder van et liekhusien op et karkhof.) 
Nee, Roel-om zat d'r niet mit. Waor hi'j wel mit 
zat, was woonruumte. 
Roel gong mit in huus. Dat was al wat 
biezunders, hi'j kwam aenlik noolt bi'j oons. 
Dat wi'j vreugen oons allemaole of wat dit te 
betekenen had. 
'1k zuke woonruumte,' zee Roel. 'En ik docht 
dat 1k wel bi'j jim in et aachterhuus wonen kon.' 
Mien moeke trok wit weg. Et moch dan wel 
fern ilie wezen, mar dit was wet et laeste waor 
ze nocht an hadde, zoe'n oolde vieze man bi'j 
heur in et aachterhuus. 
Mar Roel stiefelde naor et aachterhuus en 
bekeek de zaek es. 
'Et kan best,' zee hi'j. 'Dr is wel een schos-
tien en d'r is ruumte zat.' 
'Mar Roel-om,' zee mien moeke, 'dat kan toch 
niet, waor rnoe'n wi'j dan mit oonze rornmel 
henne. le zien toch ok wel dat alles hier vol 
staot. Oonze fietsen en wasboel. Nee Roel, et 
kan echt niet, glen spraoke van. Mar ie wonen 
toch nog mar krek in et schip daj' kocht 
hebben. Mien man het een peer weken leden 
nog een bedde veur jow rnaekt.' 

Roel kon praoten wat hi'j wol, et gong niet 
deur. As mien moeder d'r de kop dwas veur 
gooide dan kon hi'j et wet vergeten. 
1k wete dat van dat bedde nog hiel goed. 1k 
bin mit mien heit op een zaoterdagrniddag 
aachter naor de wieken west. Daor hadde 
Roel zien schip liggen. Roel praotte altieten in 
de overtreffende trap; et schip was niet meer 
as een klein woonbotien. Mien heit rnos daor 
een bedde in maeken. Dat was ok al wat 
west. Et hoolten baankien dat d'r was, mos 
verbouwd wodden tot een slaopplak. Een bak 
mit een deksel d'r op. Mien heit zee nog: 'Mar 
Roel-om, dat liekt wet doodskiste.' 
'Now,' zee hi'j, 'dat is toch niet arg. As 1k d'r in 
dood gao dan kun ze mi'j gewoon liggen 
laoten en zo votbrengen.' 
Mien heit het mit grote tegenzin de kiste 
maekt. Et was niet aanders. 
Roel gong nao zien bezuuk an oons onver-
richte zaeke weer vot. En wi'j heurden een 
posien niks meer tot et ni'jgien deur de buurt 
gong dat Roel een huus vunnen hadde. 
Mit een kiste op een platte kroje en de pispot 
an et hengsel gong hi'j bi'j oons langes. 1k 
ston an de weg en hadde niks te doen en 
vreug: 'Roel-om, waor gao ie henne?' 
'Now, kom mar mit,' zee hi'j. 'Et is niet zo 
veer.' 
Wi'j gongen de weg uut en sleugen et pad 
aachter de lanen in en doe et pattien langes 
Jan Flut, de pietereulieman. Nog een husien 
veerder gong hi'j bi'j de buren an en zee: 'Zo 
daor bin 1k at. 1k wol wet in et huus.' 
'Mar,' zee de man, 'ie zollen toch eerst ni'je 
weke pas kommen.' 
'Ja,' zee Roel-om, 'mar 1k bin d'r now an toe.' 
'Mar,' zee de man, de kiepen zitten d'r nog in 
en 1k hebbe et huus nog niet schonemaekt.' 
'Now,' zee Roel, 'dan jaeg le die kiepen d'r 
mar uut.' 
'Mar,' zee de man, 'die kiepen hebben d'r at 

OP 



een jaor in zeten. Daor kun ie toch zo niet in?' 
Now, Roel docht van wel. De man het de 
kiepen d'r uutjaegd en Roel is dr in gaon. Hi'j 
zol et laeter wel es schonemaeken. Woon-
ruumte is dr altied wel, vun Roel, aj' mar niet 
al te schietschone binnen. 

Klaas Knillis Hofstra 

We de schoe past 

Laeter hebbe ik daor vaeke zeten om de 
sokken te dreugen as ik bi'j et slotienspringen 
weer es een natte pote haeld hadde. Et reuk 
dr nog wel een betien naor kiepen, mar 
smerig, flee, dat kan ik niet zeggen. 1k hebbe 
dat temeensen niet zien. 

(een sprokien uut 1672) 

ze komt, ze komt 

even laeter 

as een kertier 

veur twaelven 

nog gieniens elf 

tien menuten 

om te zeggen da'k 

heur aorig viene 

en zo 

dat ik... 

mar dan 

ik wit niet 

meer de porn poen 

disse schoe 

is mienend 



Koosje Hornstra 

Veuruutdrokt en weerommehaeld 

Op zaoterdag 7 meert orgeniseerde de biebeitheek in Emmen een streektaeldag. Tegere mit 
Johan Veenstra bin 'k daor henne west en we hebben perbeerd daor et Stellingwarfs te 
'promoten'. Uut et twie menuten durende versiag op TV Drenthe, de zundagaovend d'r nao, dee 
o.e. blieken dat zoks dejeugd nog niet zo yule zegt. Niet aanders as in 1979, lees mar wat 
Harmen Houtman doe in De Ovend schreef (jg.7, nr. 1): 

Et in leven holen van de Stellingwarver tael is 
et veurnaemste doel van de Schrieversronte. 
Dus is d'r een Ovend, een Kuunderserie en 
bin d'r boeken in et Stellingwarfs. Allegeer hie 
goed veur et behoold van oonze tael. We 
hebben zoe'n driehonderdvuuftig leden, die 
dudelik aachter oons staon en vermoedelik 
bin d'r nog yule meer die aachter oons 
streven staon. Allegeer mooi, hiel mooi. 
De 'kern' veur et behoold van et Stellingwarfs 
ligt liekewel bi'j oons allemaol persoonlik. As 
wi'j zels niet meer Stellingwarfs praoten 
willen, dan hebben we et begin van et aende. 
1k weet bi'jglieks hiel zeker, dat d'r meensken 
(van huus uut Stellingwarvers) binnen, die 
tegen heur kiender Nederlaans praoten. Ze 
daenken dat Stellingwarfs verkeerd is of ze 
schaemen heur d'r veur. Et kiend zol op 
schoele een taelaachterstaand kriegen van 
hier tot Brussel. De kiender van de buren 
praoten ommes ok gien Stellingwarfs! Is et 
aenlik ok niet beter veur et kiend, dat ze 
onderling ok mar Hollaans praoten! 
Eerst daen ken ze et, Iaeter doen ze et. Dit bin 
dudelike, daegeliks veurkommende schaem-
tegevallen of et is onwetende en ondeur-
dochte ofkeer van oonze tael. le kom men d'r 
ommes ok niet zo veer mit en et heurt zo reer! 
As aanderen dan inderdaod zeggen dat et zo 
reer heurt, dan is dat een overtuging om die 
tael nooit meer in de mond te nemen. 
Doe we een peer jaor leden mit de sutelaktie 
op Der Izzerd weren, kwammen we bi'j een 
femilie uut et westen. Heur zeuntien pakte 
Piepmoes uut de kroje. Dat boekien wol hi'j 
graeg hebben, dat hadden ze ok op schoele. 

Hi'j kon ok zo wat lieties oplezen. Een 
Iochtpuntien. Gruuiende belangstelling van 
niet-Stellingwarvers is d'r hier en daor en ken 
ik uut mien eigen vrundenkring. Toch nog 
hope! Dat Stellingwarvers heur eigen tael 
graeg praoten meugen, maek ik daegeliks mit 
in et ziekenhuus. Ze praoten tegen mekeer 
Stellingwarfs, mar beginnen tegen mi'j in et 
Nederlaans. As ik dan in oonze eigen tael 
weeromme praote, kieken ze even verheerd 
(ie kwammen ommes niet veer mit die tael). 
Ze vienen et mooi, dat ze heur eigen tael 
praoten blieven kunnen. Ze vulen heur een 
klein betien meer op heur gemak, Iiekt et (hi'j 
komt uut oonze streek, we kun 'gewoon' 
praoten). 
Et in leven holen van de Stellingwarver tael 
ligt aenlik bi'j oons allegeer persoonlik. As 
meensken et vremd, niet normaal, reer of 
onfesoenlik vienen om Stellingwarfs te 
praoten, zeg die tael dan mar 'gedag'. Dat is 
toch et laeste wat we willen?! 

on 



G. Bosma-Dijkstra 

Boeredochter 

Lopend deur Frieslaand 

zie ik frisgrune lanen. 

Et veurjaor het ze weer 

opfleurd 

mit ontelbere knalgele 

peerdebloemen, die eupenstaon 

veur de zunne. 

Vandaege kroepen ze in heur 

grune blatties, omdat ze 

niet van regen holen. 

Lopend deur Frieslaand 

zie ik et zwatbonte vee 

gelokkig weer buten. 

Schaopen mit laom pies, 

de naevelstrenge bongelt nog 

an de tere boekies. 

Vertederend zoas ze tegen 

heur moekes anschurken. 

Zo gewoon 

en toch dot et mi'j wat. 

Lopend deur Frieslaand 

zie ik hoge golven 

slaon tegen de Waddendiek. 

Dikke rillen schoem op et straand. 

De stienen man 

hoolt alles in de gaten 

mit zien Januskop 

naor beide kaanten. 

De zunne zakt in et waeter. 

Morgen bin we d'rweer. 

Lopend deur Frieslaand 

zie 1k oneindige velden 

mit tulpen, kleurenpracht, 

wiebelend in de wiend. 

Pinksterbloemen, hoonsdraf, 

groot hoefblad, roggenbrood. 

Ze willen heur allemaole 

toegelieke zien laoten. 

1k telle wel zestig kemphaenen. 

Ze vechten niet lens zovule. 

1k kampere bi'j de boer 

in et dörp van Grutte Pier. 

De boer het schaopen, 

geiten en een grote, witte bok. 

1k aai him over de snuut, mar heb daor 

laeter spiet van... 

Alles an mi'j rokt 

slim naor bok! 

1k schaeme me zuver: 

bin 1k now boeredochter of? 

Mit et bovenstaonde gedicht wun Grietje Bosma-Dijkstra de eerste pries van een wedstried gedichten schrieven die de 

Bond van Plattelaansvrouwluden in Frieslaand veurigjaor uutschreef in et kader van etjaor van de boerderie. De beste 
10 gedichten van de 37 inzendings verschenen in een aorig bundeltien. Negen van die tien gedichten bin in et Fries, en 
iene, et winnende van Grietje, in et Stellingwarfs! De kompelmenten en fielsetaosies van oons allegere! 



Krummelfien 
	Marijke Ponne 

Schone vloeren 

Kultuurtoerisme 

Een jaor of wat leden is mit de subsidiegevers van 
de Stellingwarver Schrieversronte ofpraot dat d'r 
aktiviteiten ontwikkeld wodden mossen op et 
terrein van de regionaole identiteit en op et terrein 
van et kultuurtoerisme. En wodde ofpraot dat zoks 
aenlik mos op basis van projektmanagement, mit 
aandere woorden et moet ok geld opsmieten! In 
2002 wodden veur de eerste keer deur Pieter 
Jonker teksten anleverd veur de infermaosiegids 
2003 van de Stichting De Nije Kompanjons. De 
gids is d'r veur de bevoddering van de Turfroute en 
verschient in een oplaoge van 15.000 stoks. Ok 
veur de gids van et jaor 2004 wodde hi'j opni'j 
vraogd om kultuurhistorische teksten te schrieven. 
De gids is begin jannewaori verschenen. Een 
maond laeter verscheen de Complete vakantiewij-
zer 2004/2005 Drents-Friese Wold Zuidoost- 

Friesland. Oonze VVV- 
gids om et nog even 
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wat bondigerte 
Drents-FrieseWold 	zeggen. Alle teksten 

veur disse gids weren 
van de haand van 
Pieter Jonker. Artikels 
o.e. over et SBB-
bezukerscentrum in 
Appelsche, de Stelling-
warver klokkestoelen, 
over De Roggeberg, 
over Eupen Stal 
Berkoop en over 
Duinen Zathe. De gids 

verscheen onder verantwoordelikhied van de 
Vereniging Toeristisch Recreatief Belang 
Ooststellingwerf, eerder was dat de Regio VVV 
Appelsche en omkrieten. De gids is prachtig 
vormgeven deur Sijtze Veldema van StiletVormge-
ving. De gids kost mar iene euro. 
De saemenwarking mit et bestuur en de mitwar-
kers van et VVV was biezunder plezierig en de 
Schrieversronte hoopt op een vervolg. (pj) 

Dr was vroeger een schoonmaekster die dee 
alle daegen 't lichte wark op de kleuter-
schoele. Ze hadde blond gepermanent haor 
en een stevig pestuur, mar hoe as ze hiette, ik 
weet 't niet meer. Mar midden in de weke 
bastte 't hadde warken los. De matten 
wodden uutsleugen en mit de blauwe 
gimmeleren emmers wodde d'r ommekletst. 
En dan kon ze de hiele boel es flink bi'j daele. 
De schoonmaekdoeken nam ze zels mit van 
huus en die haelde ze altied uut de fietstasse. 
Et weren hemden en onderbroeken die 't 
antrekken niet meer weerd weren. 1k herinner 
mij altied dak effen mit heur praoten wol. Nao 
een posien kreeg ik een pepermuntien en dan 
zee ze: 1k moet weer veercer, want de centen 
bin hier niet van blik.' 
Ak de ere morgens weer op schoele kwam, 
dan reuk et d'r zo lekker en alles glom je 
tegemoet. 
Onder et speulkertier in de haast gooide ik de 
ofvalen blaeden omhogens en dat gaf ok een 
appatte locht. As ik mit Joska, oonze hond, in 
de bos lope roek ik die locht weer en dat geft 
mi'j een nostalgisch gevuul. Dan bin ik even-
pies dat kleine maegien. 
Mar ik wark now in een bejaordeflat en daor 
hebben ze haost dezelde v!oeren as vroeger 
in de kleuterschoele. 1k weet niet hoe as et 
materiaol hiet, mar mooi vien 'k et al. Et liekt 
op zwilk, is wat spikkelig en in alle kleuren te 
koop. le kun d'r ok tegelties van plakken. 
1k hebbe zeker wat mit tegels. In de bouwmar-
ken en zo kiek ik altied naor tegels of 
tegelties. Zo ziej' mar weer, et oolde is 
gelokkig nog niet vergeten. As ik in et 
keukentien van die oolde vrouw de vloer 
dweile dan glimt et krek zo mooi as wat, aj't 
mar mit grune ziepe doen; et oolde recept. 
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