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An et begin van een ni'j jaor is et vaeks de tied van veraanderings. Dat is dit keer bi'j De Ovend 
ok et geval. 
Zo is d'r in et eerste plak een veraandering bi'j de redaktie. In et oflopen jaor het Henk Kroese 
weten Iaoten dat hi'j mit et redaktiewark opholen wol, o.e. vanwegen tiedgebrek. Veur oons 
allegere hiel jammer vanzels, mar et is niet eers. Wi'j willen Henk van dit plak of nog es hiel 
hattelik daanken veur at zien inzet. Niet in et laeste plak veur zien altied kruderige 'veuroffies', 
mar bi'jglieks ok veur zien interviews en et 'gewone' redaktiewark. Gelokkig hebben we veur him 
een goeie opvolger vunnen, en dat is Jannes Westerhof uut Darp. Jannes dot as vri]willeger at 
hiel wat veur de Schrieversronte, zo orgeniseerde hi'j o.e. de Iaeste kulturele busreize, waor een 
hieleboel positieve geluden over te heuren weren. Daornaost is hi'j at jaoren lid van oonze altied 
aktieve publiciteitskemmissie. Zien interesse veur De Ovend is groot, hi'j toont een boel 
belangstelling veur de verschillende rebrieken, mar het veural een grote interesse veur de 
proza- en poëziebi'jdregen. Welkom, Jannes! 
De Ovend zal d'r, wat de vorm angaot, ok een betien aanders uutzien gaon. Vanwegen de 
droktechnische kaante zal et fermaot een halve centimeter kotter wodden, en dat hoolt in dat de 
indieling daor een betien op anpast wodden moet. 
Daornaost is de redaktie drok doende mit de veurbereidings van ni'je rebrieken en die zullen in 
de loop van dit jaor in oons tiedschrift verschienen. De redaktie is en blift vanzels ok altied 'in' 
veur bijdregen en idenen van de kaant van de lezers! Uteraord is en blift de redaktie verant-
woordelik veur de keuze van wat d'r van inzunneri wark plaetst wodt en of d'r at of niet op idenen 
ingaon wodt. Meerstal is d'r begrip veur as, om wat veur reden dan ok, wark niet ptaetst wodt, 
een inkelde keer ok niet. Dat Iaeste vienen we vanzels hiel jammer, mar kuwwe niet veurkom-
men. Een redaktie, van welk blad dan ok, bepaolt now ienkeer de keuze van de inhoold van dat 
blad. 
Wi'j doen vanzels oons uterste best om ok dit jaor weer veur een ofwisselend en lezensweerdig 
blad veur at oonze leden te zorgen. 

Uut naeme van de redaktie, 

Sietske Bloemhoff 
(buroredakteur) 
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Harmen Houtman 

Zangduo Jeannette en Vroukje: 
'Elk optreden moet gezellig wezen veur et pebliek en veur oons' 

Al een jaor of zesse re/zen Jeannette Roe/es 
en Vroukje Bakker et noorden van oons Iaand 
deur mit heur lieties en kotte schetsen. Een 
protte meensken in de Ste//in gwaiven kennen 
heur optredens. Pattie keren staon ze op 'e 
plaanken in een pergramme mit Johan 
Veenstra. Tegere mit him maekten ze de 
cd Lendelaand. 
Et is neudig tied veur es wat meer omme-
daenken an disse beide kre at/eve en muzi-
kao/e vrouwluden! 

Jeannette Roeles komt van Der Izzerd en 
woont mit heur man en drie kiender verscheu-
len in 'de bossen'. Ze is sikteresse van et 
gemientebestuur van West-Stellingwarf. 
Zodoende is zeal sund 1985 een bekend 
gezicht bi'j die gemiente. 
Vroukje komt van De Hoeve en woont bi'j et 
kruuspunt naor Steggerde. Ze het een man 
en drie zeunen. Ze het etzelde beroep as 
Jeannette, mar is daorveur warkzem bi'j IRS 
Systems BV in Ni'jhooltpae. 
De beide vrouwluden kennen mekeer van 
vroeger, omdat ok Jeannette oorspronkelik 
van De Hoeve komt. Zo zatten ze bi'jglieks 
beide bi'j de körfbalklub in dat plak. 
Vroukje speulde en zong as kiend al. Ze zat 
bi'j Con Brio, de groep van Lood Hoekstra, 
waor ze akkordeon en gitaar speulde. Ze 
speulde bi'j die groep ok teniel. Ze trad op mit 
Izie Hoogeveen, die zels vassies schreef. An 
heur optreden in een iesrevue het ze nog 
beste herinnerings. 
Jeannette dee as kiend de AMV, de Alge-
miene Muzikale Vorming op de meziek-
schoele, waor ze op 'e blokfluite speulen 
leerde. Laeter zong ze in et jeugdkarkkoor 
van Steggerde. 
Beide vrouwluden deden mit an playback- en 
soundmixshow's. 
Vroukje zong niet altied alliend, mar ok wel es 

mit Sylvia Logtenberg. Jeannette kan heur 
nog heugen dat ze es optrad mit et nommer 
Samen zijn van Willeke Alberti. 

Flying Stars 

Et was tiedens zoe'n optreden dat Wiebe 
Bruinenberg van Hooltpae in de jury zat. Zien 
oge vul op 'e zangeres uut 'e Rizzerd. Hi'j 
vreug heur om bi'j de Flying Stars te kommen. 
Dat dee ze en ze kwam in et plak van Aagje 
Hoekstra. Van 1989 tot 1998 het ze daor een 
hiele goeie tied had. Ze kon yule meer zingen 
en riegelmaotig optreden. Now en clan speul-
de Jeannette ok een rollegien in de schetsen 
van de groep. 
Vroukje zat vier jaor bi'j de bekende kabberet-
groep, van 1994 tot 1998. 
Et was een tied waor beide een protte in leerd 
hebben. Zo mossen ze meer teksten uut et 
heufd leren en bepaolde lieties vereisten heur 
komische inbreng. Et inspeulen op et pebliek 
was een niet onbelangriek onderdiel van et 
optreden. 
Op een bepaold mement wodden ze vraogd 
om een stokmennig lieties te zingen op een 
streektaeledag in Berkoop. In overleg mit de 
'Vliegende Steerns' pakten ze die kaans. Et 
bevul heur goed, zo tegere te zingen. 
Jeannette was intied mem wodden en wol niet 
meer elk weekend van huus wezen mit de 
groep. Een jaor laeter stopten ze o.e. om die 
reden mit de Flying Stars. Beide hadden ze 
daor nog wel wat muuite mit, omdat ze een 
Ieerzeme tied aachter de rogge hadden. 
Prachtige vassies van de cd Uut oonze koffer 
as V/ochte/ing, Jow koffer, Ge/ok en Vrouwen 
an de macht getugen daor van. 

Ste Iii ngwarfs 

De eerste tied as duo begon hiel rustig. Ze 



Vroukje (links) en Jeannette tiedens een optreden bij de uutrikkinge van de Ste/tin gwanier 
Schrieverijepries an Jan Veldhuizen in 2003 in et gemientehuus van West-Stellingwarf. 

wollen graeg een eigen stiet en rippertoire 
opbouwen. Eerst zongen ze, naost et 
Stellingwarfs, in et Engels en et Nederlaans, 
mar Stellingwarfse teksten in oorspronketike 
vassies was heur doet. Et mossen ok teksten 
wezen waor ze heur goed thuus bi'j vuutden. 
Die veur een diet te maeken hadden mit heur 
kiek op et leven en et gaon en staon in disse 
maotschoppi'je. Die teksten kregen ze van 
tzie Hoogeveen en van mi'j, en taeter ok van 
Johan Veenstra. Jeannette en Vroukje 
vertaetden ok doe at zets now en clan Pieties. 
Om meziek te kriegen bi'j de teksten vreugen 
ze de hulpe van Yska de Leeuw uut De 
Jouwer. Disse had ok at hiet wat daon veur de 
Flying Stars. Ze kwam men butendat, deur de 
schoele van de kiender, in de kunde mit Rob 
van Ark uut Hoottpae. Hi'j maekte o.e. 
nommers veur Nedertaanse artiesten en de 
beginmeziek van et Journaat en NOS-
Actueet. Ton Meijer schreef meziek bi'j et 
nommer Muren. Een peer vassies bestaon 

uut een eigen tekst op bestaonde meziek. Et 
eupeningstied bi'j een optreden is, nao een 
gedicht, vaeke Geboortestreek, een ni'je tekst 
op Perhaps Love van John Denver. Hi'j was 
iene van de zangers daor Vroukje eertieds fan 
van was. Et wark van Ede Staal, dé zanger 
van et Grunninger tied, bewonderen ze 
beidend. Ze hebben gien bepaotde artiesten 
as veurbeetd. Et gaot heur meer om bepaolde 
Pieties en melodienen. 

Optredens 

Elk optreden wodt van teveuren veurbereid. 
Et soort optreden hangt of van et pebliek en 
de getegenhied waor ze vraogd wodden. 
Naost sfeervotte tuustertieties zingen 
Jeannette en Vroukje ok komische nommers. 
Hiet soms won ze vraogd op een biezunder 
feest of een eupening. Bi'j de eupening van 
CR/Detta in Et Vene zongen ze et eupenings-
nommer. Bi'j et ofscheid van Henk van 
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Olphen van Bank Bercoop brochten ze op 
verzuuk van et passeniel een speciaol vas. Ze 
weren ok present bi'j de prachtige zangao-
vens in et kader van de Rabobaank anviete-
ringspries veur et Stellingwarfs. In 1997 
zongen ze et eupeningsnommer bi'j et 
Stellingwarver boekebal. Zokke gelegenhe-
den bin mooi om te doen, vienen ze, mar ze 
willen dr gien gewoonte van maeken. 
In heur klapper hebben ze dattig tot veertig 
nommers, die ze bruken bi'j heur optredens. 
Tussendeur doen ze, verkleed en wel, kotte 
schetsen en veurdrachten. Op technisch 
gebied is d'r vanzels ok de hieltied initiatief en 
veurbereiding neudig. D'r is goed ommedaen-
ken veur de kleren. Dr wodt deur de beide 
zangeressen elke weke rippeteerd om de 
hieltied ni'j rippertoire onder de kni'je te 
kriegen. Vroukje oefent dingen op heur gitaar, 
meziekbanen won ofluusterd. 
Inspeulen op et publiek en kontakt maeken is 
slim belangriek. As de meensken in de zael 
zien laoten dat ze genieten, is dat een 
stimulaans veur et duo. Een optreden, dat 
meerstal twie keer drie kertier duurt, is veur 
heur clan een feest. Optreden veur eigen 
pebliek vienen ze et muuilikste. Ze bin clan 
beheurlik zenewachtig. 
In 1997 weren ze te heuren bi'j Liet 97, et 
'Friese Songfestival', mit et lied 't Lie fste zwurf 
ik. Et was een eer om veur zoe'n groot pebliek 
zingen te meugen. Ze kregen daordeur ok 
regionale andacht. Spietig genoeg leut de 
techniek in de Harmonie in Liwwadden heur 
beheurlik in de steek. In 1998 ston et duo 
daor nog es een keer mit Zundagaovend. 
Riegelmaotig won ze vraogd bi'j plattelaans-
vrouwluden en in verzorgingstehuzen. Ze 
zingen soms in karken, waor ze de akoestiek 
meerstal geweldig vienen. In tenten vaalt dat 
nog wel es tegen. In et Holland-Inn Hotel 
(Lenna) hadden ze een peer keer een 
optreden veur meensken uut alle dielen van 
et Iaand, die op zoe'n aovend in de kunde 
kommen willen mit de kultuur van de Stelling-
warven. Veur dit jaor hebben ze daor ok al 
weer een peer boekings. Op verschillende 
bi'jienkomsten van de Schrieversronte was 
heur zang vanzels ok te heuren. 

Bepaolde dingen maeken indrok. Zo kwam b'j 
et vassien Op stap - de tekst daorvan gaot 
over een peer vrouwluden die nao jaoren 
weer es tegere de kroeg in duken - een man 
mit twie sjieke glaezen rooie wien naor veuren. 
Vaeke raeken de vrouwluden in 't schoft an de 
praot mit heur pebliek. Andoenlik is et clan om 
hiele persoonlike verhaelen te heuren. Mar ze 
maeken ok vermaekelike dingen mit. Zo 
verzinden ze heur doe ze een keer naor een 
dörpshuus bi'j Hotel Van der Valk in ZwoIle 
mossen. Omdat ze alliend nog mar wussen 
van 'ofslag Ommen', belaanden in dat dörp. 
Mar in Ommen was gien Van der Valk. Gelok-
kig kwammen ze toch nog op tied bi'j heur 
pebliek in Zwolle. 

Eigen cd 

Op de cd Lendelaand zongen Jeannette en 
Vroukje vuuf vassies tussen de Stiekelstok-
kies van Johan Veenstra deur. Op de ver-
zaemel-cd Muziekcaféesten van RWC staot 
ok een nommer van heur. Op de cd van de 
Flying Stars bin ze een protte te beluusteren. 
Ze daenken dr over om in de toekomst een 
eigen cd uut te brengen. Daorveur bin ze al 
teksten an et verzaemelen. Ze willen liekewel 
de tied dr veur nemen en et op heur eigen 
wieze doen. 
1k blief beni'jd naor alle ni'je dingen, die dit 
duo op 'e plaanken brengen zal. Laot ze mar 
mooi heur gang gaon in et zuken naor en 
bruken van heur eigen stiel. 



Vroukje Oostra-Lem 

Uut de oolde deuze 

1k was een maegien van vuuftien jaor doe 'k 
bi Roelof Scheenstra, de kassier van de 
Veurschotbaank in Berkoop, gong te warken. 
Et was in de haast van 1931 doe ikdoende 
was in et kantoor en Vrouw Scheenstra (Lies 
Akkerman) oons om koffie reup. 
Scheenstra legde de penne daele en reup: '1k 
komme d'r an.' 
'Now,' zee ik, '1k wil et wark op kantoor graeg 
eerst daon hebben.' 
Scheenstra gong naor de oostkaante van et 
huus waor de woonkaemer was en 1k warkte 
hadde deur om dan Ok om koffie te gaon. 
Mar opiens schrok 1k zo allemachtig! 1k zag 
een hieleboel geld liggen: briefies van tien en 
van vuventwintig gulden en nog wel van 
meer. Wat was et geval? Scheenstra had de 
kluusdeure eupenstaon laoten. Mar ik zag dat 
geld allemaole liggen. 1k kon niet meer 
warken en ston stief van de schrik. Mit trillen-
de bienen gong ik naor de huuskaemer om 
koffie. Et zwiet brak mi'j an alle kaanten uut. 
Wat is d'r toch gebeurd,' vreugen Scheenstra 
en zien vrouw allebeide. 
'Och heden,' zee ik, 'Scheenstra het de 
kluusdeure eupen staon laoten. En now moet 
d'r vanaovend es vuventwintig gulden te zuke 
wezen.' 
1k heb ze allebeide nog noolt zo hadde lachen 
zien om mien benauwdhied. 
'Scheenstra,' zee 1k, 'aj' mi'j alliend op kantoor 
laoten, wil ik beslist daj' de kluusdeure dichte-
doen. Aanders wark 1k niet meer bi'j jim.' 
Doe, in die tied, was de buterdeure altied los, 
en de kantoordeure Ok. le konnen zo mar tot 
Scheenstra op et kantoor toe lopen. 1k hebbe 
trouwens nooit heurd dat d'r doe wat steulen 
is van de baank. 
Dat weren aandere tieden as tegenwoordig. 1k 
daenk niet dat wat dat anbelangt we d'r op 
veuruut gaon binnen. 
Et is vanzels allegere al drienenzeuventig jaor 

eden. Mar ik weet et nog best as de dag van 
gister, zo is dat in mien geheugen gruff 
Soms hebbe 1k d'r nog wel es naachtmerries 
van en clan wor 1k doodsbenauwd en vliege 
overaende. 
Hoej' niet te vraoge hoe benauwd 1k doe was 
as vuuftienjaorig kiend. Gelokkig het mien 
moeke oons allemaole hiel goed leerd daj' 
van een aander zien goed ofblieven moeten. 



Jan Veldhuizen 

Huusdieren 

Wi'j meensken bin over et algemien gek op 
huusdieren. Oons laand is vergeven van de 
honnen, katten, kiepen, knienen, voegels, 
rotten, moezen en weet ik wat nog meer. D'r 
bin alderdeegst meensken die een voiwassen 
varken in huus lopen hebben. Ja, sommigen 
hebben zels slangen, moej'm weten. Now 
vraog ikje toch. Slangen! Die verzaemelt een 
christenmeenske toch niet. Doodgriezelig. 
Goed, dr bin meensken mit de meerst 
vremde ofwiekings. Kuj' niks an doen. Dat is 
now ienkeer zo. 
Mar ik had et over oonze huusdieren en niet 
over meensken mit vremde ofwiekings. Over 
et algemien bin wi'j slim gek mit oonze 
huusdieren. Wi'j haelen ze an en wi'j vertroe-
telen ze. Soms trekken wi'j ze alderdeegst 
kleren an. Dat is wel gien gezichte, mar as 1k 
et koold heb, zal de hond of de katte et ok wel 
koold hebben, daenken wi'j. (Mien katte het et 
niet koold, want die het een bontjasse an. 
Lekker waarm. Verstaandige katte. Net  zien 
baos.) Oonze huusdieren kriegen alle lekkers 
wat wi'j ok lekker vienen. Snupies, sukelao-
gies en zo. Ja, oonze liefde veur dieren kent 
gien greenzen en gaot zo wied dat we ze 
haost dood knoffelen. 
Wi'j geven oonze huusdieren ok naemen. 1k 
heb een katte, die Joris hiet. Now is dat een 
betien betrekkelik, want hi'j luustert naor alles 
wat op 'oris' aendigt. Ok luustert hi'j as mien 
vrouw 'aekelig mormel' of 'theemusse' tegen 
him zegt. Hi'j verstaot heur ok nog as ze Fries 
tegen him praot. Kuj' naogaon wat een 
intelligente katte ik heb. (Sprekend de baos.) 
1k mag wel stellen dat de katte bi'j oons in 
huus zoe'n betien de baos is. Wi'j bin zien 
gewillige dienaoren. Hi'j het oons alletwieje 
hielemaole in de buse. Hi'j wodt op zien 
win ken bediend. As daank legt hi'j dan now en 
dan een dooie moes of voegel veur de 
aachterdeure daele. Hi'j het dr ok al es een 

knien veur oons henne legd. Die had hi'j, 
daenk ik, in de bos vongen. Now is mien 
vrouw niet zo gek op die kedogies van de 
katte. Mien vrouw is gewoon bange veur 
moezen, mar ze is as de dood veur dooie 
moezen. 
Ja, wi'j geven oonze huusdieren mooie 
naemen. 1k was een posien leden bi'j 
meensken waor ok een katte over de heerd 
leup. Een mooie katte. 1k streek die katte es 
over de kop en kietelde him of heur, dat kon 'k 
niet zien, es onder de kin. Hi'j of zi'j streek een 
peer keer mit de kop bi'j mien bienen langes. 
1k had een donkere broek an, dus de piepen 
zatten mitien vol kattehaoren. De vrouw waor 
de katte van was zee doe: Nee, Veroka, niet 
doen,' en tegen mi'j: 'Hi'j verhaort een betien.' 
1k zee: 'Ja, dat kuj' wel zeggen, mar wat het 
dat beest een mooie naeme. Veroka.' 
De vrouw begon een betien te lachen. 
1k zee: 'Veroka is een naeme diej' toch niet 
vaeke heuren. Hoe kom ie aenlik an die 
naeme?' 
De vrouw zee dat ze die naeme zels bedocht 
had. Et had een betekenisse, zee ze. 1k vreug 
doe wat die betekenisse dan wel niet was. 
Ze begon weer te lachen en zee doe: 'Verrekte 
rot katte.' 
Ja, ie moe'n mar op et idee kommen, Veroka. 
Een ere kennis het twie katten. Daor het hi'j 
ok naemen veur bedocht. De iene hiet 'Mo' en 
de ere hiet 'Ho'. Ja, hi'j is een Grunninger en 
hi'j praot niet zovule. Hi'j bruukt niet meer 
letters en woorden as beslist noodzaekelik. 
Mar as hi'j die beesten te eten geft, staoj' toch 
wel even reer te kieken aj' dan uut de keuken 
heuren: 'Ho, Mo, eten'. 
Doe 'k et veur et eerst heurde docht ik now 
niet bepaold an de katten. 
Mar een ome van mien vrouw het wat mi'j 
angaot de wedstried in et geven van naemen 
an katten mit vlagge en wimpel wunnen. Ome 
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Piet had een fouragehaandel. Hi'j had bi'j zien 
huus een pakhuus staon, dat vol lag mit mael, 
veekoeken, biks en nog een hiele protte ere 
dingen die koenen, kalver, varkens en 
peerden vreten. Moezen bin ok slim gek op dit 
soort eten. De moezen hadden et pad naor et 
pakhuus van ome Piet vunnen en begonnen 
een bedrieging te wodden veur zien inkom-
sten. Ome Piet het doe een peer katten 
anschaft. Twie stoks. Hi'j het ze ok mitien mar 
naemen geven. De iene nuumde hi'j 'Moeke' 
en de ere 'Opa'. Waoromme as hi ze zo 
nuumde? Al slaoj' me dood. 1k daenk dat hi'j 
d'r wel zien redens veur had het. Aovens, as 
de boel ofsleuten wodde, mossen de katten 
naor binnen. Ome Piet ston clan, tot grote 
argernisse van zien vrouw, buten op 'e diek te 
roepen: 'Moeke, opa, binnen komen, we gaon 
op bedde!' Wat zal de buurt daor wel niet van 
docht hebben... 
Ja, wi'j doen een protte veur oonze huusdie-
ren. Even leden kwam ik argens waor een 
bottien in de tuun ston. 'Pas op voor de hond' 
ston daor op. 1k leup de tuun in. Gien hond te 
bekennen. Doe 'k bi'j de deure was, ha'k nog 
glen hond zien. 1k vreug an de man die de 
deure eupen dee, waor die geveerlike en 
kwaoie hond van him was. Op zien roepen 
kwam d'r een hiel klein hontien anlopen. 
Zoe'n stik-in-de-buse van een hontien. 1k mos 
twie keer kieken veur ik him ien keer zag. 1k 
zee tegen die man: 'Now, zo geveerlik zicht 
die hond d'r niet uut.' 
'le hebben geliek,' zee die man, dat bod staot 
d'r ok niet omdat hi'j geveerlik is, mar wi'j bin 
bange dat bezukers him niet zien en clan op 
him trappen.' 
Poere misleiding, dus. 
Zoas ik al zee, wi'j doen een protte veur 
oonze huusdieren om et ze naor de zin te 
maeken. Jammer dat we nogal es vergeten 
dat et dieren binnen. Wi'j perberen soms om 
d'r meensken van te maeken. 

Joukje Postm 

Ekster 

Et gruun staot te pronken tegen een 

staolblauwe aachtergrond. 

De zunne stri'jt riekelik mit zulver 

dat speuls op et blad verdield wodt 

deur de wiend. 

Kwetterende schaden vliegen henn'- 

en-weer, mit voer veur ni'j leven. 

Tot in zwat en witte kleuren, de dood 

toeslat mit een messcharp houweet. 



Henk Bloemhoff 

Oonze tael, oonze zorg 

Et Stellingwarfs en et Westhoekers 

In de veurige Ovend konnen jim wat lezen 
over een vergetieking van et 'gewone 
Stellingwarfs' van West-Stettingwarf en et 
typische Westhoekers. Van et taest van 
november of he'k dr nog wat meer onderzuuk 
naor daon en ik hebbe dr nog een peer 
verschiensets bi'j vunnen die et onderscheid 
nog wat groter lieken te maeken. Zo hej' 
plaanke en laampe in et gewone Stellingwarfs 
naost et typische Westhoekers planke en 
lampe, en we hebben ok in et gewone 
Stellingwarfs kommen, mar et Westhoekers 
het koemen. En zo is d'r nog wet meer, dat ik 
hier veerder niet allegeer numen zal. 
1k hebbe wat et Westhoekers anbetangt nog 
meer dingen naogaon, onder aanderen as et 
Stellingwarfs, in Lemstertaand - van vroeger 
en now nog - misschien meer typisch 
Westhoekers is as 'gewoon Stellingwarfs. 
Eerder nuumde ik et Stellingwarfs an de 
aandere kaante van de Kuunder at meer as 
ien keer 'Overkuunders Stellingwarfs'. In de 
vieftigerjaoren wodde dat nog wet funk praot 
in de gemiente Lemstertaand, zo btiekt uut de 
telling van K. Boelens in 1955. Wie et nog es 
naogaon wit, et staot in et artiket 'De taatsi-
tuatie in de Stettingwerven', in et tiedschrift 
Driemaandelijkse Bladen jg. 8. Vandaege-de-
dag bin dr mit naeme in Bantege altied nog 
wet goenend te vienen die et Stellingwarfs 
nog praoten, mar ie moen dr wet omme 
zuken, zo is et wet. Getokkig kon ik aorige 
infermaosie kriegen van een viertat personen 
daore die et nog praoten kunnen. Doe ik ze 
de 'gewone' woorden veurhut naost die van et 
typische Westhoekers, bleken ze veurat de 
verschiensets van et gewone Stellingwarfs in 
heur taet te hebben, en mar in een inkeld 
gevat die van et Westhoekers. Bantege tigt 
trouwens ok niet zo veer van De Langetilte of. 

Daor wodt et typische Westhoekers vanoolds 
praot. 
Et onderzukien, dat ok nog op inketde 
aandere zaeken ingong, he'k een artiket over 
schreven dat verschienen zat in een taandetik 
boek. Wie veur de aorighied nog es naogaon 
wit in wat veur ptakken 'over de Kuunder' et 
Stellingwarfs vroeger ok wet praot wodde 
(naost et Fries), en waor dat soms ok nóg wet 
praot wodt, kan even kieken in de ootdere 
Ovend daor dat in staon het (jg. 30 no. 2), op 
een taetkaorte. Die kaorte staot ok in et 
boekien over et Stellingwarfs in diet 9 van de 
rieget Taal in stad en land (SD U, Den Haag, 
2002). lnternetgebrukers kun et vienen op 
oonze webstee, www.stellingwarfs.nI. Dan 
moej' even 'kaorten' anktikken. 

Aktiviteiten van de Stichting Nederlandse 
Dialecten (SND) 

De stichting mit disse mooie naeme is een 
soort Nedertaans-Vtaamse kiub van taelkun-
digen en diatektotogen, of hoej' ze ok mar 
numen witten. Dr zutten onder de tezers nog 
wel wat meensken wezen die al eerder van 
ze heurd hebben, want ze bin om de twie jaor 
nogat aktief. Roegweg zegd bin ze dat op twie 
menieren. Dr wodt elke keer een boek maekt 
in de zonuumde SND-rieget, en ze hoten om 
de prissentaosie van dat boek henne een 
grote dag mit lezings en warkwinkets. Over de 
grote dag van ditjaor, zaoterdag 12 meert, 
kuj' meer tezen op btadziede 31 van disse 
Ovend. Niet attienig de lezings van die dag 
mar ok de verschittende artikets in et boek van 
ditjaor, dat dus op 12 meert ok verschient, 
hebben as onderwarp 'diatekt en de keuken'. 
Per artiket wodt dr vertetd over alle grotere 
streektaetregio's. Zets he'k ok een stok 
schreven veur et boek, tegere mit dr. Henk 
Nijkeuter uut Gieten in Drenthe. Dat was et 



beste, want et stok mos over Drenthe en 
Stellingwarf beide gaon, over of naor 
anleiding van biezundere woorden die mit de 
keuken van doen hebben. Henk Nijkeuter en 
ik laoten in et artikel Ok zien, in et klein, hoe aj' 
op verschillende menieren an dialektonder-
zuuk doen kunnen en wat dat zoal opleveren 
kan. Ok gaot et over een riegeltien oolde 
recepten, in dit geval veural Drentse. Ft stok 
hiet 'Voor fijnproevers: uit de dialectologische 
keukens van Drenthe en Stellingwerf. 

Taelbeleid en erkenning 

Hadde schöt et nog niet op, mar d'r is wel 
weer wat ni'js op dit terrein. In november wa'k 
as lid van een dillegaosie van et SONT-
bestuur bi'j menister Remkes van Binnen-
laanse Zaeken om te praoten over de 
erkenning van et Nedersaksisch, en dus ok 
van et Stellingwarfs, onder diel III van et 
bekende Europese haandvest. De menister 
straolde wel een 'positieve grond holing' uut, 
mar wol eerst waachten op een rappot van de 
Raod van Europa. Die hadden in feberwaori 
veurig jaor een onderzuuk daon naor de 
situaosie in Nederlaand. Et rappot is d'r intied, 
en et zegt o.a. dat Nederlaand meer doen 
moeten zol, in algemiene zin, an een beleid 
veur et Nedersaksisch. Et beleid moet wat 
starker wodden, om kot te gaon, veural in et 
onderwies. Now, dat vienen streektaelorgeni-
saosies as de Schrieversronte netuurlik ok. 
In november het SONT nog een bi'jienkomst 
had in Ommen mit vertegenwoordigers van 
de streektaelinstellings en de poletiek. Daor 
sprakken et lid van de Eerste Kaemer Bert 
Middel (PvdA), Perf. Hermann Niebaum, 
hooglerer Nedersaksisch in Grunningen en 
dr. Reinhard Goltz, mitwarker van et instituut 
veur Nederduutse tael in Bremen. De Iaeste 
spreker het zicht beuden op hoe et allegere 
toegaot mit et Nedersaksisch in Duutslaand, 
zoas in dielstaoten as Sleeswiek-Holstein en 
Nedersaksen. Et is de bedoeling dat de 
teksten dit veurjaor nog in drok verschienen. 
An et begin van dit ni'je jaor het SONT brieven 
stuurd naor alle Nedersaksische perveensies, 
oonze gemienten en de perveensie Fries- 

laand, om te vraogen de draod weer op te 
pakken richting et Ministerie van Binnen-
Iaanse Zaeken. Want daor moet et besluut 
valen om et Nedersaksisch in Nederlaand 
now te erkennen onder diel III van et haand-
vest, krek zoas dat in de twiede helte van de 
jaoren negentig in vief dielstaoten in Noord-
Duutslaand gebeurd is. 
Aorig is ok om nog even te numen claw-we in 
november en daornao kontakt onderhullen 
hebben mit twie kaemerleden, de heer Oplaat 
(VVD) en mevr. Schreijer (CDA). Ok die 
vienen dat et d'r now es een keer van 
kommen moeten zol mit die veerdere 
erkenning. 

Naokommerties 

Sund de veurige keren dat ik wat over 
'naokommerties' sch reef, kreeg ik weer wat 
extra zeggies en betekenissen van de lezers. 
Freddie de Vries van Hooltpae stuurde me o.a.: 
- Doe de deure es dichte! We stoken hier niet 
veur de protters! Uutleggen is hier niet 
neudig, donkt me. En Ok niet bi'j de volgende: 
- In tieden van nood moej' mit de biele eerpels 
schellen kunnen. Freddie schrift dat hi'j et van 
zien vader het en die hadde altied in de 
Stellingwarven woond, behalven in zien 
diensttied. Et zol wezen kunnen dat hi'j et uut 
et Hollaans overneumen het, docht Freddie. 
Misschien is dat zo, alhoewel de woordeboe-
ken van et Nederlaans daor ik even in 
ommesneupt hebbe, me niet veerder hulpen 
hebben. Mar et Woordenboek van de Drentse 
Dialecten dee dat wel. Dat geft uut Norg weg, 
een Drents dorp dus vlak in de buurt, et 
volgende: In tieden van nood schel je de 
eerpels met de biel. Dat vaalt bi'j et woord biel 
te lezen. Oons In tieden van nood moej' mit 
de biele eerpels schollen kunnen kan dus al 
gauw een oolde, noordelike streekuutdrokking 
wezen, al hewwe clan niet yule vienplakken. 
Daor wol ik et eerst mar op holen. 
Van Freddie de Vries kreeg 1k ok nog: 
- (onder et klaoverjassen): Schiet es op: een 
kiepe zit drie weken! 
Veur et woord speulen geft hi'j nog de 
betekenis van 'baltsen' op, mit bi'jveurbeeld: 
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- De kiewieten zitten tegen de leg an, want ze 
bin al sund veurige weke maendag aorig an 't 
speulen 
Die betekenis van speulen hadden we nog 
niet, en trouwens, et grote Drentse woorde-
boek daor ik et in verwaachtte, geft et ok niet. 
Naor anleiding van pisoge = ' ontsteking in et 
oge' in de veurige Ovend belde Vrouw Zwaga 
uut Oosterwoolde, van vroeger van de 
woordeboekgroep in dat dorp. Zi'j vertelde dat 
zi'j daor ok de benaeming een p/spot an et 
oge veur kent. Johan Veenstra gaf mi'j nog et 
woord fodder deur uut Wolvege. Dat betekent 
'sperma'. 
Veerder kreeg ik nog een tillefoontien van de 
heer Jaap de Vries over et Stellingwarfs van 
vroeger in Noordwoolde. Daor kwammen 
verschillende dingen uut, zoas de uutdrokking 
Die eerpels bin zo geer, ie kun ze mit de konte 
wel kauwen. Ok dee blieken dat daor et woord 
fl/ester beston, in de betekenis 'klein tutien'. In 
de eigen femilie, van mien mem uut Ni'jber-
koop, heurde ik trouwens een posien leden in 
et daegelikse gebruuk ok nog een aorig 
zeggien bruken: le zollen jezels antaasten! 
Daor wodt mit bedoeld daj' zo lelk op jezels 
binnen, bi'jveurbeeld aj' wat zuken en ie 
weten niet meer waor aj' et henne legd 
hebben, daj' jezels wel flink slaon willen zollen 
of nog slimmer. Zo kan ok zegd wodden: le 
zollenjezels wat doen, of . . .wat andoen, mit 
dezelde betekenis. Veur de gegevens die ik 
boven nuumd hebbe en aandere 'meldings' 
die 1k hier niet nuumd hebbe, wil ik iederiene 
weer graeg bedaanken. 

Teksten van oolde volkslieties 

In dit verbaand is et ok aorig om nog even te 
vraogen as d'r goenend binnen die meer 
weten van et volgende volksriem. De heer 
Piet Bult maekte mi'j d'r attent op. Een 
meneer Meijer uut Daolen (Dr.) vragt as iene 
de volledige tekst in et Stellingwarfs nog kent. 
Et hiet Jan-Boer en de bere, en 1k geve hier 
een tal riegels uut et begin: In Steenwiek was 
't Elfduzendmark en Jan-Boer wol d'r es weer 
vandeurlln 't naojaor is d'r weinig wark en dan 
het een boer de tied d'r veur/Om es uut te 

gaon en zien zinnen te verzetten zo 't hiet/De 
bouw is daon, de oogst is binnen en dan 
hindert zoe'n verzettien niet. (..) 
Bin d'r goenend die de hiele tekst nog 
kennen? Die zol 1k vraogen willen om die an 
oons op te sturen. Deur de jaoren henne 
hewwe bi'j de Schrieversronte nogal es wat 
an volksriempies en -lieties en zo perbeerd 
vaaste te leggen. Een peer lieties die bi'j 
stokkies en beties weer een gehiel wodden 
binnen, kuj' vienen op de LP In Twielochten 
van Henk en Sietske Bloemhoff. Et bin Mien 
vaoder zee, en Doe Jan nog mit zien moeder 
huusde, daor een hiele aandere Jan-Boer de 
heufdrolle in het. Een stokkien van een 
aander oold volkslietien is verwarkt in 
Scheper van Buil, op dezelde LP (Universe 
Productions, DLS 57). Meensken hebben 
nogal belangstelling veur dit soorte van 
dingen. Veur et geval aj' nog wat meer weten 
willen, zol 1k verwiezen willen naor et nommer 
van De Ovend dat gong over et zingen in 
Stellingwarf (jg. 29 no. 3). En et is krek as 
willen dingen soms zo treffen: et bekende 
Meertens lnstituut in Amsterdam het krek een 
boekien uutgeven dat gaot over de verbiening 
tussen de 'folk'-meziek an de iene kaante en 
et verzaemelen van oolde volksmeziek en de 
teksten daor bi'j an de aandere kaante. Et hiet 
Blues en ba/laden. Alan Lomax en Ate 
Doornbosch, twee muzikale veldwerkers, mit 
aorige infermaosie over et opgeren van oolde 
volkslieties in Amerike en Nederlaand, en mit 
een cd. De schrievers, L.P. Grijp en H. Roo-
denburg, vertellen ok over de oorsprong van 
de Amerikaanse en Nederlaanse 'folkbewe-
ging'. 



De ofwas 

kraene 

waeter 

ofwaskwaste 

siepsop paanties siepsop 

bodden siepsop messen siepsop 

siepsop vörken siepsop koppies siepsop 

lepels siepsop pannen siepsop 

siepsop deksels siepsop 

ofdreugdoek 

bodden I v m deksels 
bodden e O e pannen 
bodden p r s pannen 
bodden e k s koppies 
bodden I e e koppies 

Harmen 	Houtman 
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Lily Köhler 

Kwaod 

Kwaod dat ze is, mien Nederlaanse kamme-
raodske in Londen. 
Woest! 
Zo slim, dat ze et d'r veur over het om meer 
as vuuf kertier an de tillefoon te hangen om 
heur hiele verhael te vertellen. 
Waor gaot et omme. 
Om heur zeune van vuventwintig. 
Waor ze alles en alles en ALLIES veur over 
had het om him op et plak te kriegen daor hi'j 
now belaand is, en die heur niet iens meer 
stáOn zicht. 
Hi'j woont in een flat bi'j heur in de buurt en 
ZAG niet iens dat ze ni'je gedienen veur him 
kocht, ni'jd en ophongen had. 
'Zoj' zoe'n jonge niet!' foetert ze. 
1k perbeer heur een betien te kalmeren deur 
tezeggen dat jongen zoks nooit zien, mar ze 
luustert niet. 
'Een weke leden,' bast ze los, 'wiels ik 
notabene ziek was en in de keuken ston te 
riegerollen van de koorse, heb ik et Iekkerste 
eten veur him klaormaekt dat d'r in de wereld 
te koop is. Meneer zol om half zeuven 
thuuskommen en weej' hoe laete hi'j d'r was?' 
'Tien ure,' doe ik een gok. 
'Ja!' bruit ze. 'Omdat hi'j een kammeraod 
tegenkommen was en daor zo neudig even 
een ofzakkertien mit haelen mos. 1k mos toch 
begriepen dat hi'j clan vergat om zien mem te 
bellen.' 
'Och El,' begin ik. 'Zoks is toch hiel gewoon 
op die leeftied, zo deden wi'j vroeger toch ok. 
'Nee,' briest ze weeromme. 'Doe meneer 
thuuskwam, was hi'j nog beledigd Ok. Omdat 
ik zien pak niet naor de stomeri'je brocht 
hadde. Zoks is toch verschrikkelik!' 
'Ae je, perbeer ik d'r weer tussen te kommen. 
'Hi'j is oold en wies genoeg om zien eigen 
boonties te doppen. Laot him toch anmodderen.' 
'Dat kan 1k niet,' antwoordt ze risseiuut. 
De traonen siepelen me zowat in et oor... 

'Aj' es wusten hoevule ik altied veur die jonge 
daon heb. Jonge meensken hebben hiele-
maole niet in de gaten hoevule oolderen veur 
heur doen.' 
'El, hi'j het zeuven jaor laank studeerd. Dan 
wet hi'j toch wel wat as d'r in de wereld te 
koop is.' 
'Nee,' gifkikkert ze weeromme. 'Die akede-
misch vormde poedzakken mienen dat ze de 
wieshied in pacht hebben en dat hebben ze 
now krek niet. Heur idenen bin vervormd. 
Levenswieshied kriej' pas, as kennis en 
ervering saemengaon. Die jonge meensken 
zollen es wat beter uut heur doppen kieken 
moeten hoe as oolderen tegenslaegen 
verwarken. Hoe die dat veur mekeer kriegen, 
daor zollen ze een hoop van leren kunnen. 
Niet alliend van kennis uut een boekien. Een 
medallie het glen twie kaanten, zoas zi'j 
daenken, mar een miljoen! Mit wel honderd-
duzend verschillende kleuren en mit wel 
achthonderdduzend verschillende meugelik-
heden.' 
'le moe'n niet zo deurdraeven,' perbeer 1k 
heur een betien of te remmen. 
'1k draef wel deur,' is heur antwoord. 'Wi'j 
oolderen bin hielemaole niet stom en 
aachterlik. Die halfbakken kiender van oons, 
die kun nog een hoop van oons opstikken. En 
dat vertikken ze.' 
'Net as bi'j de inboorlingen, waor de ooldsten 
altied de wiesten binnen,' halfwies ik een 
betien. 
'Ja!' ropt ze uut de grond van heur hatte. 
'Schrief dat mar es in 'De Ovend'. Daor zullen 
die snotneuzen allegere van opkieken.' 
'Graeg daon, El.' 
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W. de Jong 

Et zaod dat niet opkom men wol 

Pieter was at een posien attienig. Zien vrouw 
was sturven en now pielde hi'j mar wat omme. 
Et gong niet mm, heur, hi'j kon him aorig 
redden. Om huus henne hadde hi'j een mooie 
tuun waor hi'j wat mit doende was en hi'j 
hadde wet aorighied an alderhaande ni'je 
ptaanten en zi'jgoed. Veerderfietste hi'j veut 
deur de bossen en de dunen. Hier en daor 
maekte hij een praotien. Mar d'r kwam ok wet 
es iene bi'j him an topen, zomar veur een 
babbeltien. 
Dat was vandaege ok zo. De kteermaeker die 
ok uut et wark was kwam es even kieken. Ze 
praotten wat over et wark van vroeger en de 
meensken waor ze mit te maeken hadden en 
maekten een kuiertien deur de tuun. 
'Wat heb ie daor toch mooie btoemen. Die 
hebbe ik nog nooit zien,' zee de kteermaeker. 
'Hoe kom ie daoran?' 
'Now, gewoon een pakkien zaod, dat is alles,' 
zee Pieter. 
'Zol ie daor veur mi'j ok ankommen kunnen?' 
zee de kteermaeker. 
'Now, dat daenk ik wet, heur,' zee Pieter. 'As 
ie hier over veertien daegen weer kommen, 
clan heb ik et daenk ik wet.' 
Now, dat was ofpraot en de kteermaeker zette 
weer of op de fiets. 
Pieter docht, hoe moet ik dat now hebben. tk 
heb dat zaod kregen en wete niet iens hoe et 
hiet. Eerst mar een nachien over slaopen. 
De aandere daegs gong Pieter naor de 
visboer en haetde een peer bokkings en dat 
brocht him op een idee. De iene bokking 
hadde mooi kuut en as hi'j dat now mooi 
schone waskte en de Iocht d'r of kriegen kon 
had hi'j toch et mooiste zaod van de weretd. 
Doe hi'j daor mit doende was kwam zien 
buurman es even bi'j him kieken en vreug 
waor hi'j toch mit doende was. Pieter vertetde 
him zien perbleem en de optossing. De 
buurman keek verheerd op. 

'Dat kun ie toch niet maeken,' zee hi'j, 'een 
aander zo bi'j de poot te nemen.' 
Now, Pieter docht van wet en as zien 
buurman him now mar stitle hut kwam atles 
vast wet goed. 
Et kuut was in de zunne mooi dreuge wodden 
en de reuk was d'r of. Pieter maekte d'r een 
mooi poedegien veur en schreef daor op: 
Nepeta superba (dat was de naeme veur 
kattekruud plus). Dit zaod kan etlocht niet 
verdregen en moet bij /ochtmaone uutzijd 
wodden. De katten bin d'r gek op, dat et 
zi7bedde moet mit een stok gaas goed ofdekt 
wodden. Et gewas is twiejaorig. 
Veertien daegen taeter kon hi'j et zaod 
mitgeven en hi'j drokte de kteermaeker nog es 
goed op et hatte dat hi'j de veurschriften goed 
naokommen mos, aanders kwam d'r echt niks 
van terechte. Et was een hiel muuilik gewas. 
Pieter hadde veur him zets een pakkien van et 
goeie zaod op de kop tikt. Et hadde him uren 
kost om uut te zuken wat et was, mar et was 
veur mekeer kom men. 

De kteermaeker kwam nao een tied zien 
bektag doen dat et zaod nog niet opkommen 
was. 
'Now,' zee Pieter, 'bin ie now niet wat at te 
haostig. Heb ie d'r wet keunstmest bi'j daon? 
Die minne grond daor bi'j jow kan wet wat 
hebben.' 
Ok de keunstmest hutp niks. Dan was et mar 
beter en doe d'r een speciaol mingset 
verstarkende middets bi'j. En Pieter maekte 
een hiet muuitik recept van braandnettetjarre 
mit een scheutien jenever, mar dat hutp ok 
niks. Doe gong de kteermaeker mit vekaansie 
en Pieter zol op de tuun passen. Dat dee hi'j 
wet vaeker, gien perbteem. Pieter kocht vier 
bokkings en peuzetde die Iekker op, mar 
beweerde de koppen en de statten. Die zette 
hi'j bi'j de kteermaeker in et zi'jbedde onder et 
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gaas. De de kleermaeker in et zi'jbedde onder 
et gaas. De koppen mit een stokkien graot d'r 
krek bovenuut en de statten krek zo. Doe de 
kleermaeker van vekaansie thuus kwam en 
gauw even bi'j et zi'jbedde keek, wus hi'j niet 
wat hi'j zag. Hij vleug drekt op de fiets naor 
Pieter toe en zee: 'te grote smeerlap, wat 
hebben ie uuthaetd'. 
Pieter wus van niks. Hi'j zee: '1k bin gister nog 
bi'j jow tuun west en d'r was niks biezunders 
te zien.' 
De kleermaeker vertelde dat op et zi'jbedde 
bokkingkoppen en statten stonnen en dat 
Pieter dat daon hadde. Mar Pieter zee dat et 
zaod dan vannaacht opkommen wezen mos. 
Hi'j hadde toch wet zegd dat aj' d'r mar goed 
op pasten en veut geduld hadden dat et zaod 
dan echt wet opkommen zot. Mar om him wat 
tegemoet te kommen kon de kleermaeker wet 
wat plaanties van him kriegen. Bi'j him, waor 
ze zonder bokkingkoppen of statten gewoon 
opkwam men. 
Doe baste Pieter in tachen uut en de kleer-
maeker kon him Ok niet meer goedhoten. 
'Pieter,' zee hi'j, 'ie binnen een grote deugniet.' 
'Ja,' zee Pieter, 'daor kon ie wet es geliek an 
hebben.' 
Ze hebben d'r beide doe mar es iene op 
neumen. De kleermaeker zee dat d'r hiel wat 
gebeuren mos veurdat hij weer wat geteufde 
van wat Pieter zee. Mar och, dat had hi'j at es 
eerder zegd, dat zot wet wat mitvalen. 

K. Jalving 

De ooldvader 

Van de heer Jalving uut ZwolIe kregen we een 
riegeltien verhaelen die heur ofspeulden in de 
Rottige Miente in West-Stellingwarf. Jalving brocht 
daor zien jeugd deur, en now hi] wat oolder wodt 
gaon zien gedaachten vaeke weeromme naor die 
tied. Een diet van zien herinnerings schreef hi] 
veuroons op en Jim kun daor in disse Ovend vast 
twieje van lezen. (red.) 

Fake was visker in de Rottige Miente. 
In iene van de petgatten huusde een grote 
snoek. Et was at een ootdvader. Fake hadde 
him now en dan wet es 'staon' zien tussen de 
waeterptanten. Et was asof de snoek him dan 
uuttachte. De hieltied was hi'j Pake te glad of, 
hi'j teut him niet vangen. Zoks was niet best, 
zoe'n ootde rover kan ja hiel wat vis an! 
Zol et vandaege eindetik een keertien mitzit-
ten? Rustig glee de punter van Pake over et 
Wiede Gat. De nevet loste op. De eerste 
zunnestraolen weerkaetsten in et waeter. Et 
was zuver scharp an de ogen. Stat nao stat 
foeken wodden ticht, de vangst glibberde de 
beun in. Die beun ston aachter de grote biezen-
potle in de hoeke van et petgat. Zonder geluud 
te maeken kwam de punter dichterbi'j. De 
foekestokken schudden. Dr zat een smak in! 
Fake was slim gespannen. Hi'j haetde de 
foeke omhogens. Tjonge, wat gong die tekeer! 
En wat was hi'j zwaor! Doe zag Fake inienen 
de donkere rogge en de enorme bek van de 
snoek. Eindelik raek! Mit een protte muuite 
haelde hi'j de foeke binnen. En daor tag de 
ootdvader. Versteugen! Veurzichtig warkte 
Fake him de beun in. Gauw op huus an. Fake 
wikkelde et dier in natte zakken en tegde him 
op de baskute. Tot dattig pond gongen de 
gewichten! Wat een knaop! Groot was de 
overgang veur de beest, van et Wiede Gat 
naor et grote kaar. Over twie daegen zot de 
opkoper kommen. De volgende dag dreef de 
snoek tiekewet mit de boek naor boven toe. 
Een vri'jbuiter moej' niet opstuten... 

15 



Sjoukje Oosterloo 

Zundagsrieders 

Et was wet zoen zes weken teden dat Griet 
en Bertus mit heur schoonzuster ofspreuken 
hadden dat ze es een zundagmiddag bij heur 
kommen zotten. Heur schoonzuster Wiep en 
zwaoger Karst woonden niet naost de deure. 
Et was een hiele onderneming veur Bertus as 
sjefeur om naor Coeverden te rieden. Zo 
vaeke kwam men ze niet op de weg en veu rat 
niet zo wied vot. Griet heur zuster en de man, 
Cobie en Binne, zotten, zo was ofspreu ken, 
ok mitrieden op femiliebezuuk. 
Zo gongen Griet en Bertus op zundagmiddag 
at om een uur of half iene van huus vanuut 
Wolvege om eerst naor Oosterwoolde te 
rieden waor ze Cobie en Binne oppikken zolten. 
Cobie en Binne weren ok niet yule wend en 
zi'j stonnen at zenewachtig veur op 'e stoepe 
te waachten. Cobie mit de zundagse hoed op 
en Binne onwennig op gtimmende schoenen. 
As hi'j zien zin daon hadde, had hi'j zien 
mooie ni'je zwatte ktom pen an daon, mar daor 
wot Cobie niks van weten. 
'Wi'j moe'n daor in dat Drenthe een goeie in-
drok maeken as Stettingwarvers,' miende Cobie. 
Doe ze altemaote goed en wet in de auto 
zatten gaf Bertus een straole gas en hup mit 
de geite, daor gong et sput henne. 
'Wi'j moe'n ommerieden,' zee Bertus, 'we kun 
niet over De Smitde, daor is de weg ofsteuten 
tot an Beilen toe. We moe'n de bodden mar 
votgen en die wiezen an dawwe over 
Veenhuzen en Assen moeten.' 
'Zo kom ie ok nog es argens waor aj' aanders 
nooit kommen,' was Binne zien opmarking 
vanof de aachterbaanke. 
Et ree mooi viogge op en in een mum van tied 
weren ze at bi'j De Smitde waor ze ofsteugen 
richting Assen en daornao mossen ze de 
ofstag Emmen hebben, zee Griet, die kaorte 
tezen mos. 
Ze hadde de britte op et puntien van heur 
neuze en zat op 'e bodden te steren as ze 

argens Emmen op staon zag. 
Bertus zien zenen begonnen ok at wat op te 
speuten, et weren hier altemaote wegen, van 
die rondrieweggies, en attemaot bodden, de 
grieze gong je d'r van over de grauwe. Ze 
reden at drie keer in de ronte op zoe'n weg mit 
een butte in de midden en Bertus reup: 'Toe 
now Griet, wat veur kaante moe'n we now op!' 
'tk zie nargens Emmen staon,' zee Griet, 'ne 
mar de kaante op van de ringweg zuud, dan 
kuwwe vast drekt wet ofslaon naor Emmen.' 
'Wi'j bemuuien oons d'r mar niet mit,' kwam 
de stemme van Cobie van de aachterbaanke. 
'Wi'j kun oons middagduttien now nog mooi 
even doen,' zee Binne en gaf him tekker daele 
op de aachterbaank. 
'1k zie de kezerne, daor heb ik vroeger nog 
mien dienst dri'jd,' reup Binne veurdat hi'j zien 
ogen dichtedee. 
Ze kruusten intied at midden deur Assen, veur 
et ziekenhuus daete, en evenpies taeter 
gongen ze aachter et ziekenhuus tanges. 
'Waor we now toch uutkommen, Joost mag et 
weten,' zee Bertus. 
Et weren overat van die gete bodden mit grote 
piet ken en nommers d'r op, Griet wodde d'r 
tureluurs van. Opiens reup ze: 'Hier Bertus, 
hier moej' tinksof, daor staot Emmen op et bod.' 
Bertus ree vusen te hadde deur de bocht, mar 
atte vier wieten bteven nog net op 'e weg en et 
gong now op naor Emmen. 
Evenpies taeter stonnen d'r at weer van die gro-
te gete bodden bi'j de weg mit 'omteiding' dr op. 
'te wo'n d'r niet goed van,' zee Griet, 'wi'j 
hadden d'r beter an daon en btief mar in huus, 
wi'j kun nog wel verdweten. Niet zo hadde 
Bertus, clan kan 'k niet goed zien wat d'r op 
die grote bodden staot,' bromde Griet 
zenewachtig veerder. 'Hier moe'n we weer 
linksof,' raosde Griet doe, zó hadde, dat 
Binne en Cobie d'r wakker van schrokken. 
'Biwwe d'r haost,' vreug Binne, 'ik hebbe de 
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slaop now wel uut. 
'We schieten at mooi op, we moe'n douk de 
ofslag naor Coeverden nemen en clan biwwe 
d'r zo,' was Bertus zien opmarking uut de 
veurste gelederen. 
'Och, och, al weer van die grote gele bodden,' 
zochtte Griet nao een posien. 
lnderdaod, de ofslag Oosterhesselen was ok 
at ofsleuten. 
'Daor hewwe niks mit neudig,' wus Bertus, 
'we kun douk gewoon de ofslag naor 
Coeverden nemen.' 
Doe die ofslag op et Iaeste in zicht kwam, 
wemelde et weer van die grote gele bodden 
mit 'omleiding' en allemaole gele botties mit 
nommers d'r op. 
'Weren we mar thuus bleven,' reup Griet 
haost in traonen. 
Binne zol Griet wet evenpies bi'jstaon mit et 
zuken van de goeie weg. 
'Verempeld,' zee Binne, 'we kun d'r hier ok 
niet of, straks zitten we in Emmen.' 
Et kwam krek zo uut as Binne zee, want even 
laeter zatten ze at in Emmen. 
'Dommiet zitten we in Duutslaand,' goelde 
Griet, 'en hoe kommen we daor ooit weer weg.' 
'Rustig mar,' bromde Bertus, 'we kommen 
altied wet argens weer uut.' 
'Gao hier eerst mar es naor rechts, Bertus,' 
wees Binne, 'neem de weg naor Schoone-
beek mar, dat is niet zo wied van Coeverden 
of, raodde Binne an. 
Cobie ontdekte vanof de aachterbaank: 'Moej 
es kieken, hier is et parkeerplak van de 
dieretuun, daor kuwwe ok wet henne gaon.' 
Bertus vun dat niet zoe'n goeie raod en ree 
mar rustig veerder. Griet kwam ok weer wat 
bi'j van de zenen en ze snufte doe ze 
Coeverden in zicht kregen: '1k kan de kleur 
geel niet meer zien, die smerige Drenten, as 
wi'j daor een keer henne zullen, sluten ze alle 
wegen of.' 
Doe ze een schoffien laeter bi'j Wiep en Karst 
an de koffie zatten maekte Griet inienen de 
opmarking: 'Now biwwe hier dan nao twie-en-
een-half ure toch anbelaand, mar hoe kom-
men wi'j ooit weer thuus?' 
'Wi'j hebben alle tied, jonk,' glimkte Bertus, 'et 
is ja zundag.' 

K. Jalving 

Een waandeltocht 

Et is negen ure aovens. Et vröst dat et kraekt. 
De maone staot strak an de locht. Steerns 
flonkeren. In de Rottige Miente bin de 
petgatten tot an de bojem bevreuren. 
De visotters verkeren in nood. Ze trekken 
naor eupen waeter. Heur instinkt zegt dat dat 
richting vroegere Zuderzee is. 
We volgen heur prenten in de sni'j om heur te 
aachtervolgen. De stabijhonnen vliegen 
keffende veur oons uut. De jaegers hebben 
de otterpieken in de anslag. Now et winter is 
bin de vellen geld weerd! 
De jaegers bin roege kerels. Ze tebaksproe-
men en hebben riep in de snor- en baordhao-
ren hangen. En wi'j, schoelejongen nog, 
meugen een naacht mit heur mit. 
Vlakbi'j Schoterziel, an de oolde Zuderzee-
diek, verliezen de honnen liekewel et spoor. 
Gien ottervellen vannaacht! 
Et is stienkoold. De jongesbienen bin muui. 
Mar thuus biwwe nog lange niet! We trekken 
langs de Kuunder via De Langelille naor de 
Helomavaort. De tien kilemetergreens biwwe 
at lange veurbi'j. De sni'j knarpt onder de 
kiompen. 
Bakker Breeuwsma stookt de ovend krek op. 
Daor valen we binnen om even bi'j te 
kommen. We kriegen elk een stok kostekoeke, 
onverkoopbere misbaksels. Keihad, mar as 
botter veur oonze jongesgebitten. Nao nog 
wat drinken gaon we de vrieskoolde weer in. 
We volgen de Helomavaort tot an de 
Scheenesluus. De knollen van de jaegers 
wiezen drie ure an. Doodmu valen we in de 
beddestee in een diepe slaop. 
De aandere dag hebben we muuite mit de 
breuken. De meester is kribbig: 'Ga iii wet op 
tijd naar bed?' 
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Luc Rondhout 

Visken 

Dr bin yule menieren waorop aj' herinnerings 
ophaelen kunnen: bi'jglieks mit behuip van 
een plaetien, woorden, een geluud. Marok 
geuren heuren daorbi'j. Ok die wo'n opsleu-
gen in je onderbewuste. Dat dee mi'j kotleden 
weer blieken doe a'k deur de straote fietste 
waor as goeie kunde woonde. Een meraokels 
lekkere locht van et bakken van vis ontsnapte 
an et eupenstaonde keukenraem. En mitien 
wak daormit weer in mien oolderlik huus an 
de Van Harenstraote in Wolvege. 
Meerstal vun et klaormaeken en et bakken 
van vis daor op een zundagaovend plaets. 
Mien heit was een betoefd visker. Deur de 
weke was d'r gien tied te visken en in die tied 
mos d'r op zaoterdag nog warkt wodden tot 
twaelf ure. Dat op zundag gong hi'j d'r vaeke 
op uut. Op 'e fiets gong hij dan mit zien breur 
Thijs en een stokmennig visvrunden naor De 
Lemmer, naor Spannenburg of wat dichter bi'j 
huus naor de Kuunder. 'k Wete et niet zeker, 
mar 1k daenke dat d'r vandaege-de-dag niet 
yule meer binnen die as dat aende fietsen d'r 
veur over hebben zollen. Zi'j gaon now mit de 
auto; mar wie had die in die tied! 
In zoe'n visdag vun pappe zien ontspanning. 
Zij hadden Ok altieten een protte wille en de 
kwinkslaegen weren niet van de locht. 
Visverhaelen kwammen meerstentieds op 'e 
jaordaegen op 'e proppen. 
Op een keer, et was oorlogstied, wodde ofzet 
naor de Kuunder. Et was drokkend waarm en 
al gauw wodde et overhemd uuttrokken en 
daornao et hemd. Temeensen dat deden 
vader zien kammeraoden; hi'jzels dee dat 
nooit. Hij viskte in zien zwatte viskerstrui en 
hul die altieten an. Hi'j smeerde zien heufd, 
nekke en hanen in mit Tsjamba Fi, een 
indertied bekend smeerseltien. Vule aandere 
middelties weren d'r doe nog niet en van 
faktor zovule, om je beter tegen de zunne te 
bescharmen, wussen zi'j nog niks. Et gevolg 

at him raoden. De vrunden weren de 
aanderdaegs verlegen van de jokte of weren 
d'r alderdeegst een betien koorsig van. 
In de naomiddag betrok de locht en een dikke 
bujje driegde. Zi'j fietsten naor huus, mar et 
duurde mar een schoffien of et plensde. Gien 
regenjassen mitneumen, vanzels. Behalven 
Frederik. Hi'j hadde him in die schaerse tied 
veur niet al te yule geld een lange regenjasse 
anschaffen kund. Et leek een gabberdiene, 
een kreerze jasse. 
Frederik en Garnet fietsten veurop en Kees, 
mien heit, en Thijs daor aachter. Nao een 
posien zee Thijs: 'Kiek es naor de rogge van 
Frederik. 
De jasse begon scheurties te vertonen, en die 
scheurties wodden echte scheuren. Et duurde 
dan ok niet lange as de jasse scheurde 
hielendal of. 
'Et liekt wel as da'k nat wodde,' markte 
Frederik op. 
De jasse was maekt van pepier en d'r bleef 
glen 'draod' van hiel. Mit een betien hulpe van 
de aanderen wodden Frederik de jasseres-
taanten van et lichem trokken. Wat hadden zi'j 
een wille om Frederik, die him spekkoper 
achtte en die docht hadde de aanderen de 
ogen uutstikken te kunnen mit zien regen-
jasse. 

Al viskte ik zels niet vaeke, iene vismorgen 
vergeet ik niet weer. In de jaoren zeuventig 
ston de caravan van mien oolden in Gieteren 
op een kampeerterrein aachter bakker BijI. 
Wi'j brochten daor Ok es een weke deur in 
een tente. 
Op een morgen, zo rond zes ure, punterde ik 
in pappe zien botien de sloot uut en vun een 
mooi plakkien; uut de wiend tegen een 
rietkragge an op et Gieterse Wiede. 
Et bieten leut te weensken over en zovule te 
meer kon 'k van de netuur genieten. 'k Viskte 
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mit maoden, die as naost mi'j op et baankien 
stonnen. 
Vanuut een rietkragge an de overkaant kwam 
een waeterhoentien mien kaante op. Zi'j, ik 
neme mar even an dat et een vrouwgien was, 
zwom wat am et botien henne en die visker 
leek heur bliekber wel te vertrouwen. De 
voegel wipte op de raand van de boot en ik 
docht: Dat besien het honger. 'k Dee wat 
maoden in et dekseltien en werachies, et 
duurde mar een peer tellen, as zi'j hadde et 
bekkien vol. Daormit gong ze weeromme naor 
de overkaant. Etzelde tafrieltien herhaelde 
him. En bi'j de dadde keer, ja heur, aachter 
heur an zwom een vuuftal kleinties. Die 
bleven in et net vlakbi'j de boot en moeder 
zorgde veur de beveurraoding. 
Et sprekt veur himzels dat dr van visken niks 
meer terechtekwam. De voedingsd rang van 
de voegel was yule grater as mien veurraod 
en noodgedwongen veerde ik even pies laeter 
zonder vis naor de tente. 
Gien lekkere locht van bakte vis dus. Mar wel 
een onuutwisbere ervering rieker. En mit, 
lao'we zeggen, een kleine bi'jdrege an et 
instaandholen van de netuur. 

Sietske Bloemhoff 

Nog even tiepelen 

Over et spullegien tiepelen kreeg ik, n.a.v. et 
stokkien daorover in de veurige Ovend, nog een 
peer aorige reakties. Zo vertelde de heer Jaap de 
Vries, van vroeger uut Noordwoolde, dat o.e. dr. 
J.J. Kalma dit spullegien beschrift in et Fo/kskun-
dich Jierboek III dat in 1970 uutgeven wodde deur 
de Friese Akedemie in Liwwadden. Daornaost 
nuumde hi'j et boek Gooise kinderspelen van dr. 
A.C.J. de Vrankrijker die daorin et spullegien 
pinkelen - de Nederlaanse benaeming veur 
tiepelen - Ok beschrift. Et boek wodde uutgeven 
deur Polman in Naarden, 1981.0k nuumde de 
heer De Vries et boek Kinderspelen op tegels van 
Jan Pluis, uutgeven deur Van Gorcum, Assen, 1979. 
Daornaost hadde Geert van der Meulen uut 
Oosterwoolde nog een kraanteknipsel veur mi'j uut 
de Liwwadder kraante van maendag 26 november 
1984 mit de rebriek Fries MozaIek. Ok in die jaoren 
was d'r in de media nogal wat ommedaen ken veur 
dit spullegien, en ok doe wodde daor deur 
verschillende meensken op reageerd, lees de 
inleiding van dat stok mar es: 
Het is in de afgelopen zomer begonnen met een 
stukje over het aloude tiepeispel zoals dat in 
Ooststellingwerf werd beoe fend. Daar kwam nogal 
wat commentaar op, terwijl er oak veel aanvullende 
gegevens werden verstrekt. Zodat er in Fries 
Mozalek een foto kon verschijnen van tiepelende 
Vietnamese kinderen uit Drachten, waarna van 
andere zde werd meegedeeld, dat er niet alleen in 
Vietnam getiepeld werd, maar ook op Ceylon en in 
lndonesië. Intussen is daar Kreta nag bijgekomen. 
In Fries MozaIek wodt butendat verteld over et 
hierboven nuumde boek van Kalma. Kalma 
beschrift daorin, op mar liefst 55 bladzieden, et 
oolde spullegien, kompleet mit een literetuurlist d'r 
bi'j. Veur zien onderzuuk kreeg hi'j indertied de 
mitwarking van o.e. de Liwwadder kraante en dat 
leverde him 240 brieven over et tiepelen op! 
Wie dus graeg meer over et tiepelen weten wit, 
moet zeker et boek van Kalma d'r es op naolezen! 
Van dit plak of wi'k vanzels de heren De Vries en 
Van der Meulen nog es hiel hattelik daanken veur 
heur reakties! 
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Ronja 

Et Kroontien 

We reize 

(Een verhae/ veur de kiender) 

'H, he,' ik bin bliede da'k zitte. Mem zakt wat 
onderuut op 'e baank. 
Lieneke kikt heur es an. Ze zicht zuver wat 
vremd tegen mem an. Ze is niet wend, dat 
mem heur opmaekt. Gister het ze bi'j de 
kapper et haor doen laoten. Vandemorgen het 
ze wel een half ure doende west in de 
badkaemer. Et risseltaot mag d'r wezen. Mem 
zicht d'r uut as een plaetien. Een mooie jonge 
vrouw. Lieneke wet niet krek waoromme, mar 
ze zicht heur mem liever zonder lippestift en 
zo. Gewoon as heur gezellige deurdeweekse 
mem. 
Naost mem op 'e baank zit Willie, et kleine 
zussien van Lieneke. Ze zit op de knigies 
naor buten te kieken. Lieneke het ok een 
plakkien bi'j et raem kregen. Naost beppe. 
Pake en heit zitten an de ere kaante van et 
gangpad. 
De trein komt mit veul gekarm en gesteun in 
beweging. Et duurt mar een ogenblikkien en 
dan raost hi'j op voile snelhied deur et 
laandschop. Lieneke zicht de toren van de 
stad almar kleiner wodden. 
Naost et spoor rieden de auto's op de 
rieksweg mit heur op. Die weg kent Lieneke 
wel, daor gaon ze over as ze naor omke Piet 
in Zwolle gaon. Now gaon ze veul wieder vot. 
Hielendal naor Amsterdam. Ze gaon mit 'n 
alien een weke te uutvanhuzen naor omke 
Jaap en tante Annie. Die bin vuventwintig jaor 
trouwd. Et komt mooi uut dat et krek schoele-
vekaansie is. Eers hadden ze gien weke 
blieven kund. 
Lieneke kan heur best begriepen dat mem 
bliede is dat ze eindelik in de trein zitten. Et 
het nog hiel wat voeten in eerde had, veurdat 
alles te plak was. Willie en Lieneke hebben 

allebeide een roggetasse mit. Daor zit heur 
verschoning en zok-zo-wat in. Ze hebben 
beide ok een knuffel kregen. Lieneke vint 
heurzels ems wat te groot veur een knuffel. 
Mar et roze olifantien dat mem mit een koor-
tien an de tasse haokt het, staot wel cool, vint 
ze. Willie het een grune kikker kregen. Die zit 
mit een ielestiekien an heur tasse. Et is een 
koddig gezicht zoas dat ding op-en-daele 
springt. 
Heit en mem hebben tegere een koffer mit. 
Dat was et perbleem niet. De koffer en de 
tassen konnen mit gemak in et begagerek. 
Nee, et weren de tassen en poeden van pake 
en beppe waor heit zoe'n ommepakken mit 
hadde. Beppe het een grote tasse naost heur 
op 'e baank zet. 
'Die wi'k bi'j de haand holen,' zegt ze. 
Een twiede tasse staot op 'e vloer bi'j heur 
voeten. Die mos ok in et zicht blieven. Een 
peer witte kussenslopen liggen in et rek 
boven heit en pake. Stel je veur, beppe gaot 
op reis mit een peer kussenslopen! Lieneke 
schaemde heur zuver een betien, doe ze 
instapten. Gelokkig was d'r nog niet zo yule 
yolk in de trein. 
Dan is d'r nog een aldergriezeligste grote 
koffer. Bruun mit een riem d'r ommetoe. Waor 
pake die opdaon het? Neffens Lieneke moet 
et ding minstens honderd jaor oold wezen. 
Dat is nog niet alles. D'r bin ok nog een 
stokmennig plestiek poeden. Die het heit ok 
mar in et begagerek drokt. Mit wat muuite 
konnen de jassen d'r ok nog bi'j. 
Lieneke kikt es op 'e ziede, naor beppe. Ze zit 
d'r zo stille henne. Ok dat is Lieneke niet 
wend. Beppe kwebbelt eers honderd uut. 
Pake maekt d'r geregeld grappies over. 
'Pas mar op daj' jow tonge niet verslieten,' 
zegt hi'j dan. 
Beppe het kleine zwietdruppelties op heur 
bovenlippe staon. Zol ze zenewachtig wezen? 
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'Is beppe al es eerder mit de trein naor tante 
Annie west?' vragt Lieneke. 
Beppe kikt heur verheerd an. 
Nee mien kiend, beppe het nog nooit in de 
trein zeten. Dit is de eerste keer. Beppe zocht 
d'r van. 
De eerste keer? Lieneke kan et heur niet 
begriepen. De eerste keer in... Hoe oold is 
beppe ok alweer, even prakkeseren. Ja, 
beppe is achtenzestig jaor. Achtenzestig jaor 
en nog nooit mit de trein west. Onbegriepelik! 
'Wees mar niet bange, heur beppe,' zegt ze, 
'd'r is niks griezeligs an. Et is juust arg 
makkelik. We kun zitten blieven totdawwe in 
Amsterdam binnen.' 
Beppe nikt wat. Ze Iiekt nog niet hielendal 
overtuugd. 
An de aandere kaant van et gang pad zit pake 
d'r wat ongemakkelik bi'j. Pake Iiekt wel een 
vremde meneer. Et mag Lieneke niet heugen, 
dat ze him al es zien het mit een echt pak an. 
Now zit hi'j daor an zien stropdasse te 
wriemelen. 
'Doe dat ding toch of,' zegt heit. 
Heit het zels een t-shirt en een sweater an. 
Pake kikt wat ongelokkig naor beppe mar hi'j 
dot de dasse niet veurweg. 
Lieneke kikt mar weer naor buten. D'r is nog 
genoeg te zien. In de veerte ridt een trekker 
over et Iaand. Een grote zwaarm voegels vligt 
d'r ommetoe. De kondukteur ropt omme dat 
reizigers veur Rotterdam en Den Haag in 
Amersfoort overstappen moeten. Gelokkig 
kun wi'j zitten blieven, daenkt Lieneke. Al dat 
geheister mit die tassen en poeden. Ze moet 
d'r niet an daenken. 
D'r komt een man et gang pad daele mit een 
karregien mit drinken. Heit bestelt veur de 
groten een kop koffie. Lieneke en Willie 
kriegen een flessien fris, mit een rietien d'r in. 
Lekker. Beppe duukt in iene van de tassen en 
haelt een poede mit broties te veurschien. 
Krentebrood mit keze en witbrood mit ham. 
D'r komt ok een tros benanen uut de tasse. 
'Mem,' klinkt et benauwd, 'mem, ik moet 
pissen.' 
'Och Lieneke, loop even mit heur mit, et is die 
kaante op. Ziej' wel boven de deure?' 
Lieneke is bliede dat ze even de bienen 

strekken kan. 
'Kom mar.' Ze lopt veur et kleine ding uut. 
Veur de husiesdeure blift ze staon te 
waachten. Een peer tellen laeter is Willie 
weeromme. 
'Lieneke.' 
'Hmm.' 
'Hoe lange is et now leden dat we iederiene 
zien hebben. 1k wete niet as ik ze nog wel 
kennen zal.' 
'Twie jaor leden. le weten toch nog wel 
dawwe doe naor de brulloft van Sietske west 
binnen.' 
'Och ja, doe weren we mit et bussien van heit 
zien wark. Ja, now wee'k et weer. We weren 
verdwaeld en de pelisie het oons nog naor et 
gemientehuus brocht. Mem zee nog dat ze 
heur doodschaemde. Daenk ie dawwe 
daoromme now mit de trein gaon?' 
'1k daenke et niet, heit het now ommes ok 
gien bussien meer van zien wark.' 
Wit de trein is et ok makkeliker. We kun in 
ieder geval niet verdwaelen.' 
Nee, verdwaelen niet, daenkt Lieneke, mar et 
was hiel wat makkeliker west om de hiele 
hutseflutse aachter in een bussien te leggen, 
clan dat gedoe mit de trein. 
Willie moet lachen. 'Wat een gezicht, hen. Die 
grote witte slopen. Wat zollen ze toch 
allemaole mitneumen hebben?' 
'1k heb glen idee. Kom we gaon die kaante 
weer op. Eers wodt mem ongerust en moet 
heit oons zuken.' 
'Zol Bert ok thuus wezen, Lieneke?' 
'Hoe koj' daor now zo inienen bi'j. 1k daenke 
wel dat hi'j d'r is. Et bin ja zien oolden die een 
fesien geven.' 
'1k bin een betien bange veur him. Hi'j kikt 
altied zo eigenaorig. Ems vien 1k alliend de 
beide jongste maegies aorig.' 
Lieneke aait heur zussien even over de 
wange. Et klelne ding is altied wat schruten. 
Zels vint ze Bert ok een eigenwieze slungel. 
Hi'j moet now zo ongeveer twintig wezen. Dat 
is in de ogen van Willie netuurlik stokoold. 
Dattien jaor verschil. De laeste keer dat ze 
him zien het, was hi'j op zuke naor een kaemer 
in Delft. Daor zol hi'j studeren. Ze het d'r niks 
van heurd, dat et zal wel deurgaon wezen. 
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Ze schrikt op as ze ommeroepen heurt dat ze 
benao bi'j Amsterdam-centraol binnen. 
Zorgen jim zels veur jim tassen en maan-
tels?' vragt mem, 'clan help ik beppe mit de 
tasseboel.' 
Ft duurt even, mar clan hebben ze toch alles 
weer bi'jmekere. Heit sjouwt de veuroorlogse 
koffer. Pake dreegt de ere koffer en een peer 
plestiek poeden. Lieneke krigt ok nog een 
poede in de hanen drokt. Ze vint alles best, 
zolange as ze mar niet mit iene van die 
kussenslopen lopen hoeft. Gelokkig dreegt 
beppe die zels. Ze hebben hiel wat bekieks, 
mar d'r is gieniene die d'r wat van zegt. 
Mem kikt in et ronte. Ze zollen ofhaeld 
wodden. In disse drokte kun ze et nooit 
vienen. Inienen komt d'r een lange slungel op 
heur of. 
'Gelokkig, ik heb jim vunnen,' ropt hi'j. 
Hi'j nemt de kussenslopen van beppe over en 
tuut heur op beide wangen. 
'Hoj beppe, wat een reize niet? Mar jim bin d'r 
en ik heb jim in alle drokte ontdekt. Dat vaalt 
me niks of.' 
Ze kriegen allemaole een haand. Hi'j trekt 
Willie even an heur peerdestat. Ze wodt d'r 
schruten van. Ze kropt gauw aachter heit vot. 
Lieneke krigt een aai over de wange. 
'Meid, wat bin ie groot wodden,' heurt ze 
zeggen. 'Tjonge, ik krieg me daor mar een 
knap nichien.' 
Dat kan toch niet, daenkt ze. Disse lange 
vent, mit dat peerdestattien, dat kan toch Bert 
niet wezen? Mar wie zol et eers wezen 
moeten? 
Bert Ioodst et gezelschop hiel haandig uut de 
drokte. Ze gaon mit de roltrappe naor 
beneden. Lopen een aentien en gaon clan 
weer omhogens. 
'Aj'm hier now even waachten clan hael ik de 
auto op.' 
Bert is onderwiels al deurlopen. 
Heit kikt bedaenkelik. 
'1k geleuve niet dawwe tegere in iene auto 
passen. 1k bin bange dat d'r een peer mit de 
tram moeten,' oppert hi'j. 
'Gien daenken an,' zegt mem, 'clan moe'n ze 
mar twie keer rieden. 1k wil niet hebben daj' 
de hiele stad deurkrossen in zoe'n tramme- 

gien. Wie wet waor aj' dan weer te lane 
kommen.' 
Et is drokte om niks. Even laeter komt Bert d'r 
weer an. Hi'j het een hiele grote auto bi'j him. 
Ze kun d'r allemaole in. Mit wat passen en 
meten gaon de koffers en de tasseboel d'r ok 
in. Handig stuurt Bert de auto deur et drokke 
stadsverkeer. Onderwiels wiest hi'j heur op 
alderhaande gebouwen. Et griezelt Lieneke 
an. Al die auto's, die trammegies en de 
meensken. Et krioelt mar deur mekere. Et 
liekt heur een wonder dat d'r gien ongelokken 
van kommen. Nee, geef heur clan mar heur 
eigen dorpien. Ze zal now al bliede wezen as 
ze weer naor huus gaon. 
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W.H. de Vries - historikus '40/45 

De oorlog in de Stellingwarven -49 - 

We gaon deur mit et verhael van Vrouw Butt 
uut De Fochtet, en ze sch rift dat doe de rust 
weerommekommen was en de Duutsers 
vertrokken, de iene nao de aander die 
votkreupen was, weer veur et Iocht kwam. 
Zo ok Markus, de knecht, die votkreupen was 
onder et stro op 'e hilde: 'Et vremde was dat 
hi] zien kiompen niet weer vienen kon. Een 
inwoner van De Knotte hadde een schot deur 
de aarm kregen, en een man uut Ooster-
woolde hadde een bien kepot. Hi'j was 
metkrieder op 'e Fochtet. Attebeide bin ze 
naor et ziekenhuus in Et Vene brocht. Ok dat 
was in die tied makkeiiker zegd as daon, want 
vervoer was d'r doe zo goed as niet en de 
iene man hadde nogat wat bloed verteuren. 
De man van Vrouw Buit is zien fiets kwiet-
raekt. De Duutsers konnen altes bruken en 
hadden et ding an de auto hongen. Dat was 
dus een gevai van vot fiets' en ie teuten et 
wet om d'r henne te gaon en te zeggen: Dat 
is mien fiets en die moet ik weer hebben.' 
De man die de Duutsers mitneumen hadden 
naor Liwwadden was de eredaegs weer 
thuus. Tiedens at die schieteri'je wodde de 
merrie van een boer uut de buurt raekt en die 
lag dood op et taand. Tot overmaot van ramp 
hadde et beest een vool van aanderhaive 
weke ootd. Getokkig kon et naor een boer toe, 
waor een vool dood geboren was. Mar al mit 
at betekende dat niet aende verhaei, want de 
merrie was verzekerd bi'j et Ondertinge 
Peerdefoons en de veurzitter van dit foons 
woonde in Oosterwootde. Die man wot van 
gien uutbetaelen weten, mar de buurt nam dat 
niet. Dr wodde een speciaote vergeerdering 
beiegd en daor kwammen hiet wat boeren op 
of. Et bestuur van et foons kon d'r niet veur 
weg en d'r mos uutbetaeid wodden. De beide 
mannen die bi'j de overvat deur koegels 
troffen weren, Vrouw Butt nuumt ze Jan en 
Pieter, hebben een peer daegen in et 

ziekenhuus deurbrocht en bin doe weer 
thuuskommen. Ze hebben d'r getokkig niks an 
overhu lien. Op dezetde morgen dat et hier op 
'e Fochtei goed mis was, bin diezeide Duut-
sers vertrokken richting Appetsche. Doe bin 
daor deur heur vier mannen doodscheuten.' 
(Dit kiopt niet hietemaoie, want tiedens de 
meistaeking bin in Appetsche drie mannen 
doodscheuten: Jitse Kiewiet, 21 jaor, Metie 
Bruinsma, 19 jaor en Anne de Boer, 35 jaor, 
De V.) 
Vrouw Butt vertett clan wieder, dat in die 
daegen ok zestien tot zeuventien man deur 
de Duutsers in de Appetbergen doodscheuten 
binnen. Dat is een netuurgebied bi'j Gtimmen 
in de perveensie Grunningen. Dat ktopt 
inderdaod, zestien in Appetbergen en iene in 
Marum. Daor weren uut ien huusgezin een 
heit en drie zeunen bi'j, en een anstaonde 
schoonzeune. 
Neffens oonze schriefster begon de metkstae-
king een betien te veriopen en aentik woi 
iederiene wet weer an et wark: 'Plak veur aite 
metk hadden we niet en deur et niet leveren 
an de febriek kwam d'r ok niks in et taegien. 
Tiedens de staeking hadden wi'j et vee op 'e 
stat, mar nao een weke konnen de dieren 
weer naor buten. Et ere wark kwam ok weer 
an en de Duutsers hadden oons verpticht om 
twie stokken taand te scheuren, naemetik et 
stok waor de ootde ptaetse staon hadde en de 
Zuderkaampe, mit mekeer drie bunder. Daor 
mossen we zaod en eerpeis op verbouwen. 
Op et ootde huusstee ston tot 1908 een ootde 
Saksische boerderije. Mien man is daor in 
geboren. Hi'j kan him de ptaets nog een 
betien herinneren. Naor zegd wodt het op 
etzetde stok ok een arbeidershusien staon. 
Mit et scheuren van dat stok taand kwammen 
d'r nog hiet wat aorig komptete veurwarpen 
uut de grond, zoas glaswark en stienen goed. 
D'r bin nog mooie ptavuizen vunnen en die 

23 



hebben warschienlik in de kaarnhoeke zeten. 
De oolde fottementen van de Saks zitten d'r 
nog. Nao de oortog hebben wi'j die stokken 
weer inzi'jd en et is attied grostaand bleven. 
Deur de ruilverkaveting is d'r taeter een 
hieteboet veraanderd.' 
Vrouw Bult gaot now deur naor 1944 en ze 
markt op dat de oortog nog attied mar deur 
gong en dat attes attienig nog mar op de bon 
te kriegen was: 'Et veevoer wodde oe zo krap 
en veur ni'j goed mos ie textielpunten hebben. 
As gevotg van et ien en et aander is doe de 
ruithaandet ontstaon. Botter en spek weren 
gewilde ruilperdukten. Ok wodde d'r omme-
raek steuten. Ze hebben in die tied ok 
inbreuken in de Boekhorst. Et tinnenrak ston 
daor mit wasgoed op 'e dele en de eremor-
gens was et rak teeg. Even daornao kwam d'r 
iene bi'j oons an de deure, die bekend ston as 
zwatte haandeter. Hij hadde kteraosie te koop 
die dreugen was. 
'Hebben jow nog een schölk neudig, Vrouw 
Butt?' vreug hi'j, mar wi'j wussen at van die 
dieveri'je in de Boekhorst en hadden dus niks 
vanneuden. 
Op 'e buurt maekten wij ok at zoks mit, want 
d'r wodde een blauwe warkkiete steuten. Op 
een gegeven mement deuk die kiete weer op 
bi'j oonze buurvrouw, want die hadde in heur 
onschutd de kiete in hanen kregen deur 
daorveur bonnen an de haandeter of te staon. 
Nao de ruithaandel bekeek ze de kiete es 
goed, en doe begon ze heur of te vraogen, as 
dit niet de kiete van de buurman was. Zi'j mit 
et ding naor de buren, en ja heur, ze hadde 
heur niet verzind. Buurman kreeg zien 
eigendom weeromme. Jammer van de 
bonnegies, want die was ze kwiet. We 
hebben d'r vri'j wat teedvermaek omme had. 
Et was een goed tessien veur oons attemaote. 
De broekriem mos veur een hieleboet 
meensken strakker antrokken wodden, want 
altes wodde attiend mar krapper. In de 
huushoting, mar ok aachter op de statten. Wi'j 
as boer hadden attied genoeg te eten en et 
was hiet gewoon wodden om botter te 
kaarnen en stroop van sukerbieten te koken. 
Et kostte wet een hieteboel tied in die 
oortogsjaoren. Spinnen deden we in die tied 

ok een hoop. Veur dat doet hutten de boeren 
ok veurat zwatte schaopen. De zwatte en de 
witte wotte wodde clan mingd. En dan mar an 
et breien. Vaeke wodden jassen en maantets 
uut mekere tornd om d'r kienderkieren van te 
maeken. Atderdeegstjurken moesten d'r an 
geteuven. lederiene perbeerde at sappetende 
de huushoting dri'jende te hoten. 
De boeren hadden et ok mit de administraosie 
niet zo makketik. lederkeer weer moesten ze 
mit de voerkaorte naor de burohoolder. (Dit 
hut in dat de boeren deur die voerkaorte heur 
toewiezings krachtvoer veur et vee kriegen 
konnen. Zonderzoe'n kaorte kreej' dus niks, 
De V.) 
We woonden vtakbi'j de burohootder in de 
buurt en hi'j bepaolde wat je toekwam. Al et 
vee, mit inbegrip van de kiepen, was rigge-
streerd. De burohootder hadde et d'r ok niet 
makkelik mit, mar ja, hi'j mos ok wat doen om 
an de kost te kommen. Daornaost kregen we 
ok nog te maeken mit de krisis-konterleurs, en 
daor moej' mar niet te tichtveerdig over 
daenken. Die tui kwammen attied mit 'n 
beidend. Attiend kommen durfden ze btiekber 
niet. We hadden et niet zo op die lui. Overat 
stakken ze heur neuze in, en ie weren de ktos 
as ze ok mar ien kalfien of ien varkentien te 
yule bi'j je vunnen. te kregen clan een boete 
en et kostteje attied geld. Bi'j oons moesten 
ze op een keer et rookhokke inspekteren. Ze 
wotten wet es weten wat wi'j op 'e zoolder 
hadden, mit naeme hoevute spek en vteis d'r 
in et rookhokke hong. Wi'j hadden inderdaod 
daor spek hangen, mar dat was veurzien van 
een stempet. Zodoende was dat gauw 
bekeken. 1k bin niet mit gaon naor de zootder. 
Zok votk moej' zo weinig meugetik over de 
vtoer hebben. 
Op et kaamp Ybenheer was et een posien hiet 
rustig west. Daor was op dat mement alliend 
de beheerdersvrouw en overdag was daor ok 
nog iene die et terrein netties hut, en iene mit 
de zorg over de mesienekaemer en veur et 
schonehoten van de berakken. Et kaamp was 
vri'j groot en as extra hulpe was daor ok nog 
een vrommes uut Hauterwiek. De beheerder 
van et kaamp zets, een zekere Brouwer, zat 
in Duutstaand. Hi'j was vanootds beroepssot- 
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Gas veur de kokerije was d'r ok niet meer, temeensen niet in Wolvege nao de vliegtuugbeschietings op 
15 augustus 1944 van de gashoolders van de gemientelike gasfebriek. Op de foto links is et risseltaot van de 

beschietings goed te zien. De fotograaf maekte ok een foto in de gashoolder zels en die lat zien dat rippe- 
raosie niet meer meugelik was. De foto's bin neumen deur de doe bekende Wolvegester fotograafAdema. 

daot en hi'j warkte now as kok in Duutslaand. 
Naachs was dr op et kaamp een naachtwae-
ker. Hi'j was niet arg groot van stok mar was 
beslist niet bange. Op een naacht kiopte hij 
oons uut et bedde. Wat was et geval, we 
hadden een bolle die an de stikke ston en die 
was Iosraekt en an de kuier gaon. Et was 
midden in de zommer en daordeur was et niet 
zo arg donker. Wij mit 'n drienend aachter de 
bolle an. Al gauw hadden we him te pakken, 
mar de stikke was te zuke, dat hi'j mos van 
nood op 'e stal. Veur et vaastezetten van de 
bolle zocht oonze knecht in et voerhokke mit 
behulp van een vleermoes om koptouwen. 
Daor schrok hi'j beheurlik, want dr stonnen 
een peer fietsen. Mien man gong d'r henne en 
de fietsen bleken van een peer pelisies te 
wezen. Die wollen weten wat wi'j toch deden 
midden in de naacht. Ze brochten oons an et 

verstaand dat we de boel verduusterd hadden 
moeten. Mar ja, in de haost hadden we dat 
glad vergeten. Now, ze markten dat we niet 
kiandestien an et slaachten weren en vertrok-
ken weer. Wi'j bin weer op bedde gaon, mar 
van slaopen kwam niet yule meer. De ere-
daegs hebben we de stikke mar opzocht. 
In diezelde tied beleefden we nog een aander 
aeventuur. Een gevangene uut Veenhuzen die 
ontsnapt was, hul him schoel in de bossies 
van et Ybenheer. Overdag kwam hi'j nog wel 
es veur et Iocht om bi'j oons een stokkien 
brood te vraogen, en ik gaf him nog wel es 
wat. Mien schoonheit hadde daor niet zo yule 
mit op, en die was bange dat daor perblemen 
van kommen konnen. Et kon netuurlik zo ok 
niet deurgaon en de naachtwaeker van 
Ybenheer het him angeven bi'j de pelisie. Op 
een morgen kwammen dr miens twie pelisies 
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anjakkeren op 'e fiets. lene vleug veur et huus 
tanges en de aander gong aachteromme. 
Oonze knecht Henderk was krek doende de 
peerden uut te spannen, want et leup tegen 
eterstied. lene van de pelisies blafte him toe: 
'Wie bin ie?' 
'1k bin Henderk.' 
'Hoetange bin ie hier al, vreugen ze veerder. 
'Al een jaor,' beet Henderk van him of, en dat 
was waor. 
Mien man kwam d'r bi'j en het heur rustig 
uutlegd wat d'r gaonde was. Ze hadden 
oonze knecht anzien veur de vlochteling uut 
Veenhuzen. We hebben die man niet weer 
zien, dat hi'j zat wet oppakt wezen. 
Et aandere kaamp ston doe teeg. De jongen 
die daor zatten, weren vertrokken. Inkelde 
bewaekers hullen een ogien in et zeit. Ze 
weren slim Duutsgezind. Op een aovend 
kwam Wiebe de Boer bi'j oons, hi'j was iene 
van oonze vaaste melkklaanten. Hi'j hadde 
zien fiets tegen de stookhutte zet, mar doe hi'j 
weer vot zol, was zien fiets vot. Steulen 
netuurlik, en waor moej' de daoder zuken. 
Nao de bevri'jding bin de restaanten van de 
fiets weeromme vunnen in de viever van et 
kaamp. De banen weren d'r ofhaeld. Doe 
wussen wi'j wet wie de dieven west hadden 
destieds en veur oons was et dudelik dat die 
bewaekers d'r meer van weten hebben. 

In et aprilnommer van De Ovend hopen we deur te 
gaon mit et verhaei van Vrouw Bult. 

Klaas Boersma 

Eulie 

'Now moej' es heuren wat ik hier leze,' zee 
Roelfien, die wat in de kraante zat te sneupen. 
'Grond ernstig vervuild met otie.' 
'Now, en,' zee Oene, 'wat woj' daor mit 
zeggen?' 
'Now, clan moet die grond weer schonemaekt 
wodden, en ik begriep nooit hoe ze dat doen. 
As ze now eerst op een aander plak een gat 
greven, en ze mieteren daor de rommel in, 
clan is ommes daor de grond weer smerig.' 
'Ach meens,' zee Oene wat bremstig, 'ie 
begriepen ok niks. le bin now echt zo dom as 
eulie, kan 'k wet zeggen.' 
'Ach kerel, ie hebben d'r zets ok gien ver-
staand van,' zee Roetfien wat stiekelig, 'leg 
me dat clan es uut.' 
'Ja, heur es evenpies, ik wete attes ok niet, 
mar ik wete wet, as d'r eulie in de grond zit, 
clan is dat stecht veur et milieu.' 
'Dat bedoel ik now,' zee Roetfien. '1k snappe 
d'r hietemaol niks van, want d'r bin lanen daor 
zit de grond vol eulie, en ze bin d'r mar wat 
wies mit.' 
'Ja, daor moej' mi'j ok niet mit ankommen,' 
bromde Oene. 'As d'r bi'j oons eulie in de 
grond zit, clan kan dat in oons drinkwaeter 
kommen, en clan bin we veerder van huus.' 
'Neffens mi'j kan een druppien eulie in oons 
drinkwaeter hietemaot gien kwaod,' zee 
Roetfien, 'want et is ok niet iens vergiftig. 
En...,' bedocht ze miens en keek een betien 
gloeperig naor heur man, 'as d'r now es een 
druppettien eulie in et drinkwaeter zat, clan 
leup ie misschien ok es een keer een stappien 
hadder.' En ptaogerig zee ze d'r aachteran: 
'Moej' nog een koppien koffie, Oene?' 
'Nee,' zee die kwaod, 'now at hielemaol niet 
meer. Mar ie zotten trouwens niet zo piepen 
as d'r eulie in et drinkwaeter zat. 1k gao op 
bedde, welterusten,' en hi'j smeet de kaemer-
deure aachter him dichte. 
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Complete vakantlewujLer 	2O/2OQ6 

Appel scha/Zuid -OOSt Friesland 

Van de redaktie 

Nije vekaansiegids 

Opdeensdag 11 
jannewaori verscheen 
tiedens een feestelike 
bi'jienkomst in et gebouw 
van de Schrieversronte 
in Berkoop de ni'je 
vekaansiegids van 
Appelsche/Zuudoost 
Frieslaand. De gids is 
ontstaon uut een 
saemenwarking tussen 
VVV Appelsche/Zuud-
oost-Frieslaand en de 
Stellingwarver Schrie-
versronte. 
In de prachtige gids, die 
nog dikker is as die van 
veurig jaor, bin een 
hieleboel aorige stokken 
te lezen. Die bin niet 
alliend interessaant veur de vekaansiegangers 
in oonze streek, mar Ok veur de eigen 
inwoners. Et meerste plak wodt inneumen 
deur een artikel over et Fochtelervene. Naost 
de schat an gegevens over dat netuurgebied 
valen de ofbeeldings van Rein Stuurman op. 
Stuurman maekte vroeger prachtige aquarel-
len in Oost-Stellingwarf veur et album De 
luister van Zuid-Friesland, waorvan verschil-
lende betrekking hadden op et Fochtelervene. 
De redaktie van de gids kreeg veur plaetsing 
van die aquarellen toestemming van Koff ie-
brander Kanis en Gunnik, eigendom van 

Douwe Egberts. In de gids 
is liekewel meer keunst te 
bewonderen; zo is dr  ok 
flink ommedaenken veur et 
wark van Sierd Geerstma uut 
Appelsche. 
Ere onderwarpen die in de 
nije gids an bod kommen 
bin o.e. de eupening van et 
ni'je gevangenismuseum in 
Veenhuzen, de Historische 
Vereniging Appelscha, de 
fietsvierdaegse van 
Appelsche, de horeca-
ondernemers an de 
Boerestreek, de viering van 
et 900-jaorig bestaon van 
Berkoop en dr is roem 
ommedaenken veur de 
museums in disse regio. 

Daornaost is d'r een uutgebreid vraoggesprek 
mit direkteur Bert Pluijmakers van Resort 
Buitenplaats De Hildenberg te lezen. Daorin 
wodt o.e. verteld hoe et gaot mit de ni'jbouw 
van luxe vekaansievilla's en de ni'je golfbaene. 
De koördinaosie van de warkzemheden was in 
hanen van Sieger Mulder uut Berkoop, Jan 
Osinga van Oosterwoolde verzorgde de 
adverteensies, Pieter Jonker hul de interviews 
en schreef de teksten, wiels Sijtze Veldema 
van StiletVormgeving veur de foto's en 
vormgeving zorgde. De ni'je vekaansiegids is 
te koop veur €1 ,00 op de VVV-kantoren. 
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Koop Gorte 

Aj" oolder wodden 

Aj' oolder wodden begin ie meer te prakkese-
ren, veural over vroeger. A'k morgens wakker 
wor, clan hg ik nog lekker wat te dommelen. 1k 
hebbe niks meer wat me drift, zoas vroeger 
doe ik nog boer was. Op zoen morgen docht 
ik weeromme an de tied dat ik nog een 
joongien was van een jaor of tiene. 1k sleup 
doe in de woonkaemer, waor as mien oolden 
ok sleu pen. Et was een hiehe grote kaemer mit 
twie beddesteden en een diepe diggelties-
kaaste mit een inloop in de midden. De 
boerderi'je ston mit de kop op et noorden en 
zunne hadden we nooit in de huuskaemer. Bi'j 
de zoemerdag zatten we altied in et grote 
vuurhokke daor de zunne volop scheen. 
Dit verhaeltien speult him of bi'j de winterdag. 
Midden in de grote kaemer ston een hekkies-
kachel, die kachel wodde ok wel een jood 
nuumd. Onder de schostien ston de kookka-
chel mit vier ringen en een ovend. De poten 
van de kookkachel broonsde moeder altied op 
mit goohdbroons. Dat de kachel vier ringen 
hadde, hul in dat d'r vier eupenings in de 
kookplaete zatten. Moeder zette altied de 
eerpels, as die geer weren, op et aachterste 
gat. Dat verwaarmde wel, mar d'r zat gien 
vuur onder. Et front was gimmeleerd mit witte 
haandgrepen an et deurtien en de ovend. 
Doe ik morgens wakker wodde, et leup al 
tegen zes ure, leup mien moeder in heur 
naachtjak deur de kaemer om de hekkieska-
chel an te maeken. 1k gloerde zo deur et 
gleufien van de beddedeuren. Mien moeder 
pakte een oolde kraante van de taofel, dee et 
deurtien van de kachel eupen en frommelde 
de kraante onder in de kachel. Doe gong ze 
naor de turfbak, die was naost de kachel op et 
plak daor ok de kolekit ston. Uut de turfbak 
pakte moeder wat fiene prikkies en wat dikker 
hoolt. Dat hadde ze de veurige dag al kepot 
maekt in de schure mit een snuui- of hakmes. 
Ze dee wat prikkies boven op de kraante, 

pakte de pietereuliebusse die ok bi'j de kachel 
ston en geut d'r een scheut pietereulie op. 
Doe stak ze een lucifes an en gooide die in de 
kachel. Et deurtien dee ze gauw dichte, en ja 
heur, vuur. Gauw nog wat dikkere hoolties en 
talhoolties d'r bi'j bovenop en de kachel 
braande as een here. 
Intied hadde moeder heur naachtjak uutdaon. 
Over de brune onderjurk kwam een jurk en ze 
dee een bloemde schölk veur. Ondertied 
hadde ze de kamme ok deur et haor daon en 
et haor opsteu ken mit van die fiene brune 
kammegies. 
Ft zwatte zakketeltien wodde boven op de 
hekkieskachel zet. Zoe'n keteltien hadde dus 
as et waore een lange zak, wat hie[ praktisch 
was, want clan kwam et kot bi'j et vuur. 
Moeder dee et keteltien halfvol waeter. Dat 
waeter hadde ze in een potkanne staon, daor 
gong zoen vuuf liter in. Dat was veur moeder 
makkehik, mar ik haelde a'k dust hadde d'r mit 
een koppien ok wel es even wat waeter uut. 
Moeder gong now naor de diggeltieskaaste 
en haelde daor de theebusse uut. De trekpot 
ston op 'e taofel en moeder dee daor een 
peer scheppies theeblaeden in. Et rooie 
pietereuhiestellegien ston op 'e taofel en 
wodde ansteu ken en de trekpot waor as 
moeder et kokende waeter opgeuten hadde 
wodde op et stehlegien zet en de thee kon 
trekken. 
Doe reup ze mien vader: 'Jow moen d'r uut-
kommen, de kachel is waarm en de thee is 
klaor.' 
Mien moeder mos dat nogal es een peer keer 
herhaelen. As vader d'r ienkeer of was en de 
kieren an hadde, kwam ik d'r ok of. 
1k zie et nog veur me dat mien vader et 
koppien thee in et paantien schonk. De thee 
koelde dan wat hadder of en hi'j kon et zo wat 
eerder opdrinken. Dat het mien vader in zien 
boereleven haost altied daon. Hi'j wol altied 
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een koppien hebben mit een diep paantien. 
Zo zatten we dan morgens om een uur of 
zesse an de thee. As joongien kreup 1k nog 
wel es even bi mien moeder op de knie en 
hebbe zo al es mien elleboge braand an de 
kachelpiepe. De kachel ston ommes midden 
op de vloer en de kachelpiepe gong eerst 
recht naor boven en dan mit een haokse boge 
tot de schostien in. 
Nao de thee gongen mien oolden naor de stal 
om de koenen te melken en ik gong wel es mit 
om de melkemmers te legen in de bussen die 
bij oons in de kaarnhoeke stonnen. Die was 
vlak bi'j de buterdeure, en le konnen de 
bussen dan zo naor de weg toe brengen. 
Mien moeder was slim schone en d'r kwam 
gien spattien koestront op de melkbussen. 
Nao een bod haevermoutenbri'j gong 1k 
lopende naor schoele mit mien twie buurmae-
gies, buurjongen hadde ik niet. Middags om 
twaelf ure gongen we weer naor huus om te 
eten. Op woensdagmiddag weren we vri'j. Die 
woensdagmiddag was et gloepende koold, et 
vreur overdag een graod of tiene en d'r ston 
een hadde oostenwiend. De ruten bi oons in 
de grote kaemer zatten de bloemen dikke op 
en ie konnen niet zien wat as de weg langes 
gong. We drokten et lit van de eerpelpanne 
tegen de rute an en dan haj' even laeter een 
cirkel om deur te kieken. De postbode, 
Lammert Nijholt, hadde de ieskegels in de 
snor zitten doe hi'j de post bi'j de deure brocht. 
Mien moeder hadde bi'j de winterdag vaeke 
een stove onder de taofel staon mit een teste 
d'r in, daor een kooltien vuur in kon. Een hiele 
hoop gezinnen hadden liekewel een plaet-
stove onder de taofel, daor kon iederiene 
gebruuk van maeken. Moeder zette laeter die 
middag de teste mit et kooltien vuur op 'e 
veensterbaank in de hoop dat de bloemen 
van de rute gongen. Mar et kwam hie[ 
aanders omme, in de rute kwam van onderen 
een grote baaste. Mien vader hatstikke 
kwaod, mar een ni'je rute, nee heur, daor 
weren glen centen veur. 
Aovens om een uur of vufe henne was et al 
goed donker. Mien vertier was dan vaeke in 
de koestal. Et was daor nooit koold, ie 
heurden de wiend niet en Ok niet et gekletter 

van regen of haegel op et dak. Oonze grote 
hond Jumbo, een gladhaorige Sint Bernhard, 
was mien grote kammeraod. Jumbo was ok 
de vrund van mien moeder, zi'j spande him 
veur de honnekarre en haelde zo de melkbus-
sen bi'j de straote weg, die zatten vol mit 
waai, ondermelk en soepe. De hond kreeg 
dan altied een snee roggenbrood mit botter 
d'r op, dat vergeet 1k nooit weer. Jumbo 
haelde mi'j vaeke van schoele, mar oonze 
juffer Bakker vun daor niet zo yule an, want 
Jumbo maekte mit zien grote tonge gauw 
heur kattebottien leeg. lenkeer het Jumbo mi'j 
in de vinger beten, mar dat was mien eigen 
schuld. Hi'j hadde van die lange flaporen en 
hi'j moch graeg de voeremmers van et 
varkenvoer uutslikken. De raanties van die 
flaporen zat dan wel es wat verdreugd mael 
an en dat pluusde 1k d'r of, mar dat dee him 
zeer, vanzels. 
As 1k aovens in de stal was, gaf mien moeder 
de koenen huj. Ze haelde dat uut et hujvak, 
mien vader splitte et huj daor in klaampen. Ze 
brocht dan een aarm vol over de groppe naor 
twie koenen. Die stonnen twie an twie mit de 
kop naor de butermure toe. 1k sleepte drok mit 
en gooide et huj op 'e gang, dat scheelde 
moeder een reize. 
Nao et voeren en melken gongen we 
broodeten en as we dat op hadden gong mien 
vader him scheren. 1k moch dan niet bi'j him 
in de buurt kommen, want hi'j scheerde him 
mit een groot scheermes en was doodsbe-
nauwd dat 1k him anstoten zol. 
Die aovend zee hi'j tegen mien moeder: Et 
wol niet van rechten, et dee zeer.' 
Glen wonder,' zee moeder, 'jow hebben d'r 
gister de biggen mit sneden, vandaor.' 
De eredaegs brocht hi'j et scheermes naor 
Feike Oosterhof in Ni'jhooltpae, die was 
kapper en scheerbaos en die maekte et mes 
weer vliemscharp op een euliestien. 
Doe vader die aovend de baord mit piene en 
muuite kwiet was, las hi'j me uut de Hepke-
ma's kraante een verhaeltien veur van 
Bruintje Beer. 1k vun dat prachtig. Om half 
achte weren de ni'jsberichten op de radio en 
mien vader luusterde altied. Wi'j mossen dan 
allemaole stille wezen. As joongien haj' daor 

29 



wel es an en dan haelde ie wel es wat uut. 
Mien vader wodde zo kwaod dat hi'j een 
plakke krentebrood dat op een snegien 
roggenbrood lag naor mi'j toe gooide. De boot 
was goed an en ik hul me mar gauw stille. 
Nao de nisberichten was a lIes weer gewoon 
en zee mien vader dat ik die aovend wel wat 
anger opblieven moch, want we kregen 
aovendpraoters. In de regel mos ik veur die 
tied al aachter de beddedeuren, mar vanao-
vend niet. Jelle en Jaanke zollen kommen, 
dat weren oonze oergezel!ige buren. 
Ze weren nog mar goed en wel in de kaemer, 
ze hadden de stoel nog niet iens waarm, doe 
dr een kiap op 'e zoolder was van heb ik jow 
daor. 
Wees mar niet bange,' zee mien vader, dr 
vaalt een stok spek onderuut in et rookhokke. 
We hebben slaacht en et spek hangt te roken. 
Deur de waarmte is de zwaore van et spek 
smulten. Dus, niks an de haand, et komt wel 
es vaeker veur, veural mit schinke en wost.' 
Mien moeder hadde krek een brille kregen en 
die mos Jaanke ok even op hebben. Jelle zat 
te praoten mit mien vader en zat clan altied 
mit et rechteroor naor him toe, want Jelle had 
mar ien oor. 
'Now,' zee mien moeder tegen Jaanke, 'Jelle 
moet him Ok even op hebben.' 
1k zie mien moeder nog naor Jelle gaon en ze 
zat mar de friemelen mit die iene krulle van de 
brille. 
'Toe je,' zee Jaanke, 'Jelle hetja mar ien oor, 
Anne!' 
Een posien laeter keek mien vader mi'j an, 
now, en clan wus ik et wel. De kleren uut en 
aachter de beddedeuren. Netuurlik niet 
slaopen en even stiekem mitluusteren. Mar 
niet zo lange, ik was muui en vul as een blok 
in slaop. 
De volgende morgen zag ik mien moeder 
weer in heur naachtjak deur de kaemer lopen 
om de kachel an te maeken. En as de kachel 
braande en de thee klaor was, was et opni'j: 
'Jow moe'n d'r of kommen, de kachel is 
waarm en de thee is klaor.' 
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Krummelties 

Achtste Nederlaanse Dialektendag 

Op zaoterdag 12 meert wodt in et Congrescentrum 
De Reehorst in Ede in Gelderlaand de achtste 
Nederlaanse Dialektendag holen. Die dag wodt 
orgeniseerd deur de Stichting Nederlandse 
Dialecten i.s.m. et Vlaams Centrum voor Volkscul-
tuur vzw. Et thema van dit grote twiejaorlikse 
evenement is Proeven van dialect. Regionale 
ingredienten in de taalkeuken van het Nederlands. 
Welke streektaelbenaemings bin d'r veur de eerpel 
in et Nederlaanse taelgebied? Klinkt de Brao-
baanse vörke aanders as de Gelderse? En welke 
uutdrokkings wo'n dr bruukt in de verschillende 
regio's veur (te) sloppe koffie? Veur et antwoord op 
disse vraogen en om nog veul meer keukengehei-
men van oonze streektaelen an de weet te 
kommen, raoden we jim zeker an om naor Ede te 
gaon. 
Tiedens et morgenpergramme dat om 9.30 ure 
begint, is d'r o.e. een lezing over verschillende 
benaemings van gruunte en fruit en een muzikaol 
tussengerecht van de Vlaamse groep Arjaun. In et 
middagpergramme (van 14.00 tot 17.00 ure) bin d'r 
een vuuftal workshops die elk zoe'n drie kertier 
duren en die twie keer anbeuden wodden. Om 
daoran mitdoen te kunnen is et veurof inschrieven 
dr van wel neudig. Ft gaot om de volgende 
workshops: Huus of huis? De Gelderse dialecten, 
deur drs. Charlotte Giesbers (Radboud Universiteit 
Nijmegen) en dr. Harrie Scholtmeijer (lesselakede-
m ie Kaa m pen) Dialectverlies versus dialect ver-
wetving, deur Lic. Kathy Rys (Universiteit Gent); 
Staal in Ede, deur perf. dr. Siemon Reker 
(Rieksuniversiteit Grunningen) en Henk Scholte 
(streektaelkonsulent en -zanger Tärf); Nederlandse 
streekgerechten: Thea Kroese reurt de soep met 
de breinoalde deur Thea Kroese (direkteur Van 
Deinse lnstituut) en Vlaamse streekgerechten: De 
Groene Gordel, streekproducten voor Brussel, 
deur Jo Van Caenegem (VLAM/Akedemie veur 
Streekgebunnen Gastronomie). 
In de Wintertuun van et Congrescentrum is een 
grote infomark daor verschillende verienings en 
orgenisaosies op et gebied van streektaelen 
infermaosie geven over heur aktiviteiten en 

publikaosies uutstald hebben. De Stellingwarver 
Schrieversronte dot daor vanzels, mit een hiele 
grote kraom, ok an mit! 
Meer infermaosie over disse prachtige dag is te 
vienen op www.vcv.be  en www.ru.nlldialect, of 
per e-mail: snd@mail.be  ofdialectendag@vcv.be. 
le kun liekewel Ok even bellen mit Ton van de 
Wijngaard van de SND: 024-3615998. 

Turfroute Informatieblad 2005 

Kotleden verscheen et Turfroute Inform atieblad 
2005, dat uutgeven wodt deur de Stichting De Nije 
Kompagnons. De stichting is in 1974 opricht om de 
Turfroute in staand te holen en om die (nog meer) 
in de belangstelling te brengen. Veur wie et niet 
krek wet: De (grote) turfroute lopt deur Zuudoost-
Frieslaand en deur dielen van Drenthe en 
Noordwest-Overiessel. Et diel daor et in dit ni'je 
infermaosieblad omme gaot is et diel dat via de 
Opsterlaanse Kompagnonsvaort vanof Ulesprong 
tot en mit de Damsluus bi'j Appelsche gaot en via 
de Kuunder vanof Mildam tot daor waor et kenaal 
in de Opsterlaanse Kompagnonsvaort uutkomt. 
In et ni'je infermaosieblad is van alles te vienen en 
te lezen over de streek om de route henne. Van 
broggen en anlegplakken tot wc's en drinkwaeter-
veurzienings an toe. Mar ie vienen Ok infermaosie 
over de VVV's in de regio, zwembaeden, 
kampeerplakken en museums, en d'r is een anbod 
van lezings over de streek. Prachtig is et artikel 
Pas op voor de watermonsters in de Turfroute, 
daor o.e. et zo mooie Et verhael van de Pieterman-
nen in opneumen is. Dat verhael is indertied 
bekend wodden deur volksverhaeleverteller Wube 
Lamers van de Kuunderwal (1912-2001). 
Meer infermaosie over de Turfroute is te vienen op 
de webstee www.turfroute.nI, mar ie kun Ok 
bellen mit de heer Johannes Knevelman (overdag 
te berieken op 0513-467467). 
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Sietske Bloemhoff 

Veurbij, veurbi'j, veurgoed veurbi'j 

Dit keer zien jim een oolde prentbriefkaorte die 
wij een peer jaor leden van Bouke Jansen 
(1915-2004) uut Oosterwoolde kregen. Et is 
een foto van de Opstertaanse Kompagnons-
vaort in Don kerbroek en ie kieken de kaant 
van Wijnjewoude uut. Op de foto, die neffens 

Jansen van rond 1910 is, bin een peer 
manluden te zien die o.e. mit krojen in de weer 
binnen. Mar wat ze now percies an et doen 
binnen, is oons niet hielemaole dudelik. Wie 
kan oons daor meer over vertetlen? 
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