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1k kan haost niet waachten om d'r an te beginnen. De ni'je kursus. Et is een kursus Span-

nende verhaelen schrieven. Akky van der Veer en Tine Bethlehem zullen pogings doen om 

oons, de twaelf debutanten, et pad te wiezen. 'k Hebbe krek de opdracht thuusstuurd kregen. 

Now kan ik an niks eers meer daenken. 1k moet tegere mit een aandere kursist naor een 

spannend plakkien in de Stellingwarven en clan moe'n we oonze zintugen et wark doen 

laoten. We moen opschrieven wat op oons toekomt en daornao dat in een verhaet 

verwarken. 

1k heb de kaorte van de Stetlingwarven d'r bi'j pakt. En now he'k at een perbleem veurda'k 

uutaende zet mit de opdracht. 1k kom d'r niet uut. D'r bin zoe'n protte ptakken waor as ik wet 

wat spannends van bedaenken kan. Wat te daenken van de Ni'je Anleg in Wolvege. De oolde 

bomen in de tuun mit de hatties en naemen d'r inkarfd. Of et koepeltien dat d'r ston. Zal ik dat 

es praoten laoten? Et huus Lindenoord mit in de kelder de schildersruumte en de kaemers mit 

heur geschiedenis van de Van Harens. Et Van de Sandeplein. Der Izzerd mit zien karkepad 

en de fransiskanen. De Lendebrogge en et Zwatte pattien. Dan de Westhoeke en de oorlogs-

tied. Zo kan ik nog wet even deurgaon en dit is nog mar allienig in West. Et broest me now at 

in et heufd. As et goed gaot, kriegen Jim de risseltaoten misschien wel te tezen in De Ovend. 

In disse Ovend vienen Jim Ok weer hiel wat Iezensweerdige bi'Jdregen. 

Wiebe de Vries van Wolvege schrift zien vuufstigste stok over de oorlog. Een prestaosie. Wie 

kan dat voihoten om zoveul keer et meensdom te boeien mit verhaelen over een tied van 

zoe'n vuvenzestig Jaor weeromme. Geweldig toch, om oons weten te laoten dawwe dit nooit 

vergeten meugen en daankber te blieven veur de vri'Jhied zoas wi'J die ken nen. Mar wat een 

uutpluzeri'Je moet zoe'n verhaet elke keer wezen. Attied mar weer naogaon as et ktopt waj' 

schrieven. Hulde an disse schriever! 

Koosje en 1k weren Ok nog te gaast bi'j Tjitske Diever. Zi'j dot an kaantktossen, en hoe! Jim 

kun oonze verbaozing over heur passie lezen in dit nommer. 

De vaaste rebrieken geven een herkenning an elke Ovend. De taetrebriek van Henk Bloem-

hoff mag 1k zels mit naeme graeg deurnemen. Mar dit keer Ok een protte kotte verhaelen, en 

de bloempies van oonze prachtige tael bin weer niet vergeten, de gedichten. Lees alles, en 

heb d'r een protte plezier van. 



Koosje Hornstra en Jimmy Visser 

Passie, passie, passie... 

Meensken, 
wat ik (Jimmy) jim now vertetten wit, daor bin 
haost gien woorden veur te vienen. Et duzett 
mi'j. Et heufd is mij vol en teeg omstebeur-
ten. Et is haost onmeugetik en schrief 
hierover. Lichtkaans kun jim, aj'm dit lezen 
hebben, een betien begriepen waoromme ik 
die naacht attegere 
stroken kaant an de mure 
hadde. Mien hiete huus 
tag vol mit ktossies en 
overat weren meensken 
die mi'j petroonties in 'e 
hanen douwden. Ze 
beuden mi'j geld veur een 
grote koe van een soorte 
van gaes, die bi'j de 
veurdeure ston. 1k was 
hietendal in de stress. 
Hoe mos ik at die meen-
sken vertet ten da'k nog 
nooit een ktossien vaaste 
hoten hadde en tot an de 
veurige aovend onwetend 
was van de meugtikheden 
van disse tiefhebberi'je. 
Zwieten da'k dee. 
Doe wodde ik wakker. 
Getokkig. tk  ston wet 
naost et bedde mit de 
overtrek in 'e hanen, mar 
wakker. Et was een droom. De rest van de 
naacht he'k niet meer staopen durfd. Hoe 
kriej' et veurmekere, zoj zeggen. Dat weet ik 
wet. tk was de aovend dr veur mit Koosje 
Hornstra naor Tjitske Diever op Der tzzerd 
west. Die vrouw kan wet kaantktossen, 
en hoe! 
In 1987 is ze uut verveting d'r mit begonnen. 
Ze hadde een protte vri'je tied en wus ems 
niet goed wat daor mit te doen. Ze zag de 

buurvrouw mit ktossies in de weer en docht, 
dat wik ok mar es perberen. Ze wus doe niet 
wat ze heur anhaetde. Et kreeg heur zo te 
pakken dat ze now een huus an heur huus 
bouwt veur heur tiefhebberi'je. Et kwam wel 
veur dat ze morgens om zeuven ure at de 
eerste ktossies in de haand hadde. Veur 

Tjitske 0/ever. 

heur was et gien straf om hiete daegen mit 
kaant in de haand doende te wezen. De 
technieken van et ktossen het ze heur eigen 
maekt, zoas torchon, tute, vtaanders, 
schuine stag, gravenmoers, vraog et heur en 
ze teert et jow. Ze is dr hiet vute mit doende 
om et aanderen weer te teren. D'r gaot haost 
gien dag veurbi'j of ze ktost wet. Zets teert ze 
Ok nog hiettied deur. Naost et tesgeven gaot 
ze mennig keer naor de kaantktoskring in 



Drachten. Ze wisseten daor et ni'jste ni'js uut 
over et kiossen en bedaen ken daor mit 
mekeer weer ni'je idenen uut. 
Bi'j Tjitske in de kaemer woj' stifle van at dat 
prachtige wark wat daor hangt of staot. Mar 
dat is nog niks bi'j wat aj' zien as ze je 
mitnemt naor boven. Bi'j de trappe koj' at 

meute, de Ootdhiedkaemer van Wotvege, en 
dit jaor op 17 juti in Extoo op de ambachten-
mark (bestaonde uut honderdveertig kraomen) 
en vaeke op braderienen en evenementen. 
In 2003 beston de LOKK (Laandetike 
Orgenisaosie Kaant Keunst) 25 jaor. Over et 
hiete taand verspreid bin twienentachtig 

een diet van heurverzaemeting integen. 
Ktossies, niet te tetten! Ze speert ze. Klein en 
groot, van atlerhaande materiaol maekt. Zo 
appat. In een kaemer boven vien le kussens. 
Kaantkloskussens. Overat kom men die weg. 
En ze het reiskoffers veur kaantklossers. tk 
had nog nooit zovute goed bi'j mekeer zien 
dat attemaot mit dit wark te maeken het. Zo 
het ze poszegets, koeketrom men, antiek 
kaant en boeken. Rimmen vol. Daor tat ze ok 
et wark zien dat ze maekt het. Kraegen, 
ktieties, haanskies, mussen. En dan de 
ptakboeken. D'r kwam 
glen aende an. 
Koosje vertett jim now 
veerder over de prak-
tische kaanten van et 
wark. 

Tjitske is bestuurstid 
van de Kaantkring 
Drachten 'It Fryske 
Swantske', die veurig 
jaor in et Streekmu-
seum van De Gediek 
een tentoonstetting 
orgeniseerde bi'j 
getegenhied van heur twaetf-en-een-half 
jaorig bestaon. Veerder was d'r een jaor 
eerder in et Fries Museum een grote 
kaantshow 'Kaant in kteding', waor Tjitske 
zat te ktossen. Dimmestreren dot ze vaeker, 
zoas bi'jgtieks in de zoemer van 2002 in de 

kaantkringen en etke kring het omtrent 
vuventwintig teden. In Friestaand bin drie 
kringen. Now het Tjitske mit naeme in de 
ni'je hobbyruumte ptak veur heur verzaeme-
ling kaantktossputten. D'r staon elf kussens 
mit attes d'r op en d'r an en d'r hangen meer 
as twiehonderd peer showktossies. 
Van 1990 of het ze an drienendattig 
vrouwtuden et kaantktossen teerd en daor 
bin 1k d'r iene van, mar veur mi'j is et een 
hobby bteven. 1k vien et mooi da'k de 
techniek kenne en bin in de winter o.t.v. 

Tjitske d'r in een 
groepien mit 
doende, mar daor 
btift et veur mi'j bi'j. 
In de eerste weke 
van december is d'r 
een twiedaegse 
Kaantmark in Maarn 
bi'j Utrecht waor op 
len dag zoe'n du-
zend klosters kom-
men en niet attiend 
uut Nedertaand, mar 
Ok uut Duutstaand, 
Engetaand en 

Denemarken. 
In dit taeste taand woont een schoonzussien 
van Tjitske en dat komt mool uut, want ien 
keer in de drie jaor is daor een groot kongres 
en daor is ze at vuuf keer henne west. Een 
sporthat vol materiaot uut bi'jgtieks Duuts- 



laand, Tsjechië en alderdeegst Australië an 
toe. Et hiele dorp Tonder staot dan in et 
teken van et kaantklossen. 
Daor kan Tjitske zo van genieten en geft ze 
vaeke weer tevule geld uut, mar ze wet ok 
wel daj' meerstal van een hobby niet riek 
wodden. 
D'r bin verschillende technieken bi'j et 
kiossen. Bi'j et Gravenmoerse (Braobaant) 
kaant klos ie veurnaemelik stroken an 
mussen. Et is een 
grof, eupen soort en 
daor wodt vaeke 
een rolkussen veur 
bruukt. Daor 
tegenover hej' et 
Engelse Honiton-
kaant, een hiel fien 
soort en dat wodt 
klost op een rond 
bol kussen. Et 
biezundere an de 
klossies die hier bi'j 
bruukt wodden is, dat dr kraalties an et 
uutaende zitten en daj' hier an zien kunnen 
uut welk diel van Engelaand ze kommen. 
In Zuud-Duutslaand hebben ze een 
rolkussen op een staander en klossies mit 
een hulze dr omme die schoeven kan en 
waor et gaoren onder zit. Zok kaant hiet 
Schneebergse kaant, mit een vlechtraand dr 
omme en wodt bruukt veur klieties, kraegen 
en mesjetten. Tegenwoordig wodt dr ok 
medern kaant klost, waorbi'j warkt wodt mit 
keuper- of iezerdraod en synthetisch gaoren. 
le kun dan een ruumtelik warkstok maeken, 
bi'jglieks op een stien. Veurdaj' daor mit an 

de gang kunnen moej' netuurlik hiel goed de 
techniek beheersen. Aj' mit een warkstok 
beginnen zuuk ie een petroon uut, en et 
bi'jpassende linnen gaoren, waj' eerst op 'e 
klossies wunnen hebben. Mit hulpe van 
spelden klos ie dan in linnenslag of netslag 
et veurbeeld op et kussen nao. 
Zels klost Tjitske et liefst de techniek mit 
deurlopende draoden, waorbi'j' niet altied 
anhechten hoeven. Een waor keunststok is 

de raand van een 
Friese musse van 
1.72 m laank. Ze 
hadde dr drie jaor 
veur uuttrokken, 
mar was nao 
aanderhalfjaor (!) 
al klaor. Ze bruukte 
157 klossies, et tal 
spelden was niet te 
tellen en de draod 
was zo dikke as 
ni'jgaoren. Over 

ien centimeter dee ze vier uur. 
Al die tied dat we bi'j heur weren, praotte ze 
deur over heur passie. Et was haost 
middernaacht doe we op huus an gongen. 
Ze hadde om oons nog wel daegen vertellen 
mocht over heur levenswark. Wat is et toch 
biezunder aj' meensken tegenkommen, die 
zo vol binnen van heur bezighied. Geweldig. 
len ding kun we jim anraoden. Gao, as 
Tjitske de verbouwing klaor het, es kieken. 
Wat zal et douk mooi wezen as alles 
bi'jmekeer uutstald is en ie heur in de ni'je 
ruumte doende zien mit heur passie 
klaantklossen. 



W.deJong 

De turfbult die mar niet Heiner wodde 

In et taest van de zoemer moej' d'r omme 
daenken daj' branige in huus hebben. Wi'j 
stoken thuus spitten, ok wet btauwe ktuten 
nuumd. Now weet ie misschien niet wat spitten 
binnen. Now, spitten bin maekt uut de onderste 
taoge van et vene. Die kan niet meer an turven 
steuken wodden. Aentik is et teegvene. En as 
de taoge dik genoeg is clan wodt d'r bagget 
van maekt. Soms kommen daor speciaot 
turfmaekers veur uut De Haske of de kop van 
Overiesset, mar d'r bin in et dorp ok wet 
goenend die bagget maeken kunnen. Mar as 
de taoge niet zo dikke is wodt die uutspit en op 
de raand van de veneputte te dreugen tegd. 
Veut haandet is d'r niet in. En clan kuj' d'r 
goedkoop an kommen. Echt goed dreuge 
wodt zokke branige attiend mar in hiete hiete 
zoemers. 
Et was in de oortog, doe d'r oons vraogd 
wodde dit jaor een grote bok te huren en die 
een dag van teveuren naor et veld te brengen. 
De aandere daegs wodde de bok dan taeden 
en nog een dag taeter konnen we de turf haelen. 
Et was nog een hiete ommetaanse reize om 
trouwens mit een boot bi'j et veld te kommen 
en ie mochten ok niet zo taete meer buten 
wezen van de Duutsers. De bok kwam vanzets 
wet op et goeie ptak en mit de fietsen d'r in haj' 
veur weeromme ok vervoer. 
Doe wi'j taeter mit de bok vol turf in et dorp 
kwammen, was d'r een razzia en wi'j wussen 
dat onder de taeding turf sputten zatten waor 
de Duutsers oons niet mit trapperen mossen. 
Mar wi'j veerden mar gewoon deur. Now ja, 
gewoon was et niet vanzets, dat kuj' je wet 
indaenken. Mar de Duutsers hadden hiete-
maot gien betangstetting veur zok smerig 
warkvotk en teuten oons mooi gaon. We 
gongen deur de stuus op huus an. 
Now was d'r bi'j oons in huus iene die zocht 
wodde en mien mem docht heur een stag veur 

te wezen deur een peer Duutsers in huus te 
vraogen veur een bakkien drinken. Mien mem 
kon goed Duuts praoten en doe wi'j in huus 
kwam men, zatten daor een peer off icieren. 
Tegere mit die ze zochten zatten ze te 
koffiedrinken en ze vreugen nargens naor. 
Deur et oge van de naatde kreu pen, hebben 
wi'j et schip lost. Onder in de bok vunnen we 
onder een taoge net vier kisten. Wat d'r in zat 
wussen we niet, mar d'r was ofspreuken dat 
we de bok op een ienzem ptak tussen 
Appetsche en Oosterwootde brengen zotten 
en daor vaasteteggen. 
Et was me de winter wet die we kregen. Et 
vreur dat et kraekte. Op de turfbutte hadden 
wi'j veur et ofdekken en dreuge hoten, dreugde 
driefvitten tegd. Deur de strenge yost en de 
sni'j was dat tot een goed ofdak vreuren. 
De hiete winter haetden wi'j daor de turf uut 
zonder daj' zien konnen dat de butte kteiner 
wodde. De buren snapten d'r niks van en 
vreugen waor wi'j clan wet van stookten. Now, 
van de butte vanzets. Mar dat geteufden ze 
niet. Et was een raodsel. En ze hadden et 
weten kund. D'r was nog een muddevanger in 
de butte west. Een hond hadde et spoor van 
een mudde te pakken had en gong naor oonze 
turfbutte. Mar de mudde was bliekber niet 
thuus. D'r wodde niks vongen. 
Ok an de strenge winter kwam een aende en 
de duj vut in. 
Op een morgen kwam de buurvrouw hatsover-
kop anvtiegen mit de bosschop dat dieven 
oftopen naacht oonze hiete turfbutte teeghaetd 
hadden. D'r was mar een ktein betien van over. 
We hebben heur doe mar vertetd dat wi'j de 
hiete winter van de butte stookt hadden deur 
him uut te hotten zodat et dak en de waanden 
staon bteven en de spitten dreuge. Ze wot et 
niet geteuven. Zo ziej' mar weer dat gezicht 
bedriegt. 



Roely 

Verlangst 
d' oolde stee, 'k mos d'r mar niet meer kommen 

as bi'j de meitied de seringe bluuit 

de musken nusselen onder de holle pannen 

de koekoek ropt en de mere I flu it 

an de slootkaant staot de brem te pron ken 

zet viammend geel de hiele wal in braand 

ontelbere moggies daansen in de zunne 

vroege zwelvers scheren over 't laand 

veerweg heur 1k mien mem weer zingen 

wiels de waske vrolik wappert in de wiend 

heit spit de tuun en poot de bonen 	. 

om huus 't hoge lachien van een kiend r 

in de proemeboom koert, ienzem een doeve 

daamp legt een witte deken over 't laand 

d' aovendlocht tilt van onbestemde geuren 

glidt Iangzem over in de naacht 	- 

wat wet een kiend van et vergaon van dingen 	 - 

hoe zol et weet hebben van verleuren tied  

mar kleurt de brem en geuren de seringen 

clan droomt mien hatte van de kiendertied 

-r 	d' oolde stee, 't is beter da'k d'r niet meer komme 

as bi'j de meitied de seringe bluuit 	---- 

de musken nusselen onder de holle pannen 

de koekoek ropt en de merel fluit. 
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Henk Bloemhoff 

Oonze tael, oonze zorg 

Dialektedag en dialekteboek 

Op zaoterdag 12 meert was de grote 
dialektedag van de 'Stichting Nederlandse 
Dialecten' in Ede. Op een aander plak in 
disse Ovend vienen jim dr meer over. In 
disse rebriek wit ik nog even de bundel 
numen die de SND elke keer toegetieke mit 
zoe'n grote mannefestaosie verschienen tat. 
De dialektedag is om de twie jaor, en de 
bundel dus ok. De teksten van de inleidings 
die op 'e morgen van 12 meert hullen 
binnen, bin opneumen in de bundel, wiets 
veerder per artikel verteld wodt over 
woorden en aandere taelverschiensets uut 
de grotere streektaelgebieden. In dit geval 
gong et om benaemings die mit de keuken 
en et eten van doen hebben, dat vertelde ik 
de veurige keer at. Wat et noorden en 
oosten anbetangt gaot et over Grunningen, 
et Friese Friestaand, Drenthe en oonze 
Stettingwarver regio, Twente en West-
Overiessel. De Nedersaksische gebieden 
Aachterhoeke en Vetuwe hebben onder de 
kop 'Gelderlaand' heur gerak kregen. 
Wat uut een tat bi'jdregen btiekt is dat d'r 
naor verhoting een protte woorden uut de 
sfeer van de keuken in et Nedertaans mar ok 
in oonze regio's ontliend binnen uut aandere 
taelen en gebieden. 
Dat de 'Fraanse keuken' zien invloed had 
het, zat wet gieniene van de tezers ni'jdoen. 
Zo geft dr. Joep Kruijsen uut Nijmegen in 
zien lezing, die in et boek ok opneumen is as 
artikel, as iene van zien konklusies dat et 
Fraanse pat van de Nedertaanse woorden 
die veur eten en drinken staon, lieke groot is 
as et tat 'eigen woorden' uut die sfeer en dat 
et mit die Fraanse woorden haost om de 
helte gaot van atte tienwoorden mit mekeer 
op dit terrein. In de zudelike dialekten 

(Braobaans, Vtaams, Limburgs) is et pat an 
Fraanse tienwoorden nog groter. In ien van 
de aandere artikets, de lezing van dr. Jan 
Stroop uut Amsterdam, kuj' geweer wodden 
dat een protte keukenwoorden aentik at 
ontliend weren an et Latien. Dat ze veural 
overneumen binnen van de Romeinen, in de 
Romeinse tied. Et gaot veurat om woorden 
die veur oons vandaege-de-dag hiet gewone 
woorden binnen, ok gewone Stettingwarver 
woorden dus, zokken as proeme, pere, kool, 
keze, botteren slaod. Stroop het een mooi 
kaortien opnemen laoten in et boek mit de 
verspreiding van de woorden dr op die dr 
veur de siepel bruukt wodden in Nedertaand 
en Vtaanderen. Daor het et Nedertaans et 
woord ui veur. Dit even veur de lezer die de 
anduding siepel niks zegt. Dat kaortien he'k 
in disse rebriek ok even ofdrokt, omreden de 
variaanten en heur verspreiding slim aorig 
binnen. UI, ajuin en zo kommen uut et 
Latiense woord unionem. Et woord siepel 
wodt, in 't plak van ui, ajuin en nog aandere 
woorden veur etzetde ding niet atlienig in 
oons Stettingwarfs, mar ok in et Fries en et 
aandere Nedersaksisch zegd. Wi'j blieken et 
niet uut et Fries te hebben of omgekeerd. 
Jan Stroop daenkt veur et komof van dit 
woord an et Latiense cepulla. Dat woord 
moet in de Middetieuwen ontliend wezen uut 
Noord-Duutstaand, vanuut en via de 
ktoosters, ok naor oons gebied toe. Nog 
vandaege-de-dag wodt et woord siepel in 
grote patten van et Nederduutse taetgebied 
in Duutstaand zegd, dus krek as bi'j oons. 
En zo het de bundel vute en yule meer an 
aorigheden over keukenwoorden en zo te 
vertetlen. le kun et tiekewel niet beschouwen 
as een haandboek of as een vottedig 
overzicht, omreden etke auteur veur himzets 
en veur zien regio een tat aorige dingen 



keuzen het. Van aachteren kiek ie een koe in 
't gat, zoj' ok now weer zeggen kunnen, mar 
een uutvoerige index hadde dit boekien niet 
misstaon vanwegens et grote tat woorden 
dat d'r in nuumd is. 
Waj' wet weer vienen, krek as attied, bin een 
hieteboet gegevens over de instituten en 
orgenisaosies die heur mit streektaet of 
diatekt doende holen. De bundel hiet 
Proeven van Dialect. Een kijkje in de keuken 
van de Nederlandse dialecten. Et is een 
uutgifte van de SND, en et plak van uutgifte 
is Groesbeek. De redaktie hadden Veroni-
que De Tier, Ronny Keu ten en Jos Swane-
nenberg. Et gett 12,50 euro, et tSBN-
nommer is 90-73869-08-0. 

Zorgen om de streektaelen op 'e schoelen 

Deur toedoen van de perveensie Limburg is 
d'r nog niet zo tange leden een boekien 
verschenen mit as naeme Dialect en school 
in Limburg. Et is schreven deur Sjaak Kroon 
en Ton Vatten. Beide onderzukers van de 
Titburger universiteit bin betoefd op et terrein 
van de streektaet in de schoeten. Vatten 
hadden we een jaor of wat teden at es veur 
een tezing in Wotvege in et kader van et yak 
hiemkunde, en hi'j en de onderzuker en 
taetere hoogterer Hagen (en aanderen) bin 
ok bekend van et Kerkrade-projekt van de 

eerste hette van de jaoren zeuventig. Dat 
projekt gong ok om de meugetikheden en 
muuitikheden van 'diatekV-sprekende 
kiender op 'e schoeten. Kroon en Vatlen 
taoten now nog es weer opni'j zien, dat d'r 
gien geveer is veur een verkeerde invtoed 
van et 'diatectgebruik' op de prestaosies op 
'e schoeten en ok niet van een 'geringere 
taatvaardigheid van diatectsprekende 
teertingen in de Nederlandse standaardtaat'. 
Dat is dus hiet wat aanders as dat vaeke mar 
gauw even docht of zegd wodt. 
Toch zot et je haost om jezels en atte 
aandere tiefhebbers van de streektaet 
beg roten daj' vandaege-de-dag dit soorte 
van boeken nog neudig hebben om 
aanderen te overtugen dat et gebruuk van 
de streektaet op 'e schoeten glen kwaod kan. 
Netuurtik is d'r wet hiet wat verbeterd, want 
begin jaoren zeuventig was d'r glen spraoke 
van SteHingwarfs op 'e schoeten zoas now 
binnen hiemkunde. Mar toch moet nog mar 
at te vaeke et soort boeken as dat van Kroon 
en Vatlen anrikkemedeerd wodden om 
ootders en onderwiesvetd te overtugen. En 
dat doe 1k dan ok graeg van hatte. Dit soorte 
van kennis zot trouwens gewoon via de 
normate onderwiespergrammes anbeuden 
wodden moeten. Waoromme dat niet 
gebeurt is een hiet verhaet en zol hier te veer 
gaon. Veur wie daenkt dat hi'j of zi'j et 
bruken kan votgen bier de gegevens. Et gaot 
dus om Dialect en School in Limburg. Et 
wodde schreven wodde deur Sjaak Kroon en 
Ton Vatten en et is uutgeven bi'j Aksant 
Academic publishers, Amsterdam, 2004. 
ISBN 90 5260 147 x. De pries is 9,90 euro. 

Naokommerties 

Een stok of wat tezers hebben mi'j weer een 
mool koppettien anvuttings stuurd bi'j de 
veurige of nog eerdere ofteverings van 
'Oonze taet, oonze zorg' in De Ovend. Zo 
kreeg 1k testdaegs een brief van André Often 
uut Btesdieke. Eerder was mi'j opgeven et 
woord poelepetaote, mit as betekenis 
katkoen. André geft now an dat et bi'j him en 
aandere Btesdiekigers gaot om de beteke- 



nis parethoen, dus krek as bi'j et Neder-
laanse 'poelepetaat'. Hi'j vertelt dr bi'j: 'Ze 
taoten poetepetaoten nog wet es tussen de 
kiepen lopen, omdat ze bi'j onraod verschrik-
ketik yule Iewaai maeken'. Now beschouw 1k 
in zokke gevallen niet et iene goed en et 
aandere verkeerd. Et gaot dr bi'j et vaaste-
leggen van woorden omme, wat de sprekers 
dr gewoonlik mit bedoelen. En dan gebeurt 
et dus hiel makkelik dat dr meer as ien 
betekenis heuren kan bi'j etzetde woord. 
In de nommers van De Ovend van decem-
ber en feberwaori wodde ok wat verteld over 
pisoge en zo. André schrift daor now over: 
'Wi'j hiere in Blesdieke, mar ok in Oolde-
mark, praoten bi'j een ontsteking an et oge 
over een pottepisser, en dr wodt dan wet 
vaeke aachteran zegd, daj' dan een oold 
wuufonder de sokken kieken'. Ok uut 
Ooldetaemer weg is dat bekend, geft hi'j an. 
Et woordeboek hadde at padpisser, 
potpisseren pottepisser, at gut et taeste 
woord veur Ni'jtriene. In et Ovend-nommer 
van feberwaori wodde ok ingaon op de 
betekenis 'baltsen' bi'j et Stellingwarver 
woord speulen. Die betekenis wodde 
opgeven deur Freddie de Vries, van 
Hooltpae. Ok in Btesdieke wodde veur 
'battsen' et woord speulen wet bruukt, schrift 
André Otten, in hiel gewone zinnegies as De 
kiewieten bin aorig an 't speulen. 
Uut dezetde hoeke, uut Ooldemark, kreeg 1k 
nog een aorig tittefoontien van Vrouw 
Brouwer daore, die veur heurzets ok biezun-
dere woorden opsch rift van de tael in de 
weretd daor bi'j omme. Een biezunder woord 
vun zi'j befronkertien, een soort votkroeper-
tien. Aj' votkreupen weren en ie hadden 
jezets 'vri'j' maekt deur eerder op et ptak te 
kommen en an te tikken as degene die 
opkwam, dan reup ie befronkt, en dan waj' 
weer vri'j. Et is een woord dat wij niet hebben. 
Vrouw Brouwer en ikke zotten wet weten 
witten as iene uut oonze omgeving et Ok op 
zoe'n meniere kent, en hoe et zegd wodde. 
Uut een aandere hoeke kreeg 1k weer wat 
hiel aanders. Vrouw Zwaga van de woorde-
boekgroep van vroeger uut Oosterwootde 
gaf an oons deur: Doe de deure es dichte! 

We stoken hier niet veur de gemienschop! 
Now, mi'j donkt zoe'n uutdrokking hoe'k hier 
niet veerder te verdudetiken. De bedoeting is 
hetder genoeg. Trouwens, naor de betekenis 
van de votgende uutdrokking, die 1k bi'j 
toeval van mien mem in Ni'jberkoop opvong, 
hoej' ok am per te raoden: Een gezond 
varken vret al/es. Dat is, zeg mar, een 
Stettingwarver meniere om uut te drokken 
'men moet eten wat de pot schaft'. Van oons 
mem kreeg 1k ok nog iene in de was(ke) 
hebben. D'r wodde ok wet zegd iene 
bewasken. Beide menieren wodden vroeger 
wet zo zegd. Et gaot in beide gevat ten om et 
uutwasken van kteren, taekens enz. waj' as 
wark veur iene doen. In et woordeboek 
hadden we trouwens at iene bewasken = 
'iemand wassen die overteden is'. 
Cees Bouwer is iene die mi'j at weer lange 
jaoren riegetties woorden en uutdrokkings 
toestuurt. Cees is aorig bekend mit et 
Stettingwarfs van o.a. Buit, Noordwootde, 
Vinkege en Hoottpae die kaanten. 1k taotjim 
hier een peer aorige uutdrokkings en 
woorden tezen uut zien ni'jste optekenings: 
- de boel in de braand stikken ' urineren'. Hi'j 
kent et van iene uut Wotvege. 
- 1k kanje 't geloof niet in 't gat blaozen. Et 
wodt zegd tegen iene die een betien twiefett 
as 't wet waor is waj' zeggen. Dit is Cees 
bekend van Vinkege en Hoottpae. 
- stoe/hekke. Et woord komt uut Noord-
wootde, en betekent de roggeleuning van 
een stoel. 
- sukerdinkien. Dit is ok weer een woord uut 
Noordwoolde. Et betekent snupien' en et 
wodde in de dattigerjaoren zegd, mar 
atliend tegen kiender. 
- Ochjong, wij'misschien mien broek 
anpassen, dan kuj' deur de gu/pe lachen. 
Zoks wodt zegd deur een jongvent tegen 
een ventien dat kteiner is en dat wat te yule 
praoties het. 

Now, ie zien mar weer dat oons Stetting-
warts nog attied onverwaachs mooie ootde 
woorden opteveren kan, die nog ni'j binnen 
veur een hieteboet tezers. En daor we mit 
nocht naor kieken kunnen. 
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Cees Koopstra 

Argeren, Gelokzukers of 
gooldzukers, De smaek van... 
1. Argeren 

Je argeren, frustreerd wezen, verkot et 
leven, wodt wet zegd. lederiene wit toch oold 
wodden. Daoromme moej' d'r alles an doen 
je niet te argeren. Lao'k mar mit de deure in 
huus valen. In et Else Blattien van een peer 
jaor leden hebben de honnepoepspecialist 
en de honnepoepoprumer de kwestie 
'honnepoep-overlast' an de odder perberen 
te stellen. Et is in et dörp at es eerder op 'e 
bodden west. 
Dat kleine bottien mit Wil de eigenaar van de 
hond de stront opruimen? het misschien wat 
opleverd, of de baos het argens aanders op 
zien trouwe vrund waacht. Ft zol best wezen 
kunnen, dat honnebezitters heur van glen 
kwaod bewust binnen. Zi'j hebben veul veur 
heur dier over. Ze gaon morgens vroeg en 
aovens laete mit heur viervoeter een aende 
kuieren. Et maekt heur niet uut as et regent 
of sni'jt, of dat et tien of meer graoden vröst. 
Dit perbleem moet mit zaachte haansken 
anpakt wodden. le moe'n meensken niet 
tegen de haoren instrieken. 1k wit mit een 
peer kursiefies een veurzet geven. Licht-
kaans wodt de belon deurprikt. Aj d'r dichte 
bi'j staon, kun de honnestrontspetters je om 
de oren vliegen. De meensken, die heur 
kammeraod uutlaoten, moe'n heur now niet 
argeren, mar ok niet doen of et koolde kak 
is. Et doel is dat de locht in Else zuverd wodt 
en de Iocht van de belon niet meer spettert. 

2. Gelokzukers of gooldzukers 

Aj' de ogen goed de kost geven, kuj' de 
laeste tied jongkerels lopen zien, die mit een 
apperaot de grond oftaasten. Die oftaasters 
blieken metaoldetekters te wezen. Zokke 
jongen zuken zaeken uut et verleden en 

hopen stillegies dat zi'j op een votstopte 
oolde sokke mit goolden munten stuiten. 
Die onder oons goed opletten zien ok 
meensken mit een scheppe en een emmer-
tien lopen. Nao onderzuuk bliekt dat zi'j 
honnestront uut de baarms scheppen en mit 
naor huus nemen. 1k wete as oold-boer dat 
honnestront weerdevol eten veur plaanten 
is. 1k zie vaeke honnedrollen in de baarms 
liggen. D'r bin waore keunstwarken bi'j. De 
bezukers van et baankien bij de Butenweg 
kun d'r vaeke zo van heur rustplak of van 
genieten. De hiele kleine drollegies wo'n 
soms op een baistien legd, zodat zoe'n 
warkien beter tot zien recht komt. 
1k heur ok dat meensken verrast wodden. 
Heur wodt clan zoe'n medern keunstwarkien 
op heur arf bezorgd. D'r staot nooit een 
naeme van de keunstener, of de eigener d'r 
van, bi'j, zodat d'r nooit een oprecht 
daankwoord uutspreuken wodden kan veur 
disse vergaankelike keunst. 
Een honnevrund mag best trots wezen op 
wat zien bescharmeling kan. Hoe staon 
oolden bi'j et pottien te pochen, as heur 
kiend daor zien eerste keunstwarkien maekt 
het. Mar et duurt niet zo lange, dat wat zo 
wezenlik is, votstopt wodt. Al gauw moej' dat 
hielemaol alliend doen. Aj' buten een grote 
of kleine bosschop doen, wodt d'r van je 
verwaacht daj' aachter een boom staon 
gaon, of een tippien de bos inlopen. Van de 
aanderen wodt anneumen dat zi'j zoe'n 
ceremonie negeren. 
1k hebbe et idee dat honnen en heur baozen 
dat saemenspel overneu men hebben. De 
hond krigt even de vri'jhied en dot wat hi 
doen moet. De baos [opt flu tend veerder. 
Bi'j grote huusdieren warkt et krek zo. Was 
et laestdaegs bi'j et 'scheit-je-rijk' op et 
sportveld ok niet zo? Doe de koe weer in de 
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veekarre ston, dee hi'j zien grote bosschop 
zonder dat al die ogen van die gelokzukers 
op him richt weren. 	

Krumifl'1ti 
3. De smaek van... 

Foto vaort in Don kerbroek 
De klachten over honnestront kwammen een 
tal jaoren leden van de sjefeur, of hiet zoe'n 
iene die een mjmesiene bedient massienist? 
Hi'j klaegde doe dat hi'j een regenpak an 
trekken mos, omdat hi'j aanders onder de 
poep kwam te zitten, zo yule lag d'r in et gras. 
Zoe'n man hebbe ik verleden weke vraogd, 
hoe hi] vint, dat hier honnen uutlaoten wodden. 
'De situaosie is veur oons een stok verbe-
terd,' lat hi'j mit glunderende ogen weten, 
wiels hi'j naor zien mesiene kikt. 
1k zie, dat d'r een schaarm om et mes bouwd 
is. Dat niet alliend. Hi'j zit zels in een kabine 
mit veul glas. Hi'j het van daoruut goed zicht 
op et grös en zit dreuge en schone. 1k vraoge 
him opni'j as d'r veul stront in et gros ligt dat 
hi'j mi'jen moet. 
'Dr is zeker verbetering vergeleken mit vuuf 
jaor eden,' vertelt hi'j mi'j. 'En,' vervolgt hi'j, 
'twie maol in etjaor moet rond de bomen en 
aander meubilair in de baarms en de parken 
mi'jd wodden. Dat doe ik mit een bosmi'jer.' 
Dan gaot hi'j fiuusterend veerder: 'Hiel wat 
spellers berieken clan mien lippen. Gelokkig 
bin ik zels een honnefiel. 1k hebbe d'r een 
sport van maekt an de haand van de smaek 
van de verteerde etensresten te bepaolen, 
wat de honnen eten hebben; as et blikvoer of 
brokkies weren, of dat ze gewoon mit de pot 
miteten hebben. 1k kan alderdeegst zeggen 
van welk ras zoe'n piepklein spaftien 
ofkomstig is. En,' gaot hi'j enthousiast deur, 
'vergeleken mit vuufjaor leden bin d'r meer 
rashonnen en is d'r een verschoeving 
kommen naor meer hapklaore brokken.' 
1k vraoge him nog as hi'j daenkt, dat dit een 
gezonde sport is en hi'j et niet vies vint. 
Op de eerste vraoge geft hi'j antwoord mit 
een wedervraoge: 'Wat donkt jow van eten 
dat daegen niet in de koelkaaste legen het. 
Och, en over smaek vaalt niet te twisten. Op 
disse meniere perbere ik lot in mien wark te 
holen.' 

In de veurige Ovend ston een foto 
van de vaort in Donkerbroek. Daorbi'j 
wodde vraogd as iene ok wus wat as 
die mannen an de kaante van et 
waeter daor now aenlik an et doen 4-4 
weren. Van Hette en Zus Teijema 
van Don kerbroek kregen we een 
reaktie en die zol best wel es kioppen 
kunnen! Ze schreven oons et 
volgende: Wi'j daenken dat die 
manluden de aeste turven van 
schip lossen en an 't oprumen 
binnen. Et turfschip is daenk' krek 
leeg kommen. An de platte kroje te 

t zien, is et een tur{kroje. Rechts van 
de weg, an de Schaopedrift, had de 
femilieDe Groot een turfen 

Op et scheurkelinderbiattien van 21 
december 2004 van de Stellingwar-
ver Spreukekelinder ston een 
puzeltien, waorbi'j et bij de oplossing 
daorvan am de naeme van een 
Ste!lingwarfs darp gong. Dejuuste 
oplossing was Langedieke. Een funk 
tat meensken stuurde de goeie 
oplossing op. Winner wodde vrouw 
A. de Weerd-van der Wa! van De 
Haute. De pries, et boek De wereld is I 
gek van Johan Veenstra, wodde 
intied bi'j heur thuus bezorgd. Ok van 
dit plak of nag es van hatte fielsej 
teerd! 
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Lily Köhler 

Saemenwonen 

Et is maendagmiddag, drie ure. 
A'k in de stad bin en even in een winkel 
schoel omdat de regen mit bakken uut de 
Iocht vaalt, slinter ik op mien gemak langs de 
verschillende koopweren. Van de sokken en 
de kousen naor de heerlik roekende lochies, 
die in de meerst anlokkelike verpakkings 
verleidelik uutstald staon, van de baddoeken 
en de slopen naor de laekens. Ni'jsgierig 
bekiek 1k een staepeltien van zaacht setien, 
waor as veur de sjeu een lief lochtigblauw 
!intien omhenne bunnen zit. Trots ligt disse 
pracht te pron ken tussen de gewone 
ketoenen soorten en 1k zie dat de vrouwlu-
den, die gevulig binnen veur luxe, d'r as een 
magneet naor toe trokken wodden. 
len vrommes, mit een eigenwies hoetien op, 
komt likkebaordend naost me staon. 
'Prachtig goed, hen?' zegt ze gretig en vuult 
veurzichtig an et moole lintien. 'Mool veur 
mien dochter. Veurige maond is ze saemen-
wonen gaon mit een vrund. Drie-hoog-
aachter in een wat sjofele buurt. 1k vien et 
aenlik mar niks heur, dat saemenwonen. 
Jowdan?' 
1k nik da'k et mit heur iens bin. 1k geleuve 
trouwens dat d'r niet ien gries vrouwlude-
heufd in Nederlaand rondlopt, dat heur glen 
zorgen maekt over de kiender en snuffel 
veerder. 
'En een bende daor die kiender in zitten! 
Mien dochter is net achttien en van stud eren 
komt now vanzels hielendal niks terechte. Ze 
hebben niet lens een taofel om de spullen op 
te zetten. Mit et bod op 'e schoot zitten ze 
veur de tillevisie te eten. 1k vien et mar niks. 
Hebben jow dochters?' 
'Ja, iene.' 
'Die kan zeker ok niet koken. Et is netuurlik 
ok oonze eigen schuld dat ze d'r niks van 
maeken, mar ze willen ok niks van je 

annemen! Eetjow dochter ok vegetarisch, 
omdat heur vrund dat dot?' 
'Ja,' zegt ik en heur de vrouw naost me 
oplocht aosemhaelen. 
'Die kiender van mi'j zien d'r uut as uut-
poepte aten. En ie meugen d'r niks van 
zeggen, want dan kriej' de wiend van 
veuren. Dat vegetarische eten bestaot veur 
heur alliend uut sojabonen en ries.' 
Ze pakt et staepeltien setienen Iaekens op, 
strikt d'r es mit de haand overhenne en gaot 
deur: 'As ik ok mar ien min woord zeg over 
dat saemenwonen, kriegen we al ruzie. 
Veurdat mien man en 1k trouwden weren we 
eerst zeuven jaor verloofd. Veur oons 
trouwen hewwe niet ien keer bi'j mekeer 
slaopen, zokke toestanen bestonnen doe 
nog niet. Grote wille hebben ze bi'j oons 
thuus, as oonze kiender dat verhael in 
geuren en kleuren an heur kammeraoden 
vertellen. Mar 1k moet nog zien hoe as zi'j et 
d'r vanof brengen zullen! Mien dochters, ik 
hebbe d'r viere, lachen heur now een 
ongelok om mi'j, mar as ze Iaeter deur heur 
vrund mit een smoes an de kaante zet 
wodden en mit hangende poties en mis-
schien ok nog een kiend bi'j mem veur de 
deure staon, clan moe'k heur gezichten nog 
es zien.' 
Bliekber bange dat iene oons heurt, kropt ze 
naor me toe en fluustert: 'Die meiden van 
tegenwoordig bin vusen te toegeeflik. Ze 
moe'n die kerels es wat hadder anpakken. 
Et is zo jammer, want ze zien d'r zo prachtig 
uut vandaege-de-dag. Ze hebben geld 
genoeg om heur goed te verzorgen en ze 
hebben alle vri'jhied. Ze zollen eerst es een 
peer jaor op heurzels wonen moeten en 
veural flink sjaansen, daor bin ze jong veur. 
Now leven ze as oolde taarten, die bange 
binnen dat eren heur vruntien ofpakken 

13 



zullen.' 
Ft vrommes pakt een maantien, stopt d'r et 
staepeltien kleurde laekens in en lopt naor 
de kassa. 
Veur Iaeter,' vertrouwt ze mi'j toe. As mien 
dochter ècht een goeie man vunnen het.' 

Joukje Postma 

Vioelties 

* * * 

rummeltien _, 

d Henk Bloemhoff 

Op vri'jdagaovend 22 april verschient 
de nije cd Dag, Stellingwarvers van 
Henk Bloemhoff, m.m.v. Sietske 
Bloemhoff en aanderen. Ur weren at 
tieden plannen veur disse cd, mar deUr 
atderhaande verschillende oorzaeken 
kwam et d'r mar niet van. 
Op de cd bin vuuftien nommers te 
heuren, een tat staon ok op de 
Iangspeutptaeten Sin geliers en In 
Twielochten, zoas o.e. et bekende 
Waor de Lende. Aorig is liekewel dat 
d'r ok een peer lieties op te heuren 
binnen die juust niet op de plaete 
staon, mar waorvan nog wet opnaemen 
bestonnen, o.e. bi'j Omroep Fries-
laand. Zes nommers bin liekewel opnij 
opneumen in de studio van Jan van der 
Linden in Noordwoolde. De cd wodt 
uutgeven deur JAZ in Liwwadden, plies 
is omdebi'j 14,00 euro. 

Mit heur koppies naor de zunne keerd 

staon ze te pron ken, 

in een bak aachter mien huus. 

En waor ik ok stao, ze kieken mi'j an. 

De gele hatties lachen, as willen ze 

zeggen: Vat bin we mooi, hen?' 
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Van de redaktie 

Vuuftigste oflevering De oorlog in de Ste//in gwarven 
van Wiebe H. de Vries 

Op de volgende bladzieden kun jim de 
vuuftigste oflevering van De oorlog bin de 
Ste//ingwarven van Wiebe H. de Vries lezen. 
De redaktie vun dat een goeie reden om De 
Vries es even in et zunnegien te zetten. Een 
hieleboel lezers van De Ovend stellen zien 
bi'jdregen slim op pries, d'r wodt clan ok 
riegelmaotig op reageerd. En niet alliend 
deur 'de oolde meensken', zoas wel es 
docht wodt. Nee, et vaalt de 
redaktie juust op, dat de 
hieltied meerjongere 
meensken die de oorlog niet 
mitmaekt hebben, graeg 
meer over die periode weten 
willen. Trouwens, niet alliend 
hier bi'j omme vaalt oons dat 
op, mar ok in de rest van et 
laand. 
Wiebe de Vries wet hiel yule 
van de Twiede Wereldoorlog 
of. Hi'j zocht nog alle daegen 
van alles uut en op, en ridt, 
as et wezen moet, tegere mit 
zien vrouw, nog overal naor 
toe as hi'j daenkt daor 
gegevens vienen te kunnen 
die veur zien onderzuuk van 
belang binnen. Al veurdat De 	V.I.n.r. 
Vries in De Ovend schrieven 
gong, hadde hi'j rebrieken in de 
Stellingwerf en in de Regio-Expres. Nao et 
verschienen van zien bekende boek De 
regio tUdens  de Tweede Were/door/og kwam 
oold-Ovendredakteur Johan Veenstra op et 
idee om ok een rebriek in dit tiedsch rift te 
beginnen. En zo ston in etjuninommer van 
De Ovend in 1996 de eerste oflevering van 
De oorlog in de Ste//in gwarven. 
Oflopen 15 meert zochten de redaktieleden 
Koosje Hornstra, Jimmy Visser, buroredak- 

teur Sietske Bloemhoff en oold-redakteur 
Johan Veenstra De Vries en de vrouw op in 
heur woonpiak Wolvege. Johan overhaan-
digde De Vries, uut naeme van alle redaktie-
leden deur de jaoren henne en de lezers van 
De Ovend, een mooi boeket bloemen, wiels 
Sietske de grote inzet van De Vries veur 
zien bi'jdregen nog even roemde. Ze dielde 
butendat een grote ploeme uut, omreden De 

Vries zien bi'jdrege altied keurig op tied 
anlevert. Een peer daegen nao et verschie-
nen van De Ovend, komt De Vries stee-
vaaste naor Berkoop mit zien volgende 
'stokkien'. 
De redaktie hoopt dat De Vries ok de 
kommende tied nog vaeke am die red en 
naor oons kantoor kommen zal! 

Vrouw de Vries, Jimmy Visser, Johan Veenstra, 
Wiebe de Vries en Koosje Horn stra. 
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W.H. de Vries - historikus '40/45 

De oorlog in de Stellingwarven - 50 - 

We gaon weer deur mit et verhael, zoas 
Vrouw Bult uut De Fochtel dat destieds op 
pepier zette, en ze schrift dat in de haast van 
1944 et kaamp Ybenheer leeg kwam te 
staon, mar niet veur lange. D'r kwam bericht, 
dat een kaamp argens in Gelderlaand 
ontruumd wodden mos, waor muuilik 
opvoedbere jongen in zatten. Die jongen 
moesten tiedelik onderbrocht wodden in 
Ybenheer op 'e Fochtel en zodoende kwam 
kommedaant Willems mit zien staf en zien 
pupillen naor Frieslaand en nammen heur 
intrek bi'j oons in de buurt. Dat gaf allemaole 
een hiele drokte. De staf beston uut vier 
gezinnen. De heer Lenting hadde de leiding 
over de jongen, waorvan de meersten uut de 
grote stad kwammen. Ze voerden niet zo 
yule uut. 
Intussen kwam de verplichte evakuaosie op 
gang en dat gaf ok een hiele hoop wark. Ok 
oons dörp moest evakuees opnemen. Ze 
kwammen veur et grootste pat uut et zuden 
van et laand. Op een aovend kwam d'r een 
gezin uut Limburg bi'j oons an de deure. Ze 
hadden een oflaeden karre bi'j heur. De man 
trok de karre en de vrouw en kiender leupen 
d'r aachter te drokken en bovenop de 
spullen zat Ok nog een kiend. We hebben die 
meensken deurstuurd naor kaamp Yben-
heer. De karre, belaeden mit de schaemele 
spullen van et gezin, kwam die naacht bi'j 
oons op 'e dele te staon. De eredaegs bin ze 
weer wieder trokken, naor Ureterp was de 
bedoeling, waor ze neffens heur zeggen 
femilie zitten hadden. 
We hebben hier vri'j wat meensken uut et 
zuden had en in die gezinnen bin hier Ok 
kiender geboren en die moesten clan zo 
gauw meugelik deupt wodden. Dat wodde 
daon deur een zekere Vrouw Platel uut et 
kaamp en veur de mis kwam d'r een 

geestelike uut Veenhuzen. Over et algemien 
weren die evakuees behept mit ongemak, 
zoas luus en schurft. Ooldere meensken 
weren over et algemien Ok nog ziekelik en 
daorveur kwammen riegelmaotig een peer 
zusters daele. Dr is hier doe Ok een ooldere 
vrouw wegraekt en dat gaf allemaol een 
hiel gedoe. 
Een posien laeter kwam d'r op een keer 
zomar een waegen mit mest bi'j oons huus 
daele rieden. Aachterof bleek dat dit 
allemaole verlakkeri'je was, want onder die 
mest hadden waopens verburgen zeten. 
Van de ondergroonse heurden we laeter, dat 
d'r aachter Oosterwoolde waopens daele-
kommen weren. (In de repotten is hier niks 
over te vienen, De V.) 
Op et veurste kaamp hadden ze twie 
peerden en een waegen. (Dat was op elk 
N.A.D. kaamp et geval en zokke waegens 
weren zonuumde broodwaegens van et 
veurmaolige Nederlaanse leger en die 
dienden veur de beveurraoding, De V.) 
Wubbo en Piet weren de voerluden en die 
gongen geregeld naor Oosterwoolde om 
spullen te haelen. Et kaamp hadde gien 
peerdestal en zodoende stonnen de 
peerden op 'e stal bi'j Bruggink en daor 
sleupen de beide voerluden ok. 
Op et kaamp Ybenheer gong et soms vremd 
toe. Op een morgen, nog in de vroegte, 
hebben ze bi'j oons op de dele een varken-
tien slaacht, mar ze hebben alles weer 
netties opredded en schone aachterlaoten. 
Op et kaamp zels was et een kom men en 
gaon van meensken. Ok kwam daor op 
zekere dag iene die verdocht wodden van 
spionage. Doe hi'j deur hadde dat ze him 
verdochten zol hi'j d'r vandeur, mar doe 
hebben ze kotte metten mit him maekt! Hoe, 
dat blift een raodsel! 
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Ok van dreugen kleren was in de oorlog nog weer 
wat nis te maeken. 

Op een aovend kwammen d'r drie mannen 
bi'j oons an de deure. Ze vreugen om 
onderdak veur de naacht. Mien man 
weigerde heur om in huus te kommen, want 
we hadden gien slaopgelegenhied over. 
Alliend in et hujvak zol et misschien nog 
kund hebben 
om de naacht 
deur te 
brengen. Dat 
hebben we 
heur liekewel 
niet anbeu-
den, omdat we 
bange weren 
veur braand-
stichting. We 
hebben ze 
mar deur-
stuurd naor 
kaamp 
Ybenheer. Die 
rlrio mrnn 

vunnen oons 
gien goeie 
Nederlaanders 
en misschien hadden ze wet geliek, mar ie 
konnen in die tied nooit veurzichtig genoeg 
wezen. 
Et was in dezelde tied, dat op een goeie 
morgen mien man en de knecht an et wark 
weren aachter oonze plaetse. Inienen 
zaggen ze wat uut de locht valen en dat 
kwam vlakbi'j heur daele. Allebeide gongen 
ze d'r op of. De bewaekers van et veurste 
kaamp dat op dat moment leeg ston, hadden 
et ding ok naor beneden kommen zien en 
kwammen d'r ok op of en weren van miening 
dat ze d'r ok anspraoke op maeken konnen. 
Mien man het et hiele spul mit naor huus 
neu men en et eerst mar es verstopt op 'e 
dele. Aovens, doe de kust veilig was, 
hebben we et weer te veurschien haeld, om 
et es op oons gemak te bekieken. Ft was 
een soort van zender an een parresjute. 1k 
hebbe doe et buterste omhulsel d'r ofhaeld 
en dat was een mooie witte zieden stof en 
die witte ziede hebben we nog altied. De 
inhoold beston veerder uut een soort 

glaezen bak, mit daorin een violette vloeistof 
en d'r omhenne zat nog meer van die ziede. 
(Warschienlik het de femilie Bult doedertied 
een zonuumde weersonde vunnen en dan 
zullen d'r meugelik ok nog de resten van een 
belon anzeten hebben. Die dingen weren 

meerstal 
oplaoten an 
een belon 
deur de 
meteorolo-
gische 
dienst of 
deur de 
dienst op de 
vliegvelden. 
De sonde 
stuurde dan 
de weers-
gegeverts 
op een 
bepaolde 
frequentie 
naor de 
basis. Op 
een bepaol-

de hoogte, as de gegevens binnen weren, 
sprong deur et drokverschil in de ielere Iocht 
de belon en de parresjute gong eupen, De V.) 
Mien man het et apperaot naor et pelisieburo 
brocht. Daor hebben ze et ding ok nog es 
zorgvuldig onderzocht. Op et buro was een 
pelisieman die De Graaf hiette en hi'j was 
aorig Duutsgezind. Hi'j onderzocht et ding ok 
en zee dat d'r een onderdiel miste en wi'j 
hadden mar te zorgen dat dat weer boven 
waeter kwam. Juust doe mien man votgong, 
kwam him een aandere pelisie aachternao 
en die zee dat dat niet neudig was. Wi'j 
hebben dat dus ok niet daon. 
Die De Graaf was een echtejodenjaeger. In 
diezelde tied zat Cats, de winkelman van De 
Fochtel, bi'j oons in huus, want hi'j hadde 
oons krek de bosschoppen brocht. Zien fiets 
hadde hi'j tegen de stookhutte an zet en an 
et stuur hongen tassen vol mit bosschoppen. 
De Graaf kwam langs op de fiets en hi'j 
stapte bi'j oons huus of en deurzocht de 
tassen van de winkelman. Doe stapte hi'j bi'j 

17 



oons et huus in en vreug an Cats as hi'j mit 
die bosschoppen naor etjodekaamp moest. 
'Nee,' zee Cats, 'daor kom 1k niet.' 
Mar hi'j gong d'r netuurlik wet henne. 
Ondertussen wodde et mit alte dingen de 
hiettied krapper, en we kregen de hieltied 
mar meer melkktaanten. We perbeerden 
toch ok nog melk an de febriek te 
teveren en we verkochten ok 
tarwe en rogge, mar wet bi'j 
kielne beties, want et gong wet 
van oons eigen kwantum of. 
ledere boer moch mar een 
bepaotde hoeveuthied veur eigen 
gebruuk hoten. 
En de oortog gong mar de hiettied 
deur, verzuchtte Vrouw Butt. 
De beruchte hongerwinter 1944-
1945 ston veur de deure en een 
hoop meensken uut de stad 
trokken et ptattetaand op om daor 
te perberen wat eten te be-
machtigen. Dat vut niet mit, want 
de tessetbrogge wodde deur de 
Duutsers bewaekt, mar toch 
kwammen verscheiden etenhae-
ters op de ien of ere men iere over 
dit obstaeket. (Ok via de Lemmer-
boot kwammen een hoop 
etenhaeters in Friestaand 
terechte, De V.). 
tntied ontston d'r ok een ruithaan- 

() 

 

del in funk wat artikets. Op 
ooldejaorsdag 1944 kregen we de 
Duutsers van de 'Bathof' an de 
deure. (De 'Bat hof was de deur de Duutsers 
vodderde burgermeesterswoning in 
Oosterwootde, De V.) Ze wotten wet es op 
de boerderi'je rondkieken. Ze hadden een 
hiete grote heddershond bi'j heur. Et 
gebeurde getokkig overdag en mien man 
was getokkig niet thuus. Want et gong 
netuurlik weer om onderdukers. Wi'j hadden 
wet een peer onderdukers, mar die weren d'r 
gelokkig net niet. Onverwaachs ston de 
kommedaant in huus en om et huus henne 
teup een sotdaot zien ronties mit et pistoot in 
de anstag. Twie aandere sotdaoten hutten in 
huus een ogien in et zeil om te veurkommen 

dat d'r niet iene ontkom men kon. De 
kommedaant was dus bi'j mi'j binnen, mar 
daor weren ok de jongste kiender. Op basse 
toon vreug hi'j mi'j in gebreuken 
Duuts/Nedertaans as die attemaote van mi'j 
weren. tk gaf him et bescheid, dat dit 
inderdaod zo was. Hi'j zat wet docht hebben, 

! 	 : 

en daor komt ok nog wet wat bi'j, want 1k 
teup op et taest van oonze Jan. Naodat hi'j 
nog es goed om him henne keken hadde, 
stapte hi'j een peer stappen aachteruut en 
dat dee 1k ok, en dat herhaetde him een peer 
keer. Zo kon ik him mit een zuut tijntien naor 
buten kriegen. 
Vervotgens gongen ze naor de buren, mar 
die weren d'r niet. Daor konnen ze niet 
veerder kommen as de tussendeure. Ze 
hebben daor een deusien schoesmeer 
mitneumen. 
Op ootdejaorsaovend heb 1k toch nog 
eutiebolten bakt. 1k bruukte daorveur reuzet 
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en dat wol hiel goed. le mossen in die tied 
roeien mit de riemen diej' hadden. 
Een peer maonden laeter beleefden we mit 
een melkklaant die niet zo riegelmaotig 
kwam, een reer geval. Marten, zo hiette de 
man, wol graeg een peer liter melk hebben 
veur zien moeder. Et was op een zaoter-
dagaovend. 1k was krek doende mit de 
kiender te wassen en te verschonen. Zo mar 
inienen stapte een laandwaachter de keuken 
in. Daor keek ik toch wel een betien vremd 
van op. Mitien zag hi'j dat de melkhaeler 
Marten melk kregen hadde. Hi'j vreug as hi'j 
betaeld hadde. 'Niks,' zee Marten, 'ik hebbe 
een bloemegien mitneumen.' En dat klopte. 
Marten gong vot en de melk nam hi'j mit. 
Veur oons was daormit de hiele historie nog 
niet oflopen. De laandwaachter vreug oons, 
as we him niet kenden. Nee, wi kenden him 
niet. '1k bin een zeune van Arie en Lamme-
gien,' zee hi'j. Ja, die meensken kenden wi'j 
wel. De grote grieze jasse die hi'j dreug, 
wodde bi'j mekaander hullen mit een leren 
riem. An die riem hong een dolk. Disse keer 
kregen we nog glen boete, mar de zundag 
daorop kwam hi'j zels vraogen om melk. (Zo 
ziej' mar weer! De V.) 

Krummelties 
Wat is Stellingwarf? 

Onder disse naeme orgeniseert de 
VVV AppelschelZuud-Oost Fries 
laand tegere mit de Stellingwarvér 
Schrieversronte een serie aovend-
pergramme's die over et biezundere 
kerakter van oonze streek gaon. 
lederiene is van hatte welkom op 
disse aovens, at bin ze in et eerste 
plak bedoeld veur meensken die hier 
op vekaansie binnen. De eerste drie 
aovens bin in juni in et gebouw van 
de Schrieversronte, wiels de twiede 
serie van drie aovens in De Hootten 
Klinte in Appelsche holen wodden 
(Bosbarg 1). De aovens beginnen 
atiegere om 20.00 ure en kosten per 
keer € 3,50 (koffie inbegrepen). Ft 
pergramme zicht d'r, in et kot, zo uut: 
Donderdag 9 juni vertelt Sietske 
Bloemhoff over de klokkestoe ten van 
Stellingwarf, donderdag 16juni is 
de SteI!ingwarver Iiteretuur an bod, 
mit o.e. Johan Veenstra, donderdag 

t 23 juni vertelt Pieter Jonker o.e. over 
ooriezers, mussen en kleraosie, 
donderdag 8 september vertoont 
Henk Bloemhoff de diaserie  
Stellingwarf in de Middelieuwen, 
donderdag 15 september verzorgt 
Pieter Jonker een aovend over de 
Stellingwarver prentkeunst en 	

-9 donderdag 22 september komt 
Geert Lantinga mit zien diaprissen-
taosie Netuur en Iaandschop van:. 
Stellingwarf. 
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W. Hoekstra 

Een drama in Hooltwoolde 

De femilie Boltjes is et slachtoffer 

Op 1 meert 1878 zit morgens om elf ure een 
flink tat meensken bi'j mekaander in de 
woonkaemer van de femilie Boltjes, doe 
wonende op de boerderi'je nr. 35 in 
Hooltwootde. De boerderi'je ston ongeveer 
op etzelde plak, waor as now nog de Oude 
Meenthe te vienen is. Die laeste boerderi'je 
is liekewel bouwd in 1882, naodat zien 
veurganger kot daorveur ofbraand was. 
De bi'jienkomst was neudig in verbaand mit 
et overlieden van boer Tjeerd Kornetis 
Boltjes op 4 december 1877. 

Tjeerd Boltjes wodde in 1813 geboren in 
Ootdetriene as zeune van Kornetis Boltjes. 
Tjeerd is drie keer trouwd west. Zien eerste 
vrouw hiette Jantje Reitzes Bos. Nao et 
overlieden van Jantje trouwde hi'j mit heur 
nicht Jantje Jans van den Berg. Ok zi'j 
raekte weg en Tjeerd trouwde vervotgens 
mit heur zuster Tjesje Jans van den Berg. Dit 
dadde huwetik kon pas steuten wodden nao 
de goedkeuring van keuning Willem Ill. 

As boer ston Tjeerd zien mannegien. In 
1877 hadde hi'j een bedrief mit 43 koenen. 
Nao et wegraeken van de eerste twie 
vrouwtuden bliekt uut de officiëte stokken dat 
'alles behoortijk verrekend' is mit de kiender, 
en dat weren d'r nogal wat. Mar now Tjeerd 
zels overleden is, vaalt d'r veur de kiender 
uut et dadde huwetik Ok nog hiet wat te 
arven. En daorveur is now et gezetschop op 
1 meert 1878 bi'j mekaander. 
De bi'jienkomst is regeld deur Tobias de 
Haan, netaoris in Wolvege. Hi'j wodt 
vergezetd deur een netaoriskterk, de heer 
Wybe Nijholt. Hi'j komt de getugen de 
boedetbeschrieving veurtezen: 

1. De wedevrouw van Tjeerd Boltjes, Tjesje 
van den Berg. Zi'j is boerinne in Hoolt-
wootde, anwezig 'in de hoedanigheid van 
tangstevende ouder en voogdes van de 
kinderen Jantje (11 jaor), Kornelis (10), 
Jettje (9), Pieter (7), Pierkje (5) en Jacob (3). 

2. Zeune Kornetis Tjeerds Boltjes, 
boer op 'e Rizzerd. 

3. Schoonzeune Hermanus Keizer, boer in 
Oranjewootd. 

4. Zeune Reitse Tjeerds Boltjes, boer in 
Terband. 

5. Zeune Jan Tjeerds Boltjes, boere-arbeider 
in Hoottwootde. 

6. Schoonzeune Hendrik Taekes Buttsma, 
boer in Ni'jhoottwootde. 

Van de onder 2 t/m 6 nuumde (schoon)zeu-
nen zulten hiet warschienlik ok de vrouwtu-
den d'r bi'j west hebben. Wat opvaatt is dat 
atte kiender in de agrarische sektor warkzem 
weren: vier boeren en iene boere-arbeider: 
Jan, vermoedetik de toekomstige opvotger, 
warkte bi'j zien heit in et bedrief veur 
f.133,00 in etjaor (plus kost en inwoning?). 
Tjeerd hadde in grote tijnen zien kiender 
goed terechtekommen zien, at zullen de 
antrouwden Ok wet een diet inbrocht hebben. 

Tjeerd Boltjes is overleden 'zonder over zijn 
na te taten zaken bij uiterste wit te hebben 
beschikt' en vandaege zat dan neffens de 
Nedertaanse wetgeving de ofhaandeting 
ptakvienen. Wedevrouw Tjesje het de ied 
oftegd 'dat zij niets heeft verduisterd, noch 
gezien heeft, noch weet dat iets verduisterd 
is'. Dit zinsdiet komt atderdeegst twie keer in 
de boedetbeschrieving veur. 
De vraoge komt now at naor boven drieven 
wat d'r in netaoris De Haan ommegaon is bi'j 
et schrieven van en douk bi'j et veurtezen 
van de begrippen 'eed en verduisteren'. Hi'j 
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Boerderije de 'Oude Meenthe', die in 1882 bouwd wodde. 

kende Tjeerd Boitjes goed en wus van zien 
gezonde financiëie situaosie. Zo deden ze 
tegere Ok zaeken. Naost verdriet om et 
wegraeken van Boitjes, zuilen de arfgenae-
men Ok wel es opkeken hebben van alie 
bedregen die passeren: Dr is wel wat te 
arven. 

Hoe weten de meensken die now bi'j mekere 
binnen wat as d'r in de grote boerderi'je en 
et woondiel heurt te wezen? 
Dat was op verzuuk van de femilie vaaste-
steid deur Bate Jans Kuiper, koopman, 
veehoolder en schatter in Woivege. Hi] 
wodde in staot acht 'ais deskundige, de 
roerende Iichame!ijke goederen van den 
gemeenschappeiijken boedel en de 
naiatenschap op hunne waarde te schatten'. 
Bate Kuiper hadde liekewel eerst wel een 
reisien naor Et Vene maeken moeten om 
daor 'de eed in handen van de Rechter van 
het Kanton afte leggen'. 
Wat Kuiper tegenkomt in en om de boerde-
ri]e wodt neteerd en op weerde schat. Goold 
en zuiver won weugen. Zo kost een 'oorijzer 

met breeden beugel (133 gram) f 166,05'. 
Een sukeriepeitien van 9 gram moet f 0,72 
opbrengen. De 'iijfdracht' van Tjeerd en zien 
vrouw Tjesje wodt op f 110,00 schat. 
Dit bin mar een peer veurbeelden van ai!es 
wat dr opschreven is. Ok 'aardappeien, veel 
viees en spek, granen, harken, senden, koe-
en paardedekken' en gao mar deur passe-
ren de revue. 
De veestaepei bestaot uut '43 zoo meike-
a!s kalvekoelen, 5 jarige pinken, 6 jonge 
kalvers, 3 kaive pinken, 2 jonge stieren, mot 
met 8 biggen, 2 dragende motten, 3 zwarte 
paarden'. 
De pries van alie vee mit mekeer: f 7650,00. 

As a lies opteid wodt is et roerend goed roem 
f 14.000,00 weerd. 
Vervoigens komt et onroerend goed an de 
beurt: 
Huj- of grosiaand op 'e Rizzerd (2x), 
Ooldetriene, Hooitwooide (3x), Wo!vege. 
Veerder een bossien in Sunnege en twie 
husies in Ni'jhooitwooide. De boedeibe-
schrieving hooit op mit een hieie serie 'Titeis 
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van Aankomst'. De bedregen van zokke 
onroerende bezittings bin (nog) niet bekend. 
Behalven bezittings had Boltjes Ok een peer 
schulden: Netaoris de Haan!!: f 1000,00 en 
mr. N. van Heloma in Veip f 1900,00 ' voor 
huur van de Zathe en landen'. In 1882 zal 
Van Heloma de eerste stien leggen van de 
'Oude Meenthe'. 

Een vuuftal warknemers het nog recht op 
heur 'bodeloon'. 'Uit de contanten des 
gemeenschappelijken boedels moeten ook 
nog de dood en begrafeniskosten (f 65,00) 
betaald worden'. 
Warschienlik Iigt Tjeerd begreven bi'j zien 
eerste twie vrouwen op et veurmaolige 
karkhof van de Hervormde Karke in 
Hooltwoolde. Dat begreefplak is bi'j 
sommigen Ok wel bekend as etjodekarkhof-
fien dat aachter de ofbreu ken, mar vroeger 
slim bekende, harbarge De Ooievaar Iigt. 
Zien dadde vrouw Iigt op et begreefplak mit 
de klokkestoel in Sunnege. Een nog hiel 
geve stien geft dat graf an. 

Wanneer et noodlot toesleugen het is niet 
percies bekend, mar de arfgenaemen van 
Tjeerd Boltjes bin op een gegeven mement 
konfronteerd mit et feit dat d'r weinig meer te 
arven was. Mit de netaoris is ok et geld 
verdwenen (naor Amerika?). Disse fraude 
bin veul leden van de femilie Boltjes 
noodlottig wodden. Tot (rninimaol) in et 
dadde geslacht vul d'r over dit onderwarp 
niet te praoten. 

Dochter Jantje is in 1889 trouwd mit 
Iappieskoopman Hans Hoekstra uut Mildam. 
Heur kiender wodden, bi'jglieks as et om 
verkering gong, wel es konfronteerd mit de 
vraoge: 'Bin ie iene van de Boltjesfemilie?' 
Zoe'n vraoge mos clan mit ia' beantwoord 
wodden en clan wus de verliefde vraogestel-
er dat d'r niet veul riekdom te verwaachten 
was. Zeune Pieter het zien heil eerst nog 
zocht op de greens van Nederlaand en 
Duutslaand, om laeter naor Amerika te 
emigreren. Die twie veurbeelden tonen wel 
an dat de kiender wegen op gaon binnen die 

in die tied veur een vermogende boer 
zeker niet normaal weren. Tjesje het nog 
een posien in Ni'jhooltwoolde woond as 
boerinne. 

mt/ed is bekend dat de fern/lie Boltjes niet et 
ienige slachtoffer west het van dit soort 
zaeken. As d'r lezers binnen die over meer 
gegevens beschikken van dit drama, dan 
hoolt de schriever van dit stok him vrundelik 
anbeveulen. De nuurnde personen en 
plakken geven low rnisschien de neudige 
ankneupingspunten. 
Et adres van W. Hoekstra is: Hoogeweg 17, 
7951 DV Staphorst, en zien e-mail-adres: 
w.bhoekstra@hetnet. ni. Et tillefoonnorn-
rneris 0522-461183. 

22 



Jan Veldhuizen 

Bokkekarre 

1k bin geboren injuni 1941. 1k kan mi'j daor 
niks van herinneren. Et gong, daenk ik, 
vanzels. Veur mi'j temeensen. Ok van de 
eerste peer jaor kan 'k me uteraord niks 
herinneren. 
1k geef graeg toe da'k wet aorig bi'j de tied 
bin, mar zo vorlik was ik now ok weer niet. 
In mien vroegste herinnerings was ik, daenk 
ik, een jaor of drie, viere. 
Mien oolden woonden doe op 'e Hoeve. 1k 
woonde daor ok. Wi'j woonden wat aachterof 
in et laand. 
Et was oorlog. Now zee mi'j dat doe niet 
zovule, mar et woord kende ik wel en ik wus 
ok wet dat oorlog wat betekende dat niet 
goed was. Mien moeke goelde d'r wet es 
omme. 
Mien heit warkte daor doe bi'j een boer. 
Aovens thuus verzorgde hi'j nog een 
akkertien mit eerpels en gruunte en wat vee. 
In die tied atten wi'j een protte havermout. 
Zovule, da'k d'r now nog van griezel. MaeI 
wodde in de koffiemeule van tarwe- en 
roggekorrels maekt. 1k zie mien moeke nog 
zitten, mit de koffiemeule tussen de kni'jen. 
De kiepen Iegden now en dan nog wet es 
een elgien. Mien heit streupte riegelmaotig 
es een haeze. le zollen zeggen dat wi'j toch 
genoeg te eten hadden. Eerpels, gruunte, 
havermout, vleis en eier. 
1k had in die tied een karre mit een bok d'r 
veur. Mooie karre. Mooi maekt. 1k had ok 
een mooie zille veur de bok. 
1k was slim wies mit die bokkekarre en mit 
de bok. 
Laeter bin 'k d'r aachter kommen dat et hiele 
spullegien deur een peer onderdukers maekt 
was. 
Nee, die bok netuurlik niet. Dat had een ere 
bok daon. 
Zo trots as een hond mit zeuven statten ree 

1k mit die bokkekarre om huus. 1k vuulde me 
de keuning te riek. Mar moole dingen 
duurden in die tied schienber nooit lange. 
Op een morgen wo'k de bok veur de karre 
spannen. Mar wat now? De bok was vot! Et 
hokke waor hi'j altied in ston was leeg! 1k 
heb doe een hiele poze naor die bok zocht. 
Nargens te vienen. 
Doe mien heit thuus kwam vertelde hi'j ml] 
dat de bok votlopen was. Hi'j hadde net ok 
naor him zocht, mar hi'j had niks vunnen, 
zee hi'j. De huichelder. Ikke goelen, 
netuurlik. Wat moest 1k now mit die bokke-
karre zonder bok? 
Een poze Iaeter, de oorlog was onderhaand 
oflopen, kwam ik toevallig aachter de 
waorhied. lene bi'j oons thuus verpraotte 
him. De bok was votlopen. Niks votlopen! 
Opvreten was hi'j. Slaacht veur onderdu-
kers. Mien bok. 1k wodde d'r doe nog kwaod 
omme. Mien heit vertelde ml] doe dat die 
onderdukers niks meer te eten hadden en 
dat ze doe mien bok mar slaacht hadden. 
Now, et was geweldig. 
Hadden die onderdukers mien bok opvreten 
omdat ze honger hadden. Doe die bok 
honger hadde, had hi'j toch ok glen onderdu-
ker opvreten? 
En ikke dan? 1k had now alliend nog mar een 
karre en glen bok om d'r veur te spannen. 
Daor wodde glen rekening mit hullen. le 
zollen d'r trauma's van kriegen, mar ja, die 
bestonnen doe nog niet. Die hebben ze pas 
laeter uutvunnen. 
1k had d'r aenlik een onderduker veurspan-
nen moeten. Mar ja, 1k wus in die tied niet 
wat een onderduker was en zeker niet wie 
een onderduker was. Eers ha'k et misschien 
wet daon. 
VIak bi'j oons huus was in die tied een groot 
heideveld. Doe de oorlog oflopen was weren 
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dr op dat heideveld allemaol meensken an 
et wark. NSB-ers. 1k kende dat woord, mar 
wat veur meensken et weren wus 1k niet. 
Bi'j oons veur et huus zat doe een soldaot. 1k 
zie him nog zitten. Op een keukenstoel. De 
stoel ston op twie poten tegen de mure. Die 
soldaot zat daor op die stoel lekker in et 
zunnegien. En hi'j had een groot geweer bi'j 

him. Dat geweer was yule groter as dat ik 
was. Mar ik moch dr wel mit speulen. Hi'j zal 
de koegels d'r wel uuthaeld hebben, daenk'. 
1k leup, as een echte soldaot, mit dat geweer 
op 'e rogge om huus henne. 1k vuulde me 
wat. 1k daenk da'k doe in mien fantesie de 
hiele Twiede Wereldoorlog oorlog alliend 
nog even overdaon heb. 

Krummelties 
Boerderije Veenstra in Else 

In et decembernommer van De Ovend in et veurige jaor wodde in de rebriek Veurbi 
veurbi], veurgoed veurbij in et kot de Saksische boerderije van Folkert Cornelis 
Veenstra, en laeter Jan Folkerts Veenstra, in Else beschreven. Wi'j kregen daor een 
peer reakties op, waoronder die van de heer Jan Veenstra, zeune van Folkert CorneIi 

J
Veenstra. In de gegevens die we veur de rebriek bruukten, was te lezen dat de 
boerderie in 1962 ofbraand is, mar die gegevens blieken niet te kloppen. Neffens de 
heer Veenstra, hi'j wet et nog hiel goed, braande de Saksische boerderije op 10 mel 
1960 of. In zien reaktie gaf de heer Veenstra ok nog wat anvullings over de Iaeste 
elgener en bewoners van de plaets: 
De Iaeste eigener was Martinus Bult, en tussen 1920 en 1935 wodde de plaets 
verhuurd an Arend Bouwer en Iaeter an Jan Oosterhof. De femilie Bult is doe in een 
ni'je boerderije an de oostkaante van de weg wonen gaon, daor waor now de kapper 
van Else zit. Veenstra zien heit was in die tied timmerman en bouwde de ni'je boerde-
rije. Daor tegenover staot now de boerderije, die mien heit en 1k bouwd hebben en 
die now bewoond wodt deur Gerrit Post, zo vertelt Veenstra. Wi'j gongen daor op 27 
april 1962 wonen, mar vanwege mien gezondhied verkocht ik et bedrief in 1965 an 
Theo Brouwer.' 	 - 

Boerderi'je Westra in Else 

Van de heer Lieuwe Tiesinga kregen we een reaktie binnen op et stok over de 	- 
Saksische boerderi'je van Westra in Else. In dat stok vreug de heer De Boer, die veur 
de gegevens over die plaetse zorgde, him of wie now aenlik de vrouw is die op 'e foto 
te zien is. Et zol de twiede vrouw van Westra wezen, neffens een buurvrouw van heur 
mar De Boer vun dat wel wat vremd, omdat Westra dan in etzelde jaor as dat zien 
eerste vrouw wegraekt was, al weer hertrouwde. De heer Tiesinga wus daor gelokkig 
meer van en belde dr over op. De eerste vrouw van Jan Jans Westra, Antje Ybes de 
Vries, wodde geboren op 30jannewaori 1854 en overleed op 21 april 1891 in 	: 
Oosterwoolde en wodde daor ok begreven. Tiesinga is een boel mit de genealogie 
van verschillende femilies uut Oosterwoolde an et uutzuken en kwam zodoende dit 
gegeven tegen. Jan Jans Westra trouwde op 30 meert 1894 mit Martje Jans Klooster 
(Makke). Zi'j wodde geboren in 1874 en raekte, neffens Tiesinga, weg nao 1942. 
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Harmen Houtman 

Gek op... 

Somstieden daenk ik, wat is et toch, dat iene 
argens gek op is? Oat wil zeggen dat hi'j/zi'j 
een bepaold ding of een bepaolde zaeke 
slimme mooi vint? Dat et heur/zien zintugen 
op een biezunder heftige meniere beruurd. 
Wat is et toch dat een meenske daordeur 
even, of langer, in een hiele ere wereld 
belaant? Et hiet: argens slimme van onder 
de indrok wezen. Of d'r beheurlik deur 
beheersd wodden. In een protte taelen hiet 
et 'gepassioneerd' raeken. 

Et gaot om zaeken. Daenk mar es an een 
vlooiemark. Et yolk wat as daor lopt kan naor 
bepaolde veurwarpen zuken. Oolde blikken 
trommegies is daor een goed veurbeeld van. 
Krek zolange deursneu pen, totdaj' haost 
gien ni'je blikkies meer vienen kunnen. Dat 
woord 'haost' maekt, daj' tôch nog deur-
zuken. Blikkies van veur 1950 speren vargt 
nog een grotere zuukkracht. Trommegies 
van een bepaold mark kan Ok een doel 
wezen. 1k had een kollega die 'varkens' 
speerde. Ze had kaasten, veensterbaanken 
en rimmegies vol. Alderdeegst in de tuun 
ston iene van een beheurlik fermaot. Omdat 
elkeniene van heur liefhebberi'je wus, kreeg 
ze now en dan goenend kedo. Eren 
verzaemelen kikkerds of beren of katten. Dat 
d'r pattie luden binnen die echte katten 
'verzaemelen', kun we now en dan in de 
kraante lezen! 

Dan is d'r et gek wezen op sport. Hier in Et 
Vene is dat veur hiel wat meensken oonze 
voetbalklub. Veur een protte autoraemen 
hangen de vlaggies en de shirties mit de 
blauwe strepen en de rooie paampelblae-
den. As et koold is siert de sjaal mit de 
naeme mennig keel. Kiender op et speulveld 
dregen et sc. Heerenveen shirt. Deur de 

grote belangstelling wodt et stadion flink 
vergroot. Et mooiste vien ik 'diskussies' 
tussen de supporters van de beide Frieze 
betaelde voetbalklubs op jaordaegen. De 
klubliefde laait hoge op. De anhangers van 
de perti'jen voeren positieve en negatieve 
zaeken op, die soms niks mit de klub te 
maeken hebben. De iene is slim fanatiek, 
een aander jut alliend mar op! Topsporters 
hebben vaeke alles over om an de top te 
kommen of te blieven. Veur de alderhoogste 
eer trenen ze uren in de weke, slaon fesies 
over, gaon mar kot op vekaansie, gooien 'de 
beuk d'r nooit in, blieven vrijgezel! Alhoewel 
dat laeste mar een inkelde keer gebeurd. 

Gek wezen op een artiest kan Ok beheurlik 
uut de haand lopen. Pattie fans van bi'jglieks 
Frans Bauer, René Froger, Marco Borsato of 
Dries Roelvink hebben d'r hiel wat geld en 
tied veur over om heur favoriet te volgen. '1k 
bin al dattig keer bi'j een optreden van Frans 
west', heur ie dan iene veur de tillevisie 
zeggen. '1k hebbe zels al es koffie bi'j him 
dronken'. Vaeke kennen de artiesten disse 
vaastbietende fans Ok. D'r is een blad en 
vanzels een internetziede. Fans hebben 
speciaole daegen waor ze heur liefde 
uurdregen veur heur steern. Ze ruilen 
verschillende zaeken, praoten d'r de hiele 
dag over en vaeks komt de persoon waor et 
ommedri'jt ok optreden. Et alles op plaetege-
bied bezitten willen is een grote uutdaeging. 
In bepaolde radiopergramme's heur ie dan 
iene die de eerste opnaeme vragt van de 
Golden Earring of een LP van Willeke uut de 
jaoren zestig. 
Et keuningshuus kent Ok duzenden bewon-
derers. In kaasten staon albums vol mit 
uutknipte foto's van Juliana mit heur hond, 
Berhard in de bush bush en Beatrix op heur 
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peerd op et straand. Fotog raven, journa-
listen, uutgevers en kiosken hebben bier een 
goed bestaon deur. 

Elkeniene het zo zien ding waor hi'j gek op 
is. lkke ok. Zo heb ik jaoren foto's speerd 
van heiten mit kiender. Oolde en jonge 
heiten, blaanke en kleurde heiten. Aachter 
op 'e fiets of op een starke schoolder. 
Pappe's die een flessien geven, mar veural 
koesterende heiten. Et zal kommen wezen, 
deurdat 1k op mien wark de rolle die een heit 
in een kienderleven speult, deur de jaoren 
henne veraanderen zien heb. Van 'de sul' 
die mitkieken moch tot de man die mitdoen 
moet. Misschien is de man op dat gebied wel 
et meerste emancipeerd. Zoks in beeld te 
zien vun ik prachtig. Overal waor ik kwam 
keek 1k in werenhuzen en winkels waor ze 
zokke kaorten verkochten. 1k vuu Ide me 
tevreden as ik weer mit een stokmennig 
thuuskwam. As d'r weer een blad in mien 
fotoboek vol was. 
Dan was 1k een tied gek op de meziek van 
Leonard Cohen. De Kannedese zanger mit 
die waarme, wat monotone stemme. 1k 
leerde him kennen deur et lietien Suzanne 
van Herman van Veen. Hi'j was de schriever 
van dat mooie vas. 1k perbeerde alle LP's 
van him te verzaemelen. Et dee blieken, dat 
een kollega him al es ontmoet hadde. Ze 
had echt alles van de zanger en was ok 
betrokken bi'j et blad wat over him uutkwam. 
1k schreef daor nog es een artikeltien in. 
Tegere mit Jennifer Worms maekte Leonard 
ok vassies. Zi'j bet zoe'n mooie hoge 
stemme en daor gaot zienend prachtig 
tussendeur. Meziek veur de Iaete aovend mit 
een keersien en een borreltien d'r bi'j. Mit de 
kaorten en Leonard bin ik niet zo fanatiek 
meer. Pattie 'gekte's' gaon over. 

Wat niet overgaot is mien interesse veur een 
man die kommend jaor 400 jaor leden in 
Leiden geboren wodde. 1k hebbe dezelde 
veurnaeme as zien vader! Hi'j trouwde in 
Sint-Annaparochie mit een Frieze vrouw, de 
dochter van de burgemeester van Liwwad-
den. Een maond of wat leden hebben ze 

angeven, dat ze daenken dat hi'j in Et Bildt 
schetsen van et laandschop maekt het. Et is 
de meester van locht en schaad, de keun-
stener van et goolden locht. Al vanof mien 
ULO-tied bin ik gek op de schilderijen en 
etsen van Rembramdt. 1k hebbe een hiel dik 
fotoboek mit al zien schilderwarken. Dr 
staon 575 ofbeeldings in, mar et is van veur 
et Rembrandtprojekt. Dat projekt was een 
speurtocht naor de onechten en d'r bin nogal 
wat 'echten' sneuveld. Spietig genoeg ok de 
ienige in et Fries Museum. Overal waor we 
kom men gao ik naor et Rieksmuseum en is 
mien doel om een ni'jen iene te zien. In de 
Hermitage in Sint Petersburg hangen ze 'bi'j 
bossies', mar pattie musea hebben d'r mar 
iene of twieje. 
1k bin niet onder de indrok van alle bobo's en 
bobina's die hi'j op et petret zet bet. Hi'j 
kreeg d'r opdracht veur en ze konnen haost 
zels bepaolen hoe as ze d'r op kwammen. Et 
mooiste bin zien schilderi'jen mit et goolden 
locht. De Heilige femilie bi'j naacht bi'jglieks: 
een poppien ligt in een wiegien. Et is haost 
naacht, een niet zichtbere keerze tovert 
schaden op 'e mure. Moeke lest uut de 
biebel. Dr is rust, et poppien slapt. Et 
laandschop mit de stienen brogge is haost 
een onwarkelik plaetien. De ondergaonde 
zunne omkraanst de ronde brogge. De 
bomen en grote stru ken naost een boere-
spullegien lieken wel goolden sierraoden. 
Hoe meenselik en andoenlik schildert hi'j de 
oolde profeet Jeremia, die treurt over de 
ondergaank van Jeruzalem. Haand onder et 
oolde heufd, ogen die wezenloos kieken. De 
haorties van zien baord lieken in braand te 
staon. 
In de warken die hi'j schilderde van zien heit 
en mem springen eerbied en Iiefde d'r 
bovenuut. Wat hej' een telent kregen aj' je 
oolden as je oolden schilderen kunnen, mar 
ze ok now en clan uut trots tot hooggestelden 
ommetoveren kunnen. En Saskia clan, die 
wodde deur him transfermeerd tot de 
mooiste vrouw van die tied. Zien geliefde 
schilderde hi'j wel drie keer as Flora. In de 
vrouw mit de rooie hoed schittert ze 
wonderbaorlik mit heur ienvooldige blik, mar 



mit de veurnaemhied van een edetvrouw. 
Vandaege-de-dag was ze topmedet west. 
As 1k wete dat d'r argens in een museum 
een Rembrandt hangt, dan bouw ik de 
spanning op in de gangen d'r henne. Een 
zaet of wat d'r veur yang ik at een glimk op. 
Bij Gerard Dou en Nicolaas Maas, zien 
suksesvolte teerlingen, kom ik at in de 
stemming. En dan is daor de meester zets. 
tk tees, 1k kiek van atte kaanten, 1k vuul de 
waarmte en ik geniet. De hiettied weer. In 
mien jonge enthousiasme schreef 1k een 
keer naor et Rieksmuseum van Stockholm 
om een poster van de 'Claudius Civitis 
neemt de Batavieren de eed af'. Twie weken 
taeter vut hi'j in een koker deur mien 
brievebusse. tk schatte dat ik de hette van 
Rembrandt zien wark zien heb. 
In 1992 schreef 1k in de Stettingwarf over 
zien Man mit de gootden helm'. Een peer 
riegets uut et gedicht over Rembrandt: 

Locht speult a/tied mit oons meensken, 
zunn' en schaad en dag en naacht. 

Locht zorgt veur oons daeg'Iiks leven, 
gruui en bluui en wil en kracht. 

Meester Rembrandt zag et, 
vuuld' et in zien heufd en haand, 
zo is Iocht deur zien gedaachten, 

deur zien kwast', op 't doek be/aand. 

Et atdermooiste en betangriekste is daj' 
(een) naoste(n) hebben, waoj' gek op 
binnen. Niet elk ure van de dag misschien, 
want le zotten heur of him best es een betien 
veraanderen wit ten. Es wat meer toegeefti-
ker, of attenter, of minder sloeg. Et is de 
keunst om gek op lene te btieven en nao 
dattig, veertig jaor nog de hiettied zeggen te 
kunnen, daj' eertieds goed keuzen hebben. 

K. Jalving 

De jurk 

Groepen vtiegtugen keren weeromme van 
heur dodetike missie. lene d'r van vaatt 
dwarretende naor beneden. Twie parresju-
ten hangen in de locht en daeten hadde. 
lene parresjutist taant in et Wiede Gat. 
Oonze buurman hetpt de man naor de kaant. 
De parresjute verstopt hi'j in een rietkraege. 
Een Duutse soldaot, onderbrocht bi'j een 
boer, bewaekt even laeter et vtiegtuugwrak. 
Sotch ein Flugzeug kostet woht ein Million,' 
verktaort hi']. En Ok: 'Das Kiend hat Engli-
sche Krankheit,' wiezende op et dochtertien 
van de boer. 
De pootderbewoners kom men et wrak 
bezichtigen. Tiemen hetpt zien vrouw Rinske 
over de vteuget die as een brogge over de 
stoot tigt. Ommekom men bemanningsleden 
tiggen onder heur parresjuten. lene zit 
verkootd op zien stoet. 
Dan wodt et wrak opruumd. De ommekom-
men vtiegers kriegen een ptak op et karkhof. 
Zwaorbepakt vertrekt de soldaot. Waor-
henne? 
De parresjute wodt te veurschien haeld. Een 
huusni'jster maekt d'r een jurk van veur Afke, 
buurman zien vrouw. In de jurk, die aorig 
strak om heur niet at te dunne lief zit, gaot ze 
now naor de karke. Jeloerse blikken votgen 
heur. 
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Van de redaktie 

Biezundere aktiviteiten in Oosterwoolde 

Al een jaor laank wodt dr warkt an de 
veurbereidings veur een pergramme op 14-
16 april 2005 in Oosterwoolde in De Miente 
an de Snellingerdiek. Centraol staot de 
herdaenking van zestig jaor bevri'jding, om 
percies te wezen zestig jaor bevri'jding van 
Oosterwoolde en omkrieten. Et initiatief is 
geboren bi'j de Historische Verieninge 
Oosterwoolde en de kulturele kemmissie 
van De Miente en de Stichting Stellingwarver 
Schrieversronte zetten dr de schoolders mit 
onder. Een saemenwarkingsverbaand dat 
een aktieve warkgroep in et leven reup 
onder veurzitterschop van Winold Brouwer, 
bestuurslid van de HVO en die veerder 
beston uut drs. Caret Zuil, van de kulturele 
kemmissie van De Miente, Jan Punter van 
de fotokemmissie van de HVO en Pieter 
Jonker, direkteur van de Stichting Stelling-
warver Schrieversronte. De gemiente Oost-
Stellingwarfvun et pergramme biezunder 
genoeg om dr een doffien subsidie veur 
beschikber te stellen. 

Fototentoonstelling 

De bevri'jding van Oosterwoolde vun plak op 
13 april 1945 en daoromme is keuzen veur 
een riegel aktiviteiten in die weke. In et 
veurste plak is daor de fototentoonstelling 
over de bevri'jding van Oosterwoolde, die op 
touw zet wodt deur de fotokemmissie van de 
HVO. Veural wodden dr deur alderhaande 
pattekelieren - o.e. ok deur onderdukers - 
prachtige foto's beschikber steld. De 
tentoonstelling wodt veerder uutbreid mit 
een kollektie biezundere materiaolen uut et 
gemiente-archief van Oost-Stellingwarf, et 
gaot o.e. om affiches en ankondigings die in 

de laeste oorlogsjaoren verplicht deur de 
gemiente ophongen wodden mossen. Ok zat 
dr alderhaande materiaol uut de kollektie 
van kenner en publicist Wiebe H. de Vries 
uut Wolvege te zien wezen. De tentoonstel-
ling is in De Miente en is los op donderdag 
14 april en vri'jdag 15 april van 10.00 - 17.00 
ure en op zaoterdag 16 april van 10.00-
16.00 ure. Ok aovens veurofgaond an de 
aovendpergrammes, in et schoft en nao 
ofloop kan de tentoonstelling bekeken 
wodden. Al mit at een tentoonstelling die niet 
alliend veur inwoners van Oosterwoolde 
interessaant is. De toegaank van de 
tentoonstelling is ommenocht. Aorig is dat 
verschillende klassen van et Stellingwerf 
College de tentoonstelling Ok bezuken gaon. 

Stellingwarfs pergramme 

Donderdagaovend 14 april om 20.00 ure 
wodt dr een ienmaolig en biezunder 
pergramme prissenteerd in et Stellingwarfs 
mit as thema Stellingwarver schrieveri'je om 
oorlog en bevri'jding henne. Et pergramme 
wodt brocht deur Grietje Bosma-Dijkstra uut 
Wolvege en Pieter Jonker van De Haute. Et 
pergramme is een mix van een lezing en een 
veurdrachtspergramme. In et pergramme 
wodt ingaon op Stellingwarver schrieveri'je, 
die een verbiening het mit et thema oorlog 
en bevri'jding. D'rzal rejaol ommedaenken 
wezen veur de schrieveri'je van Hendrik 
Johannes Bergveld en Hendrik Vondeling, 
beide manluden speulden een belangrieke 
rolle in et verzet van Oosterwoolde en 
omkrieten. Et wark van een nao-oorlogse 
schriever, waor as et thema van de Twiede 
Wereldoorlog een belangrieke rolle in speult, 
Johan Veenstra, krigt netuurlik Ok alle 
ommedaenken. Alderdeegst zal dr een 
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fragment lezen wodden uut zien ni'je roman, 
die in 2006 pas verschienen zal. Dat is een 
primeur in dit pergramme. Dat gelt trouwens 
ok veur fragmenten uut een nog niet 
publiceerd vraoggesprek mit Hendrik 
Vondeling en veur een fragment uut een, ok 
nog niet, publiceerde roman over de joodse 
warkkampen van ds. Jan Schonewille, die in 
et Stellingwarfs verschienen zal. Ok aandere 
schrievers en schriefster kommen voluut an 
bod. Dr wodt ok stille staon bi'j de alge-
miene publikaosies over Stellingwarf in 
oorlogstied en bevri'jding. Grietje Bosma-
Dijkstra en Pieter Jonker hebben keuzen 
veur een ofwisselend pergramme mit een 
ofwisselende prissentaosie. Een ni'je anpak, 
een ienmaolige veurstelling, dat meuj' aenlik 
niet missen. Kaorten kosten twie euro en bin 
van 1 april of in de veurverkope bi'j boekwin-
kel Bahnmüller in Oosterwoolde. En aovens 
is de verkope an de zael van 19.00 ure of. 

Oosterwoolde om 13 april henne 

Vri'jdagaovend 15 april om 20.00 ure is d'r 
ok weer een hiel biezunder pergramme dat 
prissenteerd wodt deur Winold Brouwer en 
Carel Zuil. Et pergramme gaot uut aende mit 
een verrassing, die nog niet verklapt wodden 
mag en mit twie biezundere lezings. In et 
veurste plak komt dr. J.J. Huizinga, histori-
Gus uut Liwwadden an et woord over oorlog 
en bevri'jding. In zien lezing zal hi'j eerst de 
situaosie schetsen van de bevri'jding van 
Nederlaand en wat daor an veurofgong. Dan 
gaot hi'j deur op 'e bevri'jding van Frieslaand 
in et algemien en de bevri'jding van Stelling-
warf en Oosterwoolde in et biezunder. Dr. 
J.J. Huizinga het destieds een protte ere 
inlegd mit zien boek Fries/and en de Tweede 
Were/doorlog. In et twiede plak verzorgt de 
heer Sander Reinders uut Haulerwiek een 
lezing over de Iaeste oorlogsjaoren en de 
bevri'jding van Oost-Stellingwarf in et 
algemien en Oosterwoolde in et biezunder. 
Reinders is slim interesseerd in de geschie-
den is van Haulerwiek e.o., mar het ok grote 
belangstelling veur de geschiedenis van de 
Twiede Wereldoorlog. Reinders is iene van 

de belangrieke infermaanten van kenner en 
publicist W.H. de Vries. Dan volgt nog een 
biezunder onderdiel in et pergramme. Dr 
kommen een drietal ooggetugen an et woord 
over de bevri'jding van Oosterwoolde, dan 
bin onderduker Leo Waterman en de 
inwoners Fok Posthumus en Jaap Prakken. 
As laeste onderdiel die aovend staot een 
forum op et pergramme mit de inleiders, de 
ooggetugen en aandere deskundigen. 
Hier gelt ok dat de kaorten van 1 april of veur 
twie euro te koop bi'j boekwinkel Bahnmüller 
in Oosterwoolde en dat de zael los is om 
19.00 ure. Bi'j disse aovend wodt ok een 
grote toeloop verwaacht. 
De HVO zal vlak veur disse aktiviteiten ok 
nog een nommer van heur tiedschrift De 
Gaaste verschienen laoten, waor een tal van 
verhaelen over de oorlog in Oosterwoolde in 
publiceerd wodden. 

Op 10 meert 2005 raekte weg 

Geesje Jager-Bruinen berg 

in de leeftied van 92 jaor. 

Vrouw Jager was van et begin of an 
iene van de trouwe mitwarkers an 
oons projekt Stellingwarfs Woorde-
boek. Ze was trouwd mit Wiebe 
Jager (overl. 2001), ok bekend onder 
de schoelnaeme Wube Lamers van 
de Kuunderwal. 
Heur fleurige en blievende inzet 
zullen wi'j oons lange herinneren, 
en wi'j zullen heur daor daankber 
veur blieven. 

Bestuur en passeniel van de 
Stellingwarver Schrieversronte 
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Koosje Hornstra 

Achtste Nederlaanse Dialektendag 
12 meert 2005 in De Reehorst in Ede 

Oflopen 12 meert was in Ede de achtste 
Nederlaanse Dialektendag. Dr weren veur 
die dag alderhaande lezings en workshops 
orgeniseerd die allegere te maeken hadden 
mit et thema Proeven van dialect. Regionale 
ingredienten in de taalkeuken van het 
Nederlands. 
Daornaost was d'r een grote infomark mit 
een funk tal kraomen van e.o. streektaelor-
genisaosies en uutgevers. 
De Schrieversrontekraom wodde verzorgd 
deur Jan Kits Nieuwenkamp en ondergete-
kende, Koosje Hornstra. Naost oons ston 
een goeie bekende, Philomène Bloemhoff, 
mit een kraom veur de lesselakedemie uut 
Kaampen. 
Even veerder haj' de Historische Verienging 
van Bunschoten en daornaost ARAlBrusseJs 
Volkstejoeter, waor een gezellige spreker 
zien speciaole soort spekelaos (mit recept) 
anprees. Die zak thuus es uutberen! 
Veerder weren d'r uutgeveri'jen zoas Van de 
Berg uut Alemere, die de Steulingwarver 
Spreukekelinder uutgeft, en een stokmennig 
streektaelorgenisaosies uut o.e. Grunnin-
gen, Braobaant en Limburg. 
In et kefé-chantant weren dr optredens van 
Jan Ottink, de zanger die ok bi'j de prissen-
taosie van et ni'jste boek van Johan 
Veenstra in Oosterwoolde was, en Arjaun, 
een Vlaams-Braobaanse band, mit gitaar, 
zang, moenike en doedeizak. 
Et thema van disse dialektendag, ik vertelde 
dat al, was Proeven van dialect. Regionale 
ingrediënten in de taalkeuken van het 
Nederlands. Morgens weren daor verschil-
lende lezings over, zoas o.e. Zo heet watje 
eet! Over benaemings in groente en fruit, 
door dr. Jan Stroo (Universiteit van Amster-
dam), Taartenpom of hoe ver reikt de fijne 
Franse keuken? door dr. Joep Kruijsen 

(Radbout Universiteit Nijmegen) en Dialect, 
praten zoals gebekt door Derk-Jan Eppink. 
Middags weren d'r verschillende workshops, 
zoas de workshop Nederlandse streekge-
rechten: Thea Kroese reurt de soep mit de 
breinaolde. Die hak vast aorig vunnen 
daenk', want naost lezen ma'k ok graeg 
koken. Mar wi'j weren d'r netuurlik in et 
eerste plak om te vertellen over de Stelling-
warver Schrieversronte. Dr kwammen aorig 
wat meensken langs die wat mit de Stelling-
warven te maeken hadden en we hebben 
nog aorig wat boeken verkocht. 
Mit et ni'je dialektenboek en et gratis 
themanommer over dialekten van et 
Nederlands Centrum voor Volkskultuur van 
heur tiedsch rift Alledaagse Dingen, gongen 
we zoas dat hiet, muui mar voldaon, 
weeromme naor et noorden; Jan naor 
Vieddervene en ik naor Der Izzerd. 

Meer biezunderheden over disse dag kun 
jim lezen in de rebriek van Henk Bloemhoff, 
Oonze tael, oonze zorg, op bladziede 8. 
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Ok al duurt et nog een schoffien veurdat de 
uutrikkinge van de pries an de winner van de 
Stellingwarver Schriefwedstried 2006 
plakvienen zal, de leden van de warkgroep 
die in opdracht van beide Stellingwarver 
gemienten de orgenisaosie van de pries 
veurbereidt, doen now alvast een oproep om 
daor an mit te doen. De pries wodde zoe'n 
drie jaor leden deur de gemienten insteld om 
et schrieven in et Stellingwarfs an te 
vieteren. 
Om et schrieven in et Stellingwarfs zo bried 
meugelik an te vieteren wodt bi'j de driejaor-
likse Stellingwarver Schriefwedstried warkt 
mit doelgroepen en opdrachten. leder keer 
wodt van teveuren een bepaold thema of 
een bepaolde opdracht vaastesteld deur de 
orgeniserende warkgroep. 

In 2003 wodde de pries veur et eerst uutrikt. 
Doelgroep was doe de leerlingen van et 
vervolgonderwies, die de opdracht kregen 
om een Stellingwarfs gedicht in et Neder-
laans omme te zetten. D'r weren mitien twie 
winners, Marja Haan van et Stellingwerf 
College in Oosterwoolde en Anne Faro van 
et Linde College in Wolvege. 

Op et vlak van et teniel, en zeker dat van de 
ienakters, is d'r nog niet zo yule verschenen 
in et Stellingwarfs. Vandaor dat dr dit keer 
bi'j de Stellingwarver Schriefwedstried 
keuzen is veur et schrieven van een 

ienakter. Et mag liekewel ok gaon om de 
vertaeling van een al bestaonde ienakter. 
Uut alle inzunnen wark zal de jury de beste 
drie ienakters kiezen. Die due kotte ten iel-
stokken zullen clan op de aovend van de 
priesuutrikkinge, in et naojaor van 2006, 
opvoerd wodden deur drie Stellingwarver 
tenielverienings. Pas an et aende van die 
aovend zal bekend maekt wodden welke 
ienakter deur de jury as de beste keuzen is 
en zal de schriever daorvan de pries in 
ontvangst nemen kunnen. De winner krigt 
een oorkonde en een geld bedrag van 
€ 500,00. De jury van de Stellingwarver 
Schriefwedstried 2006 bestaot uut Grietje 
Bosma van Wolvege, Fenna Bruinenberg 
van Oosterwoolde en Roel Oostra uut 
Drachten. 

Meensken die mitdoen willen, hebben et nog 
wel even an tied om heur ienakter te 
schrieven. Et inzunnen wark moet uterlik 
1 meert 2006 binnen wezen bi'j de siktaoris 
van de warkgroep, en dat is de heer M. Tel 
van de ofdieling Welwezen van et gemiente-
huus in Oosterwoolde. Bi'j him kuj' ok et 
inschriefformelier kriegen en et riegelment 
van de Stellingwarver Schriefwedstried. 

31 



Sietske Bloemhoff 

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

*' 	•. 	 . - 	-- 

- - S 

De foto van dit keer is van Wiebe Lenstra 
van De Hoeve. Op de foto is warschienlik 
een timmermansbedsrief uut Haulerwiek an 
et wark. Et zol wezen kunnen dat dat bedrief 
van Van der Mel was, mar zeker is Lenstra 
daor niet van. Van de riegel man luden is 
rechts veuran, mit een latte in de haand, de 
heit van Lenstra, Sent Lenstra (geboren in 
1903). Vierde van links is Sieger Lenstra 
(van 1900), een bruur van Sent. Onderen 
linksboven staon warschienlik twie timmer-
baozen. Aachterop de foto is een ofdrok te 
zien van een stempel van fotograaf Blaauw-
broek van Haulerwiek. 

Of de foto in de Stellingwarven maekt is, is 
niet dudelik. Et zol Ok wezen kunnen dat et 
hier gaot om de bouw van een botterfebriek 
in Norg. Vermoedelik is de foto maekt tussen 
1925 en 1930. Wie meer over de foto 
vertellen kan, we heuren et graeg. Jim kun 
clan bellen mit Wiebe Lenstra zels (0561 - 
432121) of mit de Stellingwarver Schriever-
sronte (0516-451108, even vraogen naor 
Sietske Bloemhoff). 
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bödt Bank Bercoop 

verschillende meugelikheden 

om een financiële 


