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Ak de biebeltheek inkomme zie 'k ze drekt. De bakken en deuzen vol mit boeken, allemaole 
versierd mit een felkleurige plakker. Een groot plakkaot dr bi'j dat ze te koop binnen. De 
'ofschreven' boeken, zo van: wi'j kun et ok niet helpen, mar et et is now ienkeer zo veer. Ze 
bedoelen netuurlik 'ofdaankt', want et is wel een bewuste keuze, mar dat klinkt zo vervelend. 
Et is net een karkhof en de roggen van de boeken binnen de grafstienen. 
1k wor dr altied zo treurig van. Ft is een karkhof mit veule bekende naemen op de zarken. Et 
bin niet de minsten die deur de biebelthekaoris dood verklaord binnen. Alderdeegst meens-
ken die net een grote literaire pries wunnen hebben, zoas Jan Siebelink. Van zien Knielen op 
een bed violen won dr now duzenden verkocht, mar zien net zo mooie De overkant van de 
nv/er van 1990 kuj' now veur iene Euro mitneumen. De stok of wat boeken van Vestdijk, hiel 
jammer, mar ja, die bin al zo oold. Mar wat te daenken van al die bestsellers van een posien 
leden? Gesloten huis van Nicolaas Matsier, Het vrome yolk van Maarten t Hart, Terug naar 
Oegstgeest van Jan Wolkers. En titels van topschrievers as Hugo Claus, Harry Mulisch, 
Thomas Rosenboom en Jeroen Brouwers. En zo kan 'k nog wel even deurgaon. Allemaol nog 
in leven, de meersten schrieven nog volop, mar toch gaon ze net as oolde koenen en 
peerden veur de dood'. Die biesten hebben misschien nog een kaans in Zaandhuzen te 
kommen om de dood nog wat uut te stellen. Zo bin dr ok meensken die 'de boeken veur de 
dood' mitnemen. Een grote staepel neem ik mit om ze van een wisse dood te redden, mar wat 
doej' dr clan mit? De Nederlandse poezie van de 19e en 20e eeuw in 1000 en en/ge gedich-
ten, de Komrij dus, die brenge ik weeromme, want dat moet toch echt een vergissing wezen. 
Zoe'n boek verooldert toch niet zo rap, dat kan nog jaoren mit, niet waor? En de drie boeken 
van Renate Rubinstein breng ik ok weeromme. Zi'j is wel vergeten, mar d'r bin net twie 
boeken van heur uutgeven, Twijfel trainen en Over Israel, mit veur- en naowoorden van 
bekende schrievers. Dan willen de meensken die oolde boeken toch ok weer lezen, zoj' zo 
daenken. 'Mevrouw biebeltheek' (want kerels ziej' daor nooit aachter de toonbaank) moet 
heur wet slim verzind hebben. 
Aj' d'r goed over naodaen ken, zoj' de hiele zwik dr zo weer hennebrengen en ze stiekem 
tussen de aandere boeken zetten. 
De boot naor Va/ho/I en Toe gift van Johan Veenstra gaon niet weeromme, die geef ik an 
meensken die et Stellingwarfs zo muuilik vienen om te lezen. Misschien gaot dat beter as et 
veur niks kan. 

Jim hoeven gelokkig niet over zokke dingen te prakkeseren en gien 'oolde' dingen te lezen, 
jim hebben weer een ni'je Ovend veur de neuze en kun gewoon lekker lezen gaon. 1k hope 
daj' een een protte nocht hebben an dit 'ni'je wark'. 
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Jannes Westerhof 

Wiebe de Jong... Van inziepen tot schrieven 

Al sund oktober 2002 staot d'r in haost elk 
nommer van De Ovend een verhael van iene 
W. de Jong. Bi'j et eerste verhaeltien, Een 
schaop kwiet, ston dat de schriever van 
vroeger uut Appelsche komt en now in 't 
Vene woont. Hi'j zol in een kleine riegel 
vertellen over biezundere 
gebeurtenissen uut et oolde 
Appelsche. 
Doe ik dat las vreug 1k me of, 
as dat misschien dezelde W. 
de Jong was die in de riegel 
Fryske Plaknammen et diel van 
Appelsche schreven had. Dat 
kon haost niet, want dat 
boekien verscheen al meer as 
een halve leuw leden. En bi'j 
naovraog dee al rap blieken 	

Wiebe 
dat W.de Jong een alledaegse 
naeme is in de kontreinen van Appelsche. 
Daor kwam 1k niet veerder mit en zoas dat 
zo vaeke gaot, de vraoge was al rap weer 
vergeten. 

Now de verhaelen van W. de Jong al zo 
lange verschienen, wollen wi'j as redaktie 
wel es weten wat dat veur een man was. En 
as wi'j al zo ni'jsgierig weren, weren de 
lezers van De Ovend dat misschien ok wel. 
Doe ik d'r op of zol scheut mi'j mien vraoge 
weer te binnen. 
En 1k docht dat as hi'j et was, et wel een hiel 
oold mannegien wezen zol. Doe 1k anbelde 
gong de deure rap eupen en een lange man 
mit een grote bos blond haor keek mi'j 
onderzukend an. Zoen man die krek mit 
pensloen is en yule in de butenlocht komt. 
Dat kiopt,' zee hi'j, '1k bin een netuur-
meenske. Mar a'k niet te fietsen bin of in de 
tuun, dan bin 'k mit geschiedenis doende. 
Veural mit veldnaemen en onder aandere 

veurnaemen en femilienaemen.' 
Een posien leden het De Jong nog een 
lezing holen veur de Historische Verieniging 
van Oosterwoolde over de veldnaemen an 
de zuudkaante van de vaort in Oosterwoolde 
en over kloosters die om dat plak henne- 

laggen. 
Ja, en doe duste 1k de vraoge te 
stellen. Hi'j was inderdaod de 
schriever van Appelsche in de 
Fiyske Plaknammen. En de 
vraoge was niet hoe oold hi'j now 
was, mar hoe jong hi'j was doe hi'j 
dat sch reef. Dat was et mement 
om mar es naor zien kaemer 
boven te gaon en mit et interview 
te beginnen. 

de Jong. 
Wiebe de Jong is in 1927 

geboren bi'j et 'klelne broggien' an de vaort 
van/in Appelsche. 
Zien heit was timmerman en hi'j kreeg nog 
twie zusters. 
Thuus praotten ze Fries, mar drie van de vier 
grootoolden praotten Stellingwarfs. Et hong 
of van degene waor hi'j mit praotte as et in et 
Stellingwarfs of in et Fries was. Op et 
schoeleplein van de christelike legere 
schoele wodde et meerst Stellingwarfs 
praot. 
Dat was in en om de christelike ulo op De 
Smilde niet aanders, al kwammen daor al 
wat Drentse invloeden op 'e bodden. 
Doe de oorlog veurbi'j was kreeg hi'j et 
diplome zonder examen te doen. Now was 
et niet zo dat lederiene et diploma zo mar 
kreeg. Nee, jow defers moesten wel goed 
wezen, en die van Wiebe weren goed. 'Et 
klinkt wel wat elgenwies, mar 1k kon goed 
leren,' zegt hi'j. Dat dee laeter ok wel 
blieken. 
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Mar eerst moest hi'j bi'jkommen van de 
belevenissen van de Iaeste oorlogsjaoren, 
die him slim anpakt hadden. Hi'j wodde 
opvongen deur een omke in Langbroek in 
Utrecht, in die tied veer van Appelsche en de 
Stellingwarven waor hi'j him doe al slim mit 
verbunnen vuulde. 
Omke was kapper en had d'r een winkel bi'j. 
Hi'j hulp mit van alles, van inziepen tot 
verkopen van alderhaande spul. Aovens 
gong hi'j naor een schoele in Zeist, een soort 
hbs mit extra vakken as plaantkunde en 
tuunarchitektuur. Die schoele was een 
veurbereiding op de bekende hogere 
tuunbouwschoele in Boskoop. Daor wol hi'j 
graeg henne. Bi'j et wark as stagiaire op een 
tuunarchitektenburo in Amerongen dat 
internationaol warkte, dee liekewel blieken 
dat al et reizen en et butenwark toch niet zo 
geschikt veur him was, omdat hi'j last had 
van de gevolgen van polio in zien jonge 
jaoren. 

Zo kwam hi'j niet in Boskoop, mar in 't Vene 
op de administraosie van et kedaster. Daor 
het hi'j een kursus volgd van vier jaor en doe 
is hi'j naor Liwwadden gaon, speciaol veur 
de ruilverkaveling van Schiermonnikoog. 
Tien jaor laeter gong hi'j naor et kedaster in 
Grunningen. Nao een posien kreeg hi'j de 
leiding van et buro in Winschoten. Deur een 
fusie mit 'stad' kwam hi'j weeromme in 
Grunningen. Intussen bleef hi'j al die jaoren 
kursussen volgen. 
In 1967 is hi'j naor de centraole direktie van 
et kedaster op et ministerie van Financiën in 
Den Haag gaon veur et annelyseren van de 
kadastrale boekhoolding veur een automati-
seringsprojekt. Twie jaor het hi'j doe in een 
hotel deurbrocht. In 1969 is hi'j naor Voor-
schoten verhuusd en doe was de femilie 
weer bi'j mekeer. Al die jaoren in Den Haag 
het hi'j naost het gewone wark, Ok bi'j tal van 
ministeries, lesgeven an de opleidings, die 
hi'j zels volgd het. Ok is hi'j in die jaoren in 
alderhaande lanen west om lezings te geven 
en an te heuren op zien vakgebied. 

Doe hi'j 62 jaor was 'moest' hi'j mit de vut. En 
ok al hadden hi'j en zien vrouw in Voorscho-
ten een mooi huus, ze hebben d'r gien 
mement over twiefeld om niet weeromme te 
gaon naor et noorden. Hij vuulde wel wat 
veur Drenthe, mar et wodde in 1989't Vene, 
omdat zien schoonmoeke daor in een 
bejaordetehuus zat. 
'Deur mien wark bin 'k internationaol 
oriënteerd, mar van kiend of an he'k altied 
belangstelling had veur de Stellingwarver 
tael en et gebied. Et het mi'j altied boeid, ok 
de geschiedenis en de taelgeschiedenis. 1k 
heb mi'j een tied doende hullen mit de 
noormannetied en now veural mit de 
angelsaksische tied. Op dat gebied vaalt d'r 
nog veul te publiceren.' 

In 1990 is hi'j begonnen mit et schrieven van 
'vertellegies' in et Stellingwarfs. De verhae-
len van zien heit en pake kwammen weer 
bovendrieven. Zo is him bi'jbleven dat pake 
alsmar an de praot was onder et eerpel-
rooien en dat hi'j de seksuele opvoeding d'r 
Ok mar even pies bi'j deed. Van al die ver-
haelen maekt hi'j now zien eigen vertellegies. 
'Et hatte van heit lag niet bi'j de annemeri'je, 
mar bi'j et teniel en lezen en dat soort 
dingen. 1k hebbe een nogal strenge 
opvoeding had. Heit wilde, daenk ik, da'k 
meer kaansen kreeg. Hi'j liende boeken en 
die moest ik lezen en dat dee ik Ok braaf. 
Laeter kreeg ik boeken van domenee te 
lezen, veural geschiedenisboeken.' 
Hi'j herinnert him nog dat Bergveld riegel-
maotig bi'j heur thuus kwam en dat die mit 
zien heit hiel wat of lachten as d'r weer een 
stokkien van Bergveld in de kraante zol. 

Wiebe de Jong lest haost alles wat in et 
Stellingwarfs verschient. De mederne 
Nederlaanse literetuur zegt him niet zovule. 
Hi'j het een veurkeur veur de originele tael 
en dan veural de Engelse literetuur, et gaot 
him daarbi'j veural om et mooie taelgebruuk. 
The Hobbit van Tolkien is zien favoriete 
boek. Ok mag hi'j graeg gedichten lezen, 
mar et citeren uut et heufd lat hi'j an zien 
vrouw over. Heur zes kiender, waorvan d'r 
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vieve in et westen wonen, tezen altemaol 
Stetlingwarfs at praoten ze et niet. Ze bin 
trouwens net zo as de oolden veul mit taet 
doende. Een dochter het Nedertaans, 
ttaliaans en Fries studeerd. Zij het et 
kotleden uutkommen boek 500 jaar 
stambomen Fries/and schreven en hoopt 
disse zoemer te promoveren. 
De Jong's hatte tigt nog attied bi'j de tuun. 
Hi'j perbeert ni'je rassen van vruchtbomen 
en heesters te maeken deur kruusbestoe-
ving. Ok mag hi'j graeg tunen ontwarpen. En 
dan het hi'j ok nog tied veur et maeken van 
prachtige tekenings (die her en der intiest an 
de mure hangen) en waandktieden. Zo 
tussendeur is hi'j dan nog an et 'bonkefie-
ken'. Dr tiggen schitterende dinkies van 
ivoor en bien in een vitrine. 

Soms moe]' niet zuken, mar gewoon 
tegenkommen. Oat komt we/ vaeker veur in 
ct/even, is et niet? Disse zin staot zo mar 
een betien verteuren in et verhael Uut eten in 
De Ovend van oktober 2005. Ak him dr naor 
vraoge geft hi'j toe dat et wet een typerende 
zin is. 
In et veurste ptak kuj' de zin toepassen op 
zien beroepsteven. Aj' een opteiding 

beginnen om de tuunbouwschoete van 
Boskoop votgen te kunnen en ie won ien 
van de speciatisten bi'j et kedaster in Den 
Haag, dan hej' dat niet zocht, mar bi'j' dat 
gewoon tegenkommen'. Da's niet passief, 
want ie moe'n netuurtik wet op pad gaon om 
wat tegen te kommen. 
In et twiede ptak typeert die zin him, omdat 
hi'j mit zien 'vertettegies', zoas hi'j zegt, net 
as elke schriever wat deurgeven wit. Et 
onderwiezen zit him dudetik in et btoed. 
Butendat geft de zin ok zien fitosofische kiek 
op de weretd an. 
Hi'j zegt van himzels dat hi'j een echte 
annetyticus is. Dat was veur zien wark ok 
neudig. Mar bi'j et schrieven van vertettegies 
is anvulen zeker zo betangriek as togika. 
Zets hoolt hi'j de boet wat op ofstaand as et 
him wat te nao komt. Dan praot ie over van 
a//es, en veura/ over et weer. Daor kan niet 
iene him an stoten, is 't niet?, staot dr in ien 
van de vertettegies. 

Wiebe de Jong, een attedaegse naeme, mar 
tange gien atledaegse man, waor awwe nog 
veut van tezen zutten, want bi'j mien vot-
gaon krieg ik nog achttien vertettegies veur 
De Ovend mit. 

Krummelfien 

Op ni'jjaorsdag is et etektrisch Stettingwarfs maondbtad An de liende, ondFreai 
van Frank de Vries en Piet Butt, verschenen. Et btad wodt uutgeven deur de 
stichting Stetlingwerfs Eigen. 
Nao inketde 'O-nommers' is now nommer 1 van de lejaorgaank uutkommen. In dit 
nommer mit 27 btadzieden is van altes te vienen: verhaeten, dichtwark, de agenda 
van de Steltingwarven, berichten van de redaktie, nis van de Steltingwarver Biebet, 
mar ok een rebriek as tn et ni'js. uut et ni'js'. 
Et meerste is in et Stettingwarfs, mar ok stokkies in et Drents en Nedertaans 

. kommen d'r in veur. Et blad is ommenocht en anmetden kan bi] infosteIIing-
werfs-eigen.nl. Op de webstee www.stellingwerfs-eigen.nI vien ie ok et archief 
van Ande/iende. 
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Sjoukje Oosterloo 

Haezevet 
(ve,volg) 

Lichtkaans daj'm et nog in 't onthoold 
hebben, et verhael van Bernd en zien 
vrunties die haezevet onder heur voetbal-
schoenen smeerden. (Zie De Ovend van 
oktober 2004, blz. 25.) D'r komt nog een 
klein stattien aachteran en daor wol ik de 
lezers wel van mit genieten Iaoten, vandaor. 
De joongies voetballen nog de hieltied, et is 
een lieve lust om te zien. Vaaste prik is dat 
zaoterdagmorgens, zo tegen de klokke van 
elven, de tillefoon bi'j oons rammelt. 
Ja, mit Bernd,' heur ik as ik opneumen heb. 
Wi'j hebben vandemorgen wunnen mit drie-
iene.' Of, ok wel es, 'mitzeuven-nul!' 
Vanzels plies ik him clan as de beste om him 
mar een vere in de broek te stikken. Dat mag 
clan Ok wel nao zoe'n inspannende morgen, 
want reken mar dat die kerelties fel binnen! 
Hi'j kan zo wel twintig menuten mitje praoten 
veur de tillefoon, over dat voetballen. 
'Johan het twie doelpunten zet en ik drieje.' 
Weer een aander het een penaltie neu men, 
en gao mar deur. 
Bernd hoolt aanders hielendal niet van lopen. 
As kleine jonge wol hi'j vaeke niet mit mi'j 
naor zien huus lopen. Pattietieden gong hi'j 
gewoon in de baarm liggen. 
'1k bin muui,' zee hi'j clan en wol dat ik him 
dreug. Aj' him op et voetbalveld omme-
draeven zien, clan kan hi'j wel lopen, heur, as 
een haeze! Zien beppe vreug him een keer as 
hi'j nog wel es haezevet onder de zolen 
smeerde. Ze zee daj' dan net zo hadde lopen 
kunnen as een haeze. Weej' wat hi'j doe zee? 
'Now, beppe, daor begin ik niet an!' 
Zaoterdag veur een weke belde hi'j weer om 
een uur of elf. Wit Bernd. Wi'j hebben weer 
wunnen mit voetballen!' 
Wit hoeveule?' vreug ik him. 
Wit zeuven-iene! En we speulden mar mit 
vuuf speulders tegen elf man van de 

tegenperti'j.' 
'Meraokels best! Mar waorom weren jim mit 
zoe'n peer speulers?' 
'D'r weren goenend ziek en aanderen weren 
vot. Pieter had niet iens ofbeld! Die kan om 
mi'j wel optrommen!' kwam dr verontweer-
digd aachteran. 
Doe kon ik et niet laoten en vreug him: 'le 
hadden zeker wel haezevet onder de 
schoenen smeerd?' 
'Nee, et helpt niet meer, et is over daotum, 
daenk ik,' kwam zien antwoord. 
'Now, da's Ok wat,' miende ik. 'Dan zuj' toch 
nog es naor buurman Wietse moeten om een 
ni'j pottien haezevet.' 
'Dat hoeft niet, heur, wi'j kun etja zo Ok wel 
winnen,' was zien miening. 
'Ja, daor hej' geliek an,' gaf ik toe. 
Tot besluut van et seizoen hadden ze veurige 
weke nog een toernool. Daor bin Bernd en 
zien maoten weer kampioen wodden. Now 
daenk ik dat Bernd toch geliek had het, et 
haezevet is vast over daotum west. 



Sietske Bloemhoff 

In memoriam Jan Veldhuizen 

Oflopen 16 november kwam 1k thuus van 
mien wark bi'j de Schrieversronte en zag op 
de nommermelder ok et tillefoonnommer van 
Jan Veldhuizen uut Apeldoorn. Own, Jan het 
ok beld, docht 1k, aorig, ik zal him nao et eten 
even weerommebellen. Angaonde zien 
schrieveri'je belde hi'j me meerstentieds op 
at kantoor, mar nao et 
wegraeken van mien Joop, 
belde hi'j ok naor me thuus 
om me moed in te praoten. 
Jan en Joop kenden mekere 
van vroeger van De Miente 
en hi'j vreug me eerder clan 
ok altied: En, hoe is 't mit 
Jopie van Joseph en Aoltien7 
We hadden et clan ok vaeke 
even over de sukerziekte 
daor hi'j en Joop knap last 
van hadden, en waorvan de 
gevolgen heur beide fataal 
wodden zol. Veurda'k die 
aovend weerommebellen zol, 
gong de tillefoon, mit Jan zien 
nommer weer op et scharm- 
pien. Alliend was et dit keer niet Jan zels, 
mar Coby, zien vrouw. En die vertelde et 
verschrikkelike ni'js dat Jan de aovend 
teveuren onverwaachs wegraekt was. 
D'r schät vanzels mitien van afles deur je 
henne. Jan zomar vot. Coby die now etzelde 
mitmaeken moet as waor 1k zels nog volop 
mit an de gang bin. Jan, nog mar 64 jaor 
oold, en die d'r zoe'n nocht an hadde om mit 
et Stellingwarfs an de gang te wezen. Ft 
Stellingwarfs daor hi'j him zo in uutleven 
kon, omdat hi'j d'r aorighied in had. Mar ok 
omdat hi'j vanwegen zien gezondhied een 
hieleboel ere dingen niet meer kon. Daor 
hadde hi'j et knap muuilik mit, mar hi'j sleug 
him d'r de hieltied vol goele moed deur 

henne. As hi'j naor Berkoop kommen zol mit 
zien schrieveri'je, hul hi'j altied een slag om 
de aarm. Hi'j kwam clan en clan, behalven as 
hi'j zien dag niet had, zee hi'j d'r veur de 
zekerhied bi'j. Aenlik hadde hi'j alle daegen 
hiel yule last, mar hi'j leut dat niet gauw 
marken. A'k him an de lijn had, of hi'j was, 

Jan Veldhuizen, 1941 - 2005. 

vaeke tegere mit Coby, in Berkoop, clan 
hadden we altied hiel yule wille mit mekeer 
en vleugen de kwinkslaegen over de taofel 
dat et een lieve lust was. Mar doe hi'j laeter 
mit me belde over et wegraeken van Joop, 
was hi'j juust oe zo begaon, eernstig en 
mitlevend. 
Dat alles geft aenlik mitien ok zien wieze van 
schrieven an. Zien prachtige humoristische 
verhaelen, zoas bi'jglieks Hasjiesj in De 
Ovend van augustus, en zien speulse 
riempies in Beestebende, et boekien dat vlak 
veur de sutelaktie verscheen. An de ere 
kaante zien hiele eernstige gedichten, zoas 
o.e. De oolde zegeuner, de cyclus van 
gedichten daor hi'j in 2003 de Stellingwarver 
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Schrieveri'jepries mit wun, mar ok die Harmen Houtman 
gedichten die opneumen binnen in zien 
eerste bundel Gewoon Ste//in gwarfs De tael 
van mien moeke. Hiel angriepend was dat 
tiedens de dienst veurofgaonde an de Diepe 
begraffenis van Jan, zien drie kiender et 
aid eriaeste gedicht uut dat boekien veur- 
dreugen. Dat gedicht hiet lene dag en daorin 

le zitten diep' in mien onthoold vragt Jan om iene dag zonder piene, of iene 
middag, desnoods ien ure. op een plakkien waarm en teer. 
Naost de beide boekies schreef Jan Ok as de tied mien leven slit, 
Veidhuizen niet aiiiend verhaeien en 
gedichten in De Ovend, mar hi'j schreef ok vergete ikjow zels niet meer. 

riegeimaotig veur de Steiiingwarver rebriek 
Op 'e schostienmaante/ en hi'j was een le zitten diepe in mien hatt', 
trouw mitwarker wodden van de SteI/ingwar- 
ver Spreukeke/inder. Daornaost was hi de j daor kan niet iene aanders bi'j.  

iaeste tied an de gang mit et vertaelen van Van tied tot tied roep 1k omjow 
stokken uut de biebel. Et doei was en blift 

en lie fdevol kom ie bi'j mi'j. 
ok, om over niet al te lange tied een funk tai 
van zien verhaeien te bundeien. 
De Steiiingwarver schrieveri'jewereid is een le zitten dicht' onder mien huud, 
enthousiast schriever en kammeraod kwiet, 

en strelen, as niet iene 't zicht, en dat gript oons ailegere geweidig an. Mar 
netuuriik bin daor in de eerste piak Coby en en ok al zie ikJow niet meer, 
de kiender, kieinkiender en aachterkiein- ie ho/en mi'j in evenwicht. 
kiend daor oonze gedaachten naor uutgaon. 
Zi'j bin heur man, vader en opa kwiet. Wat 
was Jan wies mit heur aiiegere en trots op le bin onuutwisberin mien heufd, 
zien eerste aachterkleinkiend Lauryne uut jaw naeme is d'r daele krast, 
Frankriek. 
'N let tevule aachteromme kieken,' zee Jan as mien geheugen ooit es s/inkt, 

de iaeste tied wel es tegen mi'j. 'Daor schiet bin ie et die daor nag in past. 
ie hieiemaoie niks mit op, dat het west. En 
as et goed was, dan moej' daor biiede mit 
wezen, ie zoilen d'r trouwens toch niks meer Somstieden evenpies vat, 

an veraanderen kunnen. ie moe'n weer 1k v/ieg en draef en doe, 
veerder, weer veuruut.' 

mar a'k dan in gedaachten zit 
Jan had geliek. Dat weten Coby en de 
kiender ok. Mar et vaait niet mit om je kom ie weer naor me toe. 
Mientiger man veur aitied missen te moeten. 
Uut naeme van et bestuur en passeniei van 

/e zitten diepe in mien geest, de Steiiingwarver Schrieversronte en de 
redaktie van De Ovend weens ik Coby en jaw /ach, jaw traon jaw haand. 
heur kiender, kieinkiender en aachterkiein- Mit zaachte stemme troost ie mi'j; 
kiend aiie starkte toe mit et verwarken van et 

niet iene brekt die starke baand. veriös van Jan Veidhuizen. Wi'j biieven Jan 
altied daankber veur zien grote bi'jdrege an 
de Steuiingwarver schrieveri'je. 



Jan Veldhuizen 

Herinnerings 

1k zat vanaovend zo wat te blaederen in een 
oold fotoboek mit foto's uut mien jeugd. 
Jonge jonge, wat is dat allemaol al lange 
eden. En etliekt nog mar zo kot, hen. Asof 
et verteden weke was. 
Ja, staodigan wo'n we oold. 
Dr was een ootde schoetefoto bi'j. Van een 
ktasse van de eupenbaore schoele op et 
West in Noordwoolde. 1k kende nog mar een 
peer van de meensken, of aenlik de kiender, 
die op 'e foto stonnen. 
Mar iene herinner ik me nog goed. Rein van 
der Wei. 1k weet niet as ik de naeme zo goed 
schrieve, mar dat dot d'r niet toe. 
Doe ik veur et eerst naor schoele mos, 
kwam ik in de eerste kiasse terechte bi'j 
juffer De Lange. Da's een hiete generaosie 
van Noordwooldigers overkommen. In mien 
kienderogen was dat at een gruwetik oold 
meenske. 1k heb d'r gien idee van hoe oold 
ze doe was. 
Ze kan doe trouwens niet meer zo jong west 
wezen, want mien moeke het ok nog bi'j 
heur in de ktasse zeten en doe ik veur et 
eerst naor schoele gong was mien moeke 
dik dattig jaor. Dus reken mar uut. 
In de eerste klasse zat Rein van der Wei in 
de baank aachter mi'j. Hi'j zat op een 
gegeven mement wet vervelend west 
hebben, want Ansje de Lange vun dat hi'j 
een ktap om de kop verdiend had. 
Dat deden onderwiezers doe nog, een ktap 
om de kop geven. 1k heb ok meerdere keren 
een kiap mit een anwiesstok had. As ze dat 
vandaege-de-dag doen, gaon ze mitien de 
bak in, geteuf ik. 
Mar goed, juffer De Lange zol Rein dus een 
kiap geven, mar ze steug mis. In ptaets dat 
Rein de klap om zien kop kreeg, vong ik him 
op. Et dee nog zeer ok. 1k vuut et aenlik nog. 
1k moch dat meenske doe mitien at niet meer. 

Die verrekte Rein. Hi'j had zien kop d'r toch 
wel veur hoten kund? Mar hi'j het him nog 
van me tegoede. Ak him ooit nog es 
tegenkomme, clan krigt hi'j een dreun van 
me, daor kan hi'j op rekenen. 
Even pies wieder in et boek zit een foto waor 
wi'j op staon in een botien in de Lende. 1k 
daenke dat ik doe een jaor of twaelf, dattien 
was. 
Henk de Vries, of zien heit, had doe een 
boot. Die boot lag in de Lende. Wi'j weren 
vaeke mit die boot an et veren. De boot was 
aenlik bestemd veur een butenboordmoter, 
mar die was d'r niet bi'j. Wi'j hadden op ien of 
aandere men iere een zeil op die boot 
fabriceerd. Roeispaonen hadden we ok zets 
maekt. Wet niet van die hiete mooien, mar ze 
warkten wet en daor gong et omme. 
Wi'] veerden mit die boot doe over de Lende 
van de Batten naor de Berkoper brogge. 
Awwe henne veur de wiend hadden, clan 
mossen wi'j weeromme roeien, of omge-
keerd. En dat was een aende doe wi'j 
kiender weren, heur. Now niet meer, mar 
doe wel. 
Wi'j speutden zeerovertien, mar dat was gien 
riek bestaon. Dr weren wieder gien boten op 
'e Lende, dus d'r was weinig te roven. Nooit 
konnen wi'j een vi'jaandetik schip enteren, 
de bemanning verzoepen en de vrouwluden 
buit maeken. Nee, wat dat angaot was et 
mar een dooie boet op 'e Lende. Et weren 
stechte tieden veur zeerovers. Gien vetpot. 
Mar de Lende, en de hiete omgeving, dat 
was oons speutterrein. Een stok tussen 
Zaandhuzen en Berkoop en tussen de 
Batten en Bekhofschaans. Dat was van 
oons. 
Wat moet de jeugd van vandaege-de-dag 
heur dan behelpen, hen. 
Wi'j hadden de ruumte. Tussen de tekenweg 



en de Batten was een stok heide. Et is d'r 
trouwens nog. 
In mien kiendertied vunnen wi'j dat een 
geweldig groot stok. Now is et mar een 
schietstokkien. 
le kwammen daor over et Battenpad. Dat 
pad leup van de lekenweg op 'e Miente via 
de Batten en deur de Potebos henne naor 
de Boverweg in Berkoop. Et Battenpad is d'r 
now niet meer, he'k zien. Jammer. Et is een 
stok gröslaand wodden. 1k vraog mi'j ems 
wel of hoe dat kan. Neffens mi'j was et een 
eupenbaore weg, die van De Miente naor 
Berkoop leup. 1k neme temeensen an dat ze 
die brogge daor vrogger niet veur niks daele-
legd hebben. Daor moet bij et kedaster wel 
aachter te kom men wezen, daenk ik. 
Mar op dat stok heide daor speulden wi'j 
altied. Wi'j bouwden daor hutten. Meerstal 
was dat een groot gat in 'e grond, waor we 
dan takken en zo over henne Iegden as dak. 
Ja, ie willen toch wel een betien dreuge 
zitten as t regent, hen. 
Mar ien keer hewwe daor een echte 
blokhutte bouwd. Wi'j hadden daorveur 
bomen ommehakt op 'e heide. De stammen 
gongen een aentien de grond in en vormden 
zo de muren van oonze hutte. 
Veur et dak hadden wi'j net neudig. Dat net 
hewwe steulen in de rietvelden daor bi'j de 
Lende. Of steulen, wi'j hadden in elk geval 
gien toestemming om et daor weg te haelen. 
We wusten niet iens van wie as et was. 
Die hutte het daorjaoren staon. Lichtkaans 
dat de overbliefsels d'r nog wel staon. 
Wi'j hebben oons daor altied geweldig 
vermaekt. We lazzen boeken over Indianen 
en cowboys en over ridders en weet ik wat 
nog meer. Die verhaelen speulden we dan 
op 'e heide nao. le moesten soms wel drie 
man toegelieke speulen, want d'r weren niet 
zo yule kiender. Wi'j weren meerstal mit 'n 
drienend. Henk de Vries, mien breur Tiede 
en ikke. Laeter kwam Kees Boertje d'r ok 
nog bi'j. Dat was zoe'n betien de vaaste kiub. 
Dr leup soms nog wel es een verdwaelde 
bi'j, mar dat was mar zelden. 
Wi'j hadden doe ok een krimmenele inslag, 
bedaenk ik mi'j now. Op een keer hadden we 

argens geld veur neudig. 1k weet niet meer 
waorveur. En geld, dat was d'r in die daegen 
niet. Dus wi'j alles bedaenken om an geld te 
kommen. We gongen nog niet zo wied 
dawwe een baank beroven wollen, mar de 
meerst waanzinnige bedaenksels kwammen 
veur et locht. 
Eindelik dochten wi'j dawwe et vunnen 
hadden. OoId iezer brocht in die tied nog wel 
aorig geld op. En wi'j hadden een stok iezer 
vunnen. De Batten. Nee, niet de hiele 
brogge. De Batten was een dri'jbrogge en d'r 
zat een hiele dikke, zwaore ketten an. Wi'j 
besleuten dat wi'j die ketten d'r mar of 
haelen moesten en die verkopen. Mar dat 
was makkeliker zegd as daon. De ketten zat 
muurvaaste bevestigd. Hi'j was d'r niet of te 
kriegen. 
De eredaegs nammen wi'j een viele mit van 
huus. As de gevangenen vrogger de tralies 
veur de raemen deurvielen konnen, dan 
moesten wi'j toch zeker die ketten wel deur-
vielen kunnen, dochten wi'j. 
Dus wi'j weer naor de Batten. De ketten 
boven waeter haeld en an et vielen. Ja ja, et 
was zokszowat as mit een eerpelschelmes-
sien een blok beton deursnieden. Nao een 
ure vielen koj' nog niks an de ketten zien. Ja, 
de roest was d'r of op et plak waor wi'j zatten 
te vielen, mar dat was dan ok alles. 
Wi'j bin d'r doe mar mit ophullen. Nog gien 
geld. Potverdorie. 
De ketten zal nog wel an de Batten zitten, 
daenk ik. 
Gaot nog wet honderd jaor mit. 
Ja, die heide daor aachter op 'e Miente an et 
Battenpad, daor he'k goeie herinnerings an. 
Hiele mooien. D'r schieten mi'j zo nog wet 
een peer in gedaachten. 
1k kan niet alles vertellen, want mien vrouw 
lest disse verhaelties ok. Dus ik moet een 
betien uutkieken. 
1k doe et fotoboek mar gauw dichte. 
Wie wet wa'k allemaol nog meer tegenkom 
en welke gedaachten ik daor bi'j krieg. 
Aanst moe'k me nog veraantwoorden ok 
beneden in de woonkaemer. 
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Henk Bloemhoff 

Oonze tael, oonze zorg 

'MaeI' en 'staelen': krek West-Overiessels 

In De Ovend van oktober veurig jaor heb 1k 
wat verteld over et komof van mark/over en 
markioper. Die beide woorden bin variaan-
ten van len en etzelde woord, zak mar 
zeggen. En et bin oolde benaemings veur 
wat we ok vaeke de hoo/tekster numen. Dat 
is de voegel die in et Ned erlaans 'vlaamse 
gaai' hiet. De noordelikste streek in Neder-
laand mit andudings as mark/over en 
mark/oper is oons gebied Stellingwarf, leut 1k 
doe zien. In krek zoe'n soort vorm moe'n die 
woorden in de Middelieuwen van et Rijn- en 
Maasgebied uut naor Overiessel kom men 
wezen. Zeg mar, roegweg, van et zuud-
oosten uut. En zo bin ze ok in oonze 
kontreinen belaand, maggen we annemen. 
In diezelde Ovend van oktober veurig jaor 
he'k ok een taelkaortien opneumen, dat 
mooi de verspreiding zien lat van et woord 
mark/over in al zien gedaonten. In etzelde 
verbaand ha'k et doe ok even over ae-
woorden in et Stellingwarfs, dus woorden mit 
een ae-klaank, zoas in et zinnegien Et 
waeter k/aetert tegen de g/aezen. In disse 
Ovend wok even ingaon op een peer ae-
woorden daor wat biezunders mit is. 

Et liekt op et eerste gezicht vaeke makkelik. 
As et Nederlaans een aa het, clan het et 
Stellingwarfs een ae. Water, k/ateren en 
g/azen bin bi'j oons in de Stellingwarven 
ommes waeter, k/aeteren en g/aezen, al 
hebben die woorden in oons Westhoekers 
krek as et Nederlaans een aa. In water, 
k/ateren en g/azen gaot et om een aa die 
lange leden kot klon ken hebben moet. Mar 
op een gegeven mement in de geschiedenis 
gongen ze die lang uutspreken as hi'j in een 
eupen lettergreep ston; dat kuj' nog makkelik 

zien an gla-zen. As et om ien glas gaot zej' 
now nog altied glas mit een kotte a, mar die 
is langer wodden in et meervoold, dus in 
g/azen. En in et gewone Stellingwarfs is et 
op die meniere nog veerder gaon. De aa 
wodde staorigan ok mit een hogere holing 
van de tonge uutspreuken, en zo kreej' dus 
ae, zoas bi'jglieks in g/aezen. Op dezelde 
meniere het et Nederlaans ok pad - paden, 
en zo hebben wi'j pad - paeden. In paeden is 
dus de aa Ok 'hoger wodden'. Vanoolds 
hewwe dus ok in et Nederlaans al O/deholt-
pade en zo, en in et Stellingwarfs hewwe 
vanoolds Hoo/tpae, van . . .paede, dus mit 
een aa die mit een hogere holing van de 
tonge zegd wodt. 

Een aandere soorte van woorden mit ae 
bestaot uut pattie lienwoorden, zoas graeg 
(uut et Nederlaans graag ontstaon) en raer 
(uut et Fraans rare), een woord dat in et 
grootste pat van de Stellingwarven trouwens 
as reeruutspreuken wodt. 

Weer aandere woorden hebben een ae die 
uut een kotte e komt. Mit de 'kotte e doel ik 
op de klaank zoas die bi'jveurbeeld in snet 
'snert', pQtte 'pet' veurkomt. Mit een woord 
as 'den ken' hej' daor een veurbeeld van: de 
oolde kotte e is in dit geval Ianger wodden, 
dat in et Stellingwarfs zeggen we dus 
daenken. Etzelde hej' mit et woord aende: ok 
in dat woord hewwe een lange ae-klaank uut 
de kotte e. 

Dawwe mit daenken enz. mit een appatte 
groep te maeken hebben, kuj' ok zien as we 
weer even mit et Westhoekers vergelieken. 
Kiek mar: 
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Nederlaans 	 Aig. Stellingwarfs 

1. water' waeter 
2. 'klateren' klaeteren 
3. 'glazen' glaezen 
4. 'graag' graeg 
5. 'raar' reer/raer 
6. 'denken' daenken 
7. 'eind' aende, naost ende 

Westhoekers 

water 
kiateren 
glazen 
graag 
raar 
denken 
ende, einde, aende 

Bi'j 1 tIm 5 hebben Nederlaans en Westhoe-
kers beide een aa. De ae in et Stellingwarfs 
staot dus naost een Nederlaanse aa. Mar die 
ae in et Stellingwarfs hoolt niet in dat in et 
Westhoekers now inienend ok daanken veur 
daenken en aande veur aende veurkomt. Mit 
die woorden in et groepien van 6 en 7 zit et 
Westhoekers ok weer tegen et Nederlaans 
an, al wodt soms toch wel es aende zegd. 
Veerder bestaon dr biezundere gevallen van 
de ae zoas in aen/ik 'eigenlijk'. In dat woord 
moet de ae as et waore deur uutspraokver- 

Uut.Kloeke. G. G., Het taallandschap van onze 
noordoostelijke provinciën (1955). 

ienvooldiging uut eigen- (in eigen!ik) ontstaon 
wezen. 
Biezunder bin ok woorden die op nog een 
aandere meniere een ae hebben. Die wol ik 
hier es even numen, omdat et aenlik zokke 
gewone woorden binnen daj' d'r amper bi'j 
stillestaon zollen dat dr wat appats mit is. Dat 
bin woorden as mae! 'meel' en staele 'steel'. 
Naost mael komt mar een inkelde keer meel 
veur bi'j oons. Stele wodt riegelmaotig zegd 
naost stae!e, mar die laeste variaant is hier 
bi'j omme toch hiel algemien. Waoromme as 
die woorden biezunder binnen? Now, naost 
mael hewwe in et Nederlaans gien maa!, en 
naost staele = 'steel' hewwe gien stale. Hoe 
zol dat kunnen? 
Et antwoord is niet zo ingewikkeld. In et 
westen van Overiessel beston in de Middel-
ieuwen al et woord mää! = 'meel'. 1k spel gien 
maa!, omdat de uutspraoke rneerst mit een 
heldere ää-klaank was, en niet mit een 
donkere aa-klaank. En zo is et in West-
Overiessel vaeke nog. In et zuudwesten van 
Drenthe (Runen en omgeving) zeden ze ok 
gien meel mar maa! (mit in dat woord 
warschienlik een wat donkerder aa-klaank, 
mar daor bin ik niet hielemaol wisse van). In 
et gebied van Stienwiekerlaand en waor now 
de gemiente Westerveld is en ok in de wereld 
van Smilde was, daenk ik, de ää-uutspraok, 
en bi'j oons in de Stellingwarven ok. Die 
uutspraoke määl moet al lange leden 
mitdaon hebben an de veraandering van ää 
(en evt. aa) naor ae, zoas dat ok gaon is in 
de ae-woorden van Et waeterk!aetert tegen 
de g!aezen. En hoe as et dan mit stae!e zit? 
Now, krek as mit mae!. Ok in Stienwieker-
laand is et nog stae!e, krek as bi'j oons, en 
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zudeliker in Overiessel komt stale veur. En 
in et Drentse Runen en omgeving is et stale. 
Wi'j in de Stellingwarven zullen dus oor-
spronkelik, krek as in Overiessel, määl en 
stale had hebben. Dit is allemaol niet 'krek 
as in Drenthe', want daor hebben ze et 
veural over meet en steel of stele, behalven 
dan in et zuudwesten. Oons mael en staele 
bin dus gien woorden die in et Nederlaans 
een aa hebben, mar et bin woorden die in 
West-Overiessel een ää hebben. De eigen' 
stap in et Stellingwarfs het west dat die 
klaank tot ae wodden is. 

TentoOiistelling Wiebe ScIiiñff 

Tot 6 april is dr in et bezukerscentrum 
van Staatsbosbeheer in Appelsche een 
tentoonstelling mit wark van netuurken-
ner Wiebe Scheenstra van Ooster-
woolde. Bij dat wark gaot et om 
netuurfoto's, schilderijen en tekening4 
die Scheenstra in de loop van de jaoren 
maekt het. 	 ______ 

= Wiebe Scheenstra is bi] zowat 
iederiene in de Stellingwarven wel 
bekend, mit naeme in et oostelike pat. 
Hi'j schreef ommes vuventwintig jaor 
laank de netuurrebriek Zwalken deuret 
Drents-Friese woold in de Nije 
Ooststellingwarver en de Anpakken, en 
die rebriek wodde deur de lezers slim 
wardeerd. Zien mooiste verhaelen 
wodden bundeld in twie boeken, 
waorvan et laeste, in et Stellingwarfs. 
uutgeven wodde deur de Schrievers-
ronte. Daornaost warkte Scheenstra de 
oflopen vuufjaor ok mit an de Stelling-
warver Spreukekelinder. 
Wiebe Scheenstra was, en is nog, een 
protte in de Stellingwarver netuur te 1 
vienen. En behalven dat hi] daor over 
schreef, maekte hi'j ok duzenden fotos 
en dia's. Butendat was, en is hi'j nog 
altied, riegelmaotig doende mit et 
maeken van prachtige tekenings en 
schilderFjen mit as onderwarp de netuu 
in de Stellingwarven. Een mooie 
selektie daorvan is dus now in Appel-
ache te zien. We raoden Jim an cm een 
keertien de tentoonstelling te bekieken! 
Et bezukerscentrum is elk weekaende 
los van tien tot vuuf ure. Gedurende de 
tentoonstelling kan iedere bezuker in 
Appelsche at boek Zwalken deur et I 
Fries-Drentse woold (diel 2) kopen-
veur de speciaole aktiepries van 
€500 (normaal €1130). De toegang 
van de tentoonstelling is ommenocht. 

TTT r Vazim 

Op 15 jannewaori van ditjaor is wegraekt 
oonze trouwe vri'jwilliger 

Janna Withaar - Bessem 

Janna Withaar wodde geboren op 11 
augustus 1924 in Amsterdam. Ze was een 
echte taelliefhebber, en ze warkte mit an 
verschillende publikaosies van oons over 
et Stellingwarfs. Et haandwoordeboek 
Stellingwarfs - Nederlaans was de laeste 
publikaosie daor ze an mithuip. Butendat 
leverde ze oons vaeke weerdevotle 
artikels an over alderhaande taelen en 
dialekten. Heur wark en ieverige inzet 
zullen oons altied bi'jblieven. 

Bestuur en passeniel van de Stichting 
Stellingwarver Schrieversronte. 
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Lily Köhler 

Ze bestaon flog... 

Jasses, schöt et deur mi'j henne. Wat bin 'k 
vandemorgen toch an et klongeten. 
Eerst vergeet ik et broodbeleg in de koel-
kaaste te leggen, dan kost et me tien lucifes 
om et theelochien an te stikken en now bin 'k 
zowat te Iaete bi'j de tillefoon. 
'Hoj mem! Koj' vandaege naor me toe? 1k 
heb een ni'je plaanke boven mien bedde 
timmerd. Zo mooi, dat moej' even zien.' Hadde 
ruum 1k de rommel op en spring in de auto. 
Veurdak naor mien dochter gao, wi'k eerst 
nog even wat lekkers veur heur kopen en 
riede haostig et parkeerterrein bi'j de win kel 
op. A'k een flauwe bocht maek om mien auto 
tussen de witte strepen te kriegen, geft een 
enorme Mercedes gas. 
Bats! Mit een kiap vligt et geveerte tegen 
mien kleine autogien an en mit een schok 
stao 'k stitle. 
'Verdikkeme,' roep 1k, 'now hè'k at zoe'n 
haost en now ridt die joeket van een auto 
mienend ok nog in de prak.' 
Dan stapt d'r een keurig nette jonge van een 
jaor of twintig uut de Mercedes. Aachter him 
an komt een slim deftige meneer. Zorgelik 
bugen ze heur mit 'n twienend over de deur 
heur veroorzaekte schae en doen een stap 
opziede. 
'Neem me niet kwaolik, mevrouw,' zegt de 
jonge vrundelik. 'Et is mien schuld. 1k ree 
zonder uut te kieken aachteruut. 1k docht, 
Heit lopt wat muuilik, ik zal de auto even wat 
achteruut zetten zodat hi'j wat beter uutstap-
pen kan.' 
Vertederd kiek ik de jonge an. Goh, wat lief, 
daenk 1k stiekem. 
'1k hael de pepieren wet even uut de auto, 
dan maeken we alles mitien in odder, de 
verzekering betaelt wet.' 
Dan zie 1k dat de heit, een erveren zaekeman 
van middelbere leeftied, de rogge recht dot. 

How joongien, zie 'k him daenken. le bin 
mooi an et pronken mit mien grote Mercedes, 
mar 1k heb him toevallig wet betaeld. le doen 
now wet hiel veurkommend, mar et kost mi'j 
mien no-claim. 
Bedochtzem buugt de heit him over de duke. 
Veurzichtig veegt hi'j mit de mouwe over de 
zwatte varve, die van zien auto op die van 
mi'j zit, en zwiegt. Utertik onbeweugen 
perbeert hi'j een meniere te bedaenken om 
uut zwaor weer te blieven. 
'Heit, hoot now op!' ropt de jonge geargerd. 
'Geef et now toch toe! 1K was fout. 1k haet de 
pepieren uut de auto en dan sturen we ze 
naor de verzekering. Klaor, uut.' 
'Mien verzekering,' verbetert heit kalm. 
'Best, jow verzekering,' antwoordt de jonge 
en haelt de pepieren veur et locht. 
1k waacht de heit of. 
Dan zie ik dat de onvrede die et ongelok 
veroorzaekt het, Iangzem van zien gezicht 
verdwient. Twie kteine pientere ogies, 
aachter dure brilteglaezen, kieken now zuver 
vol trots naor de verrichtings van zien jonge 
zeune. 
Wet een vent uut len stok, die jonge van mi'j, 
zie ik him daenken. Ha'k niet docht. Et kost 
me wet een hoop geld, mar et dot me toch 
goed dat 1k zie hoe goed die jonge him gedreegt. 
De jonge pakt een penne en tegere vullen we 
de pepieren in. Lachende geven we mekere 
de haand en nao duzend verontschuldigings 
van atlebeide kan 'k eindelik veerder. 
'Wat bj' laete!' ropt Ellen. 'Waor hej' toch zeten?' 
'Op een parkeerterrein.' 
Wat mos ie daor now?' 
'Zien dat ze nog bestaon.' 
We bestaon d'r nog?' 
Wiels 1k mien jasse, daor nog altied et lussien 
van kepot is, op 'e kapstok hang, antwoord 1k 
mit beweugen stemme: 'Heren.' 
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Sietske Bloemhoff 

In memoriam Koop Gorte 

Op woensdag 11 jannewaori kregen we op 
oons kantoor tiedinge van et wegraeken van 
oonze schriever Koop Gorte van Hooltpae, 
in de leeftied van roem 75 jaor. 
Koop Gorte was al jaorenlaank lid van de 
Schrieversronte, doe hi] in 1997 aktief mit et 
schrieven in et Stellingwarfs an de gang 
gong. Hi] stopte in datjaor mit de 
boerderi'je en kwam, deur Femmie van 
Veen uut Hooltpae, in kontakt mit mi'j. 
Femmie wus dat ik me interesseerde veur 
boerderi'jen in de Stellingwarven en dat ik 
me doende hul mit et beschrieven van veural 
de bouw daorvan, mar ok mit et hiem d'r 
ommehenne. le moe'n mar es naor Koop 
Gorte gaon, zo zee ze, die wet over zien 
stälpboerderi'je hiel wat te vertellen. Daor 
had Femmie niks te yule mit zegd, want 
Koop wus as gien aander zien boerderi]e, 
mar ok et hiem d'r ommetoe, te beschrieven 
(zie o.e. De Ovend jg. 27, nr. 2 en 3). Mar 
daor bleef et niet bi'j. Koop wus wel yule 
meer te vertellen, en aenlik wol hi'j zien 
leven as boer ok wel an et pepier toevertrou-
wen. 'Daor zo'k aenlik wel een boek over 
schrieven willen, Sietske,' zee Koop, 'en dat 
wi'k ok graeg in et Stellingwarfs doen. Mar 
clan moe'n jow mi'j daor bi'j helpen.' Dat he'k 
daon, en ik bin van doe of an riegelmaotig et 
pattien bi'j Koop en Jopie opreden. Et weren 
gezellige tieden. Jopie hadde de thee altied 
bruun, en wat lekkers d'r bi'j, en Koop en ik 
gongen an de slag mit zien Ievensverhael. 
De saemenwarking was geweldig goed, en 
Koop zien zo weerdevolle boek Boerken 
tussen Lende en Kuunderverscheen in 
2001. Veur et boek was een protte belang-
stelling, ok de twiede oplaoge is onderhaand 
haost uutverkocht. Koop kreeg hiel veul 
wardering veur zien prestaosie, en die kwam 

him meer as toe. 
Mar mien auto bleef ok daornao riegelmaotig 
de dam in Hooltpae opdri'jen. Koop gong 
mooie verhaelen schrieven veur o.e. De 
Ovend en de rebriek Op 'e schostienmaan-
tel. Hi] wodde butendat iene van de vaaste 
mitwarkers an de Ste//in gwarver Spreukeke-
under. Vaeke gongen die bi'jdregen over 
dinkies die mit de boerderi'je te maeken 
hadden, over et leven om him toe, vaeke ok 
over Hooltpae. Koop wus de sfeer van et 
leven van doe in zien naoste omgeving goed 
te beschrieven. Prachtig weren ok zien 
bi]dregen an de kelinder die over oolde 
gerechten gongen. Koop wus zo smaekelik 
over bi'jglieks gele knollegies te schrieven, 
dat ik, die die kringen niet te eten vien, d'r 
zuver zin an kreeg. 'Lekker, maot,' zee 
Koop, 'k heb ze in de tuun, neem mar een 
maoltien mit.' Et vul mi'j doe, eerlik waor, niet 
of, die gele knollegies, mar ik geleuf wel dat 
Joop de meersten had het. In de zommer 
gong ik trouwens nooit mit lege hanen op 
huus an, ik kreeg veur Joop en mi'j altied 
gruunten mit uut de tuun, of een peer dikke 
bossen chrysanten. 
En doe in et veurjaor van 2005 heurden we 
dat et mit Koop niet goed was. Hi'j bleek 
longkanker te hebben, mar hi] hul goeie 
moed. Hi'j het d'r, tegere mit Jopie en de drie 
dochters, alles an daon om te genezen. Hiel 
even leek et d'r op dat dat zo wezen zol, mar 
de hoop wodde hiel gauw de grond weer 
inboord. Toch bleef Koop moedig, en wus 
mi'j alderdeegst moed in te praoten nao et 
overlieden van Joop, waor hi'j en Jopie ok ZO 

verschrikkelik van schrokken weren. 
De laeste keer da'k bi'j Koop en Jopie was, 
he'k him nog vraogd naor stokkies veur de 
spreukekelinder van 2007. 'Mar alliend 
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Koop Gorte (1930 - 2006) b/f zien boerderije. 

schrieven aj' dr nocht an hebben, Koop,' zee 
'k tegen him. Et duurde liekewel niet zo 
lange doe Koop belde om te zeggen dat hi'j 
zien stokkies klaor had. 'Jow moen mar 
gauw een keertien kommen, maot,' zee 
Koop, zoas altied. 
Daor is et niet meer van kommen. 
Uut naeme van et bestuur en et passeniel 

van de Ste Ilingwarver Schrieversronte 
weens 1k Jopie, de kiender en kleinkiender 
alle starkte toe bi'j et verwarken van et verlös 
van heur man, vader en opa. 
Wi'j blieven Koop Gorte altied daankber veur 
zien inzet veur et Stellingwarfs en oonze 
stichting. 
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W.H. de Vries - historikus '401'45 

De oorlog in de Stellingwarven - 55 - 

Lange tied was haost iederiene in de 
veronderstel ling dat de soldaoten uut de 
beide Stellingwarven, die in de meidaegen 
van 1940 in de stried tegen de Duutsers 
sneuvelden, de eerste slaachtoffers van die 
oorlog in oonze beide gem ienten weren. 
Niks is minder waor. De Twiede Wereldoor-
log, die in september 1939 uutbrak mit de 
inval van de Duutsers in Polen en veur oons 
bittere warkelikhied wodde op 10 meie 1940, 
hadde tussentieds in de Stellingwarven at 
een slaachtoffer maekt. 1k wodde bier attent 
op maekt, deur een lezer van De Ovend, mit 
et verzuuk dit es uut te zuken en d'r een 
stokkien over te schrieven in oons blad. 
Et begin van dit onderzuuk begon in 
Ooldetaemer an de Karkeweg, wat doe in 
die tied nog een kepotreden sintelpad was. 
An die Karkeweg ston (en staot nog) de 
boerderi'je waor destieds de femilie 
Stegenga/Peereboom woonde. Ft gezin 
Stegenga hadde vier kiender, drie zeunen 
en ien dochter. We zutlen oons now veurat 
doende holen mit iene van de zeunen en wel 
de ooldste, Machiet Stegenga. Hi'j is 
geboren in Ootdeschoot en was in 1940 
zowat 22 jaor oold. Mach iet mos in de 
dattigerjaoren opkommen as sotdaot, mar 
dat voldee him hielemaote niet. Hi'j vuutde 
him niet thuus in et teger en perbeerde op 
atderhaande menieren om daor onderuut te 
kommen. De stitte, ingetogen jongkerel 
vuutde meer veur de zee en veu rat et 
radiogebeuren trok him an. Hi'j kreeg tiedelik 
vri'jstelting van de dienstpticht en begon een 
opleiding te volgen as markonist. Hi'j hadde 
at een gedegen ondergrond, want hi'j hadde 
et diptome van de Muto in Wolvege in de 
buse en daornaost hadde hi'j een haandets-
kursus mit een goed aende ofsteuten in Et 
Vene. In september 1938 staegde hi'j mit 

gtaans in Den Haag veur et examen 
markonist in et Fraans, Duuts, Engels en de 
Maleise tael. 
Zien eerste schip waor hi'j as twiede 
markonist op ptaetst wodde, was de 
'Bloemfontein'. Daor bewees hi'j drekt at uut 
et goeie hoold sneden te wezen, want nao 
de eerste reize wodde hi'j at bevodderd tot 
markonist le klasse. Hi'j het nogat op wat 
schippen dienst daon, want aachterienvol-
gens veerde hi'j op de 'Costa Rica', de 
'Zeeland', de 'Eibergen', de 'Eemland' en de 
'Buitenzorg'. Ur wodde bekend maekt dat 
hi'j tot de besten onder de markonisten 
beheurde. Tiedens de mobitisaosie van et 
Nedertaanse teger in 1939 had hi'j opkom-
men moeten, mar et wark op de zee moest 
Ok deurgaon en omdat hi'j zo goed zien yak 
verston, kreeg hi'j vri'jstelling. 
Zien volgende schip wodde et moterschip 
'Den Haag', een tanker van 8971 ton van de 
Petroleum Industrie Maatschappij in Den 
Haag. Op de 15e feberwaori 1940 was de 
'Den Haag', mit een bemanning van 39 
personen, onderwegens van New York naor 
Rotterdam mit een vracht eutieperdukten 
zoas bezine, pietereutie en smeereulie, 
bestemd veur Nedertaanse ofnemers. We 
hebben aachterhaelen kund wat d'r doe op 
'e zee ten zuden van Cornwall (Kaap De 
Lizzard) allemaole gebeurd is. 
We verplaetsen oons now even naor een 
Duutse duukboot en dat is de U 48 onder 
bevel van kapitein Schultze. De duukboot 
hadde op 10 feberwaori 1940 et Neder-
taanse schip de 'Burgerdijk' van 6853 ton 
torpedeerd. Hi'j hadde wet eerst de beman-
ning gelegenhied geven de reddingsboten in 
te gaon. Et was netuurtik een zwaore 
misdaod om een neutraot schip, waorvan de 
reder, mar ok de laeding en de bemanning 
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Een foto van Mach/el in zien uniform as 
markonist. Disse foto stuurde h/f vanuut een 

Amer/kaanse haven, doe zien boot de 
'Eemland' daor lag, naor zien oolden in 

Ooldelaemer en zien grootoolden, de femiie 
Peereboom in Wolvege. 

niks mit de oorlog uut te staon hadden te 
torpederen en Nederlaand het netuurlik in 
Berlien officieel protest indiend. Mar ja, wat 
zollen Hitler en zien trawanten heur daor 
now van antrekken. Op de 14e feberwaori 
1940 torpedeerde de U 48 et Engelse 
passegiersschip 'Sultan Star' van 12306 ton. 
Doe brak de 15e feberwaori an. Om tien ure 
die morgen veerde de duukboot van kapitein 
Schultze boven waeter ter hoogte van Kaap 
De Lizzard en zag in de veerte een tanker 
veren. De kapitein besleut om die an te 
valen, mar hi'j mos halsoverkop duken, want 
d'r vleug een Engelse vlieg boot over. Om 
11.13 uur kwam hi'j weer boven en gong 
weer aachter de tanker an. Doe de tanker 
weer vunnen was deuk hi'j weer onder om 
an te valen. Zo is 't ok absoluut gaon, want in 
pepieren die beweerd bleven binnen, staot 

dat Schultze in zien repotten neteerde: Es ist 
der Holländische Tanker, 'Den Haag'. 
Nederlaanse boten weren, omdat we 
neutraol weren, veurzien van de verlochte 
naeme 'Holland' en een groot verlocht bod 
mit de Nederlaanse vlagge. Om ien ure 
henne wodde een torpedo ofscheuten, die 
de 'Den Haag' in de midden trof. De 
bemanning kon nog op tied in drie reddings-
boten kommen, in elke boot dattien man. In 
de eerste boot dattien man onder leiding van 
kapitein Wijker, de twiede boot mit de eerste 
stuurman De Jager en de dadde onder 
leiding van de twiede stuurman (van him 
hebben we de naeme niet vienen kund). De 
tanker was in de midden hielemaol deurknikt 
en zonk in een goed half ure. Doe de tanker 
zonken was het de kapitein opdracht geven, 
om mit de drie boten bi'j mekaander te 
blieven, en dat is de eerste vuuf uren ok lokt. 
Doe raekten de boten uut mekaander, omdat 
de wiend anhaelde en opleup tot een 
komplete storm. Twie sloepen spoelden an 
en iene daorvan sleug op de kust van 
Cornwall bi'j Kaap De Lizzard. Daor spoelde 
ok et stoffelik overschot an van de mess-
roombediende Van der Horst. De aandere 
boot moet mit twie stoffelike overschotten 
anspoeld wezen op de Fraanse kust. Alle 26 
mannen bin ommekommen en op een peer 
naemen nao hebben we ze allemaol 
aachterhaelen kund. Mar et het gien zin ze 
hier allemaol te flu men. 
De dadde boot mit dattien man het 75 uren 
ommedreven veurdat et Engelse schip M.S. 
'Glen Orchy' heur oppikte. In de storm was 
de mast van de sloep overboord sleugen en 
et roer onklaor wodden. Laeter, doe de 
wiend wat bekwam, hebben ze mit hulpe van 
een roeispaone toch nog een zeiltien 
maeken kund. Al die drie daegen hebben de 
manluden leven moeten van waeter en 
beschuten en ze weren tetaol verkleumd. 
Van ellende weren ze mit mekaander onder 
een dekzeil kreupen. Zodoende hebben ze 
et Engelse schip niet opmurken, mar 
gelokkig de Engelsen heur wel. Ze leuten de 
schipsfluite gaon en even laeter weren ze an 
boord. Et schip het heur an wal brocht in 
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De boerder/'je an de Karkeweg in Ooldelaemer waor Mach/el Stegenga woonde mit 
z/en oolden, twie breurs en zien zuster, as hij niet op zee was. 

Engelaand en dezelde aovend weren ze al 
in een hotel in Londen. Laeter bin ze mit et 
K.L.M. vliegtuug 'Mees' naor Schiphol 
vleugen. Ok de 'Stellingwerf' het doe de 
neudige andacht besteded an et torpederen 
van de 'Den Haag' en netuurlik speciaol 
omdat iene van de vermisten een Stelling-
warverjongkerel uut Ootdetaemer was, We 
zullen een stokkien uut die kraante anhae-
len: Duukboot en mienen bedreigen elk ure 
van de dag oonze zeelieden en iederiene 
moet be wondering hebben veur de moed 
van disse mannen, die disse geveren 
trotseren. Dr gaot een golf van ontroering 
deur et laand, wanneer de radio oons 
iederkeer weer opni7 berichten brengt over 
et vergaon van iene van oonze schippen 
deur een mienontploff/ng of, wat nog arger 
is, deur een 
opzette/ike 
torpedering. En 
niet all/end 
ontroering, mar 
ok verbittering 
over et onrecht 
dat oons andaon 
wodt en waor we 
machteloos 
tegenover staon. 
In haost alle 
gevallen bin de 
s/aachtoffers die 
bif et vergaon 
van de schippen 
te betreuren 
binnen veur oons 
onbekenden. We 
lezen heur 
naemen, 
betreuren de 
dood van disse 
dappere kerels en vu/en diep mit/even mit 
heur die aachterblieven, mar veerder bin et 
veur oons naemen, meer niet. Totdat een 
niie raamp et vergaon van et moter-
tankschip 'Den Haag' oons et om et leven 
kommen me/det van iene, die veur oons gien 
vremde, niet inkeld een naeme, is. Een 
jongkere/, de zowat 22-jaorige Mach/el 

Stegenga uut Oo/de/aemer, markonist an 
boord van et vergaone schip, heurt bij de 
mannen die de dood in de go/yen vunnen 
hebben. Al in et Iaest van de veurige weke is 
deurgeven dat Mach/el tot de vermisten 
beheurde en Ok al is et nog niet zeker, d'r 
kan toch wel anneumen wodden, dat h17 bi7 
disse raamp et leven ver/euren het. 

Tot zoveer de 'Stellingwerf van 1 meert 
1940. We weten now, dat et stoffelik 
overschot van Mach iel Stegenga op 19 
feberwaori 1940 (vier daegen nao de raamp 
dus) uut zee opvist is deur et Griekse schip 
'Notricica'. Die hebben et stoffetik overschot 
inpakt en verzwaord en een zeemansgraf 
geven. De drie anspoelde overschotten bin 
identificeerd en overbrocht naor Nederlaand 

en hier begreven. 
Oonze daank veur alle infermaosie veur dit 
stok gaot speciaol uut naor de femilie Mulder 
uut Valkenswaard, omkezeggers van 
Machiel Stegenga. 
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Bert Schapeihouman 

Stellingwarvers in et butenlaand 

Halvenivege oktober 2005 kregen wif antwoord op oonze vraoge an de hoer Bert (Lubertus) 
Schapeihouman uut Ma gal/a in de Verienigde Staoten van Amerike as h/f wat schrieven wol 
over zien erverings mit et leven in et butenlaand. H/f schreef oons dat h/f dat graeg doen wil, 
enjim kun van oons annemen dat Schapeihouman h/el wat te vertellen het. B/f etlezen van 
zien brief an oons, stonnen we versteld van wat een meens allegere in een groot pat van zien 
leven doen kan, en ok daon het, en alderdeegst nOg dot! Uut zien brief dee ok blieken dat 
Schapeihouman eerst in Kannede woond het, en h/f vreug as h/f daor misschien ok over 
vertellen zol. Now, graeg vanzels! Bert Schapeihouman vertrok in 1953 vanuut Rotterdam 
naor Halifax. Daor stapte h/f op de trein naor Brockville in Ontario, waor zien bruur Johannes 
him op 8 meie ophaelde. De treinreize hadde doe zowat drie daegen duurd. (red.) 

De bootreize mit de 'Waterman' van uut Rotterdam was 
fantastisch en ik ston te daansen op et dek doe de kust van 
Nederlaand in zee vordween. We kwammen onderwegens 
liekowel in een storm te lane en alles op de boot wodde 
vaastebunnen, 85 percent van de passogiers raekte zeeziek. 
Doe nao acht daegen et laand in zicht kwam, wodde et inienen 
drok an de taofel veur et morgenbroggien en et aovendeten. Do 	 .. 
daegen d'r veur hadden we soms mar mit een man of tiene in de 	1 
eetzael zeten en weren doe goed onthaeld. Et van de boot gaon 
in Halifax verleup slim viot, een hiel leger van meensken wodde 
naor de waachtende treinen brocht. D'r weren treinen veur 
Toronto, Winnipeg, Edmonton, Alberta en alderdoegst Vancou-
ver in Brits Columbia. 
De trein veur Toronto, daor mos ik mit, was stoffig en mof. Bi'j 
mi'j in de buurt zatten eon peer femilies mit kleino kiender die 
slim overstuurweron. lone mom goolde, wiels de heit heur in et 

Bert Schapeihouman op 
Fries nogal onhaandig porbeerde to troosten. De ore femilie 	 jonge leeftied 
praotto Braobaans. 
1k hebbe tiedens do reize mien ogen uutkeken, ik zag do machtige St. Laurensrovier, 
indrokwokkende stedon zoas Quebec en Montreal. Doe Eastern Ontario, Prescott en dan 
Brockville, et was fascinerend. 1k was op 't laest muui van 't kiekon en do spanning om now in 
et ni'je Iaand Kannede te staon. D'r was gion wog weoromme, dus vouruut kiekon. 
Mien bruur ston me op to waachten en was eon betion stub, et was as was hi'j zuver wat 
verbegen. Dr wodde woinig zogd tusson oons, totdat we vlak bi'j zien boerdori'jo weren. Doe 
praotto hi'j miens honderd uut. Zion plaets ston aenlik midden in do rimboe mit onvorhaddo 
paodon mit gravel d'r op, hiebomaolo aachtor in Addison. Do boorderi'je zels was eon groot 
robuust stionen gobouw, van zeker 80 jaor oold, mar et hadde web wat vrundobiks. D'r weren 
bi'jgebouwen bi'j, on et husien was buten in eon hokkion. Lammy, Johannes zien vrouw, was 
hattelik on vun et fijn am et baoste ni'js uut Nederlaand to heuren, spociaol uut do omgeving 
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van Ooldelaemer waor zi'j oorspronkelik weg kwam. 
De volgende morgen kwam men we d'r vroeg uut, de koenen moesten verzorgd wodden. Mar 
d'r was ok hiel veul aander wark te doen, want de boerderi'je was, veurdat mien bruur d'r in 
kwam, aorig ommekommen. Johannes en zien vrouw hadden twie kiender en warkten hadde. 
Mien bruur maekte lange daegen en nao twie weken hadde ik et daor goed bekeken, dat nao 
wat onienighied wodde ik naor de bushalte brocht. Daor stapte ik op de bus naor Prescott en 
gong rechtstreeks naor et zonuumde Kannedese arbeidsburo. 1k wodde hiel vrundelik 
ontvongen, en had diezelde middag at wark op een pepierfebriek in Prescott. 1k kon mitien de 
volgende dag beginnen. Via een aandere Nederlaander die ik daor tegenkwam, vun ik een 
kosthuus bi'j de Zuud-Hollaanse femilie De Graaf, even buten Prescott an de grote weg. 1k 
trok d'r mitien in en gong nog dezelde dag mien spullen haelen bi'j mien bruur. Lammy hadde 
alle begrip veur mi'j en vun ok dat mien bruur wat at te yule van mi'j vraogd had. Om kot te 
gaon, de volgende dag warkte ik at op de pepierfebriek in Prescott. 
Nao een weke wodde ik overplaetst naor et grote opslagmagezien, waor de vrachtauto's 
ankwammen mit veurraoden grote rollen pepier. De firma maekte o.e. pepieren zakken, 
enveloppen bi'j duzenden, grote poeden veur keunstmeststoffen en pepieren deuzen in 
alderhaande maoten. 
Doe ik de mesienen an et wark hul, deur de grote rulen pepier naor de mesienen toe te rulen, 
vul et mi'j op dat d'r hielemaole glen eventaoriskontrole was op de veurraod pepier in et 
magezien. 1k vun een groot stok triplex en mit penaisies en een groot stok pepier maekte ik 
kolommen en begon mit et bi'jholen van de eventaoris. Nao een weke had 1k de boel op 'e 
riegel. Doe, op een naomiddag, kwam direkteur Mr. Kincaid binnenvliegen, en zee: '1k heb 
drie rollen daor en daor van neudig van dat soorte pepier.' 
1k leup naor veuren in et magezien en zee in mien bezeupen Engels dat d'r jammer genoeg 
mar twie rollen van in veurraod weren. Hi'j vreug mitien hoe as ik dat wus. 1k vertelde him dat 
we now een eventaoriskontrole hadden en dat die elke dag bi'jwarkt wodde. Hi'j was hiele-
maole veraldereerd en zee da'k mit een half uurtien op zien kantoor kommen mos. Een betien 
zenewachtig stapte ik zien kantoor in, en hi'j zee vot-en-daolik: 'le heuren hier niet. 
1k zee: 'Mar ik moet warken, want ik moet ok eten.' 
Doe zee hi'j: 'Bert, vertel me es over jow opleiding en zo, en wat aj' leerd en daon hebben in 
Hollaand.' 
Nao een gesprek van omtrint twie uren stapte ik opgelocht et kantoor uut, ik had 10 cent per 
ure opslag kregen, en kwam doe uut op 90 cent in et ure. Over wat dit gesprek me nog meer 
opleverde kom 1k laeter in et verhael op weeromme. 
Op zaoterdagmorgen dee ik de tuun veur een dokter, en dat brocht $1500 op. Daornaost 
gong ik twie aovens in de weke naor Engelse les, dus mien tied was goed besteed. Even een 
aorig veurvallegien tiedens de Engelse les. D'r wodde oons de eerste keer vraogd om oons 
an de klasse veur te stellen. Dr kwam een jonge man mit zien vrouw an et woord en hi'j zee: 
'I am dirty and my wife is dirty too. We come from Poland...' Veerder kwam men ze eerst niet, 
want de klasse lag dubbel van et lachen. Hi'j bedoelde vanzels te zeggen dat hi'j dattig jaor 
was en zien vrouw twienendattig! 
Op zundag gong 1k vaeke mit nog drie aandere jonge mannen uut Nederlaand en een BeIg 
naor de St. Laurensrevier om te zwemmen. We kuierden ok hiele aenden, een auto hadden 
we niet. 
Op een zaoterdagmorgen wol de dokter even mit me praoten en zee dat hi'j vun dat ik mien 
wark bi'j him hiel goed dee. En doe dee hi'j et verhael dat iene van zien vrunden die goed in 
de sloppe was zat, meensken zocht om zien tuun op te knappen. Die tuun was goed 2,5 
bunder groot en alles was overwoekerd en in mekeer vergruuid. De dokter ree d'r mit mi'j 
naor toe en 1k trof de eigener van et grote huus. Et huus hadde zeker zes badkaemers en een 
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machtig uutzicht over 
de St. Laurensrevier. 
Hi'j vertelde mi'j wat hi] 
wol en ik zee da'k 
middags weer langs 
kommen zol mit een 
kennis. Die ni]e kennis 
van mi'j hadde zok 
wark vier jaordaon in 
Zuud-Hollaand en 	 .'. 
hadde ok een opleiding - 
in die richting. We 	 - 
gongen d'r tegere as 

k 	

:j   50/50 partners op of, 
en nao 	

s 	d  

: 	
\\ 

gavvenwede man een 
priesopgifte. De 
eigener mos butendat 	 - 
veur de volgende 
zaoterdag veur et 
neudige gereedschop 
zorgen en een grote 	 ,. 

middags nao twie ure 	
- 	k ' wezen moest. Wi] 

belden ere Hollaanders 
op, allemaole aarme  
emigranten, en die 
wollen graeg hadde Ila 	I 
warken your $100 in et 	

Bett Schape/houman even in de Ste//in gwatven op è brogge 
ure. Dat d r die dag 	 bi] de Bekhofschaans. 
misschien wel tien uren 
warkt wodden mos, was veur gieniene een bezwaor. 
Om zeuven ure morgens kwammen wi] mit twaelf man anzetten en gongen mitien an de slag. 
Mien kammeraod Kamstra hadde de leiding en alles leup op rollegies. Drie grote laedings 
rommel, lang grös, wilde struken en ik weet niet wat nog meer wodden ofvoerd. Om dik zes 
ure aovens belde ik, bezwiet en wel, mar slim voldaon, an bi] de deure van et machtige huus. 
De eigener, klein van stok en mit een boekien, mar slim joviaal, leup vol trots deur zien tuun, 
en zee: 'This is absolutely fantastic, you did a fenominal job'. Hi'j gong weer in huus en zee 
da'k even in de gang kommen mos. Hi'j betaelde et voIle bedrag en een bonus van $20000. 
Even laeter gongen we mit de hadde warkers naor et koffiehuus in Prescott. Ze weren 
allemaole voldaon en muui en we betaelden heur uut en gavven ze allegere $5,00 extra, plus 
de koffie. De vrouwen wodden opbeld en de mannen wodden weer ophaeld om naor huus te 
gaon. Daornao hadden we tien weken aachter mekere elke zaoterdag een grote klus te doen. 
Doe kwam in de pepierfebriek op een keer miens Mr. Kincaid weer in et magezien en zee dat 
hi'j even mit me praoten mos. Hi'j vertelde dat hi'j een betere baene veur me vunnen had in 
Oshawa. Dat plak ligt 230 mijl meer naor et westen an et Ontariomeer. Oshawa was doeder-
tieden een plak van roem 130.000 inwoners. 
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De volgende maendag, al veur half zesse in de morgen, ston Mr. Kincaid bi'j de femilie De 
Graaf veur de deure en zee: 'le gaon now mit de Greyhoundbus naor Oshawa. Waor ik je 
naor toe stuur bin goeie vrunden van mi'j. Ze hebben een ni'je boekhoolder neudig. De ere 
boekhoolder zit in de gevangenis, want hi'j steul over een periode van drie jaor $1 70.000,00. 
Et wark het aachterstaand, mar dit is een mooie kaans veurjow.' Hi'j gaf meet buskaortien en 
$5000 en zee: 'Good luck. le verdienen et.' 
1k was hielemaole overrompeld deur al die goedhied. Dat ik zat zomar die dag in de bus naor 
Oshawa. Et was een slim ofwisselende tocht, en tegen de aovend kwam ik in Oshawa an. 
Daor zocht ik onderdak en de volgende morgen gong ik, netties oppoetst, naor 'Parkhill & 
Yanch, Advekaoten. Daornaost hadden ze een verzekeringskantoor. 1k wodde opwaacht deur 
een boekhoolder, Mr. Parkhill en Mr. Yanch. Nao een lang gesprek en een boekhooldtest van 
zeker drie uren, wodde mi'j zegd, dat de heren me mitnammen veur de lunch. Middags gong 
ik mit de Greyhoundbus weeromme naor Prescott, waor ik tegen middernaacht ankwam. 
De volgende dag zee Mr. Kincaid dat as de infermaosie uut Nederlaand goed was, ik 
anneumen wodden zol. Nao twie weken kwam d'r bericht dat ik anneumen was veur $7500 in 
de weke, et gong om een 40-urige warkweke. 1k dee et tuunwark van de zaoterdag over an 
Kamstra en ik vertelde de dokter van mien vertrek. Die zee dat hi'j bliede veur me was dat ik 
mien eigen beroep weer uutvoeren kon. Mar hi'j gaf me ok de raod om naor de universiteit te 
gaon om daor de Kannedese graod veur boekhoolden te haelen. Goeie boekhoolders weren 
hier slim neudig, zo zee hi'j. 
1k zee iederiene 'good by' en vertrok vol goeie moed naor Oshawa. 1k vun een kosthuus, weer 
bi'j Nederlaanders, et weren dit keer Friezen uut Sneek. 
De volgende dag gong ik lopende naor de butenkaant van Oshawa. Daor stopte de bus daor 
ik mit naor et kantoor kon. Et mos allegere wel even wennen, mar nao twie weken had ik al 
goed deur wat d'r te doen was. De daegen vleugen omme, ik gong hielemaole op in mien 
wark en maekte mooie vodderings. Doe gaf Mr. Parkhill, de senior partner, mi'j d'r nog een 
boekhoolding bi'j. Hi'j verhuurde ok zoe'n 150 wonings, en de huur daorvan mos bi'jholen 
wodden. 
Nao twie maonden kreeg ik een opslag van $25,00 in de weke. Aovens gong ik naor Engelse 
es en een boekhooldkursus van de universiteit van Toronto in Oshawa. 1k maekte daor veul 
vrunden, ok onder de Kannedezen. 
Doe ik een peer maonden naor de bushalte lopen hadde, en somstieden was et al gloepende 
koold, want et wodde Iaeter in de tied, stopte d'r op een keer een prachtige ni'je auto naost 
mij. De man zee: 'Hop in!'. 
Ft was Mr. Murray Johnston, hi'j hadde een grote kledingzaek viak bi'j et kantoor van Parkhill 
en Yanch. Hi'j was biezunder vrundelik en ie vuulden je mitien op je gemak bi'j disse man. 
Nao die keer pikte hi'j mi'j riegelmaotig op en brocht me weer thuus, en wol niet dat ik d'r ok 
mar wat veur dee. Mar nao een peer maonden zee hi'j: 'le bin te Nederlaans, Bert. Kom in 
mien winkel en ik zal je netties klieden.' Zo kwam ik in een goed zittend pak, mit shirt en een 
mooie strik, en alderdeegst een hoed en sokken en schoenen te zitten. Dat ik kwam as een 
heer weer op et kantoor. 
'Mar,' zee ik tegen Murray Johnston, 'hoe moet ik dit in de vredesnaeme betaelen.' 
Hi'j zee: 'Elke vri'jdag $10,00 en gien rente, plus 15 percent kotting.' 
Doe ontmoette ik een aorig maegien bi'j de femilie De Jong thuus. Mar daor vertel ik de 
volgende keer over. Et wodt nog beter... 
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Peter N.H. Riksma 

Tukkel 

Kiek, dat vien ik now mooi, zoe'n ni'je 
burgemeester mit konnekties mit Harrie 
'Cuby' Muskee. Dat hi'j hoolt van de meziek 
van de band die Drenthe in elk geval 
muzikaol op de kaorte zet het, bliekt uut et 
vraoggesprek daj' in et veurige nommer 
lezen konnen (Do Ovend nr. 6/december 
2005). 
Doe 'k et artikel van Johan Veenstra deurlas, 
moest ik daenken an de tied die 'k zels in de 
Stellingwarven deurbrocht. 
Tot ongeveer mien twintigste woonde 'k mit 
mien ootden in Tuundörp. Veur oons huus 
stonnen, in een stokkien Iaand, de auto's 
van Eeltje de Boer. Zien haandelsveurraod 
kwam niet vaeke boven de tien auto's, mar 
daor weren wet een stok of wat hiet biezun-
dere exemptaoren bi'j. Veu rat de stoopauto's 
hadden oonze betangstetting, want daor koj' 
gewoon in zitten gaon en in de fantesie waj' 
clan at gauw petisie of vrachtwaegensjefeur. 
Aachter die ootde auto's begon et gröstaand 
mit zicht op de karken van Peperge en 
Steggerde en ok die uutgestrekte gebieden 
beuden votdoende ruumte veur de vorming 
van mien gevuutsteven. Belangrieke jaoren, 
dat zat iedere zieteknieperje uutleggen 
kunnen. 

Net as de burgemeester bin 'k - zoas hi'j et 
mooi aangeft in et gesprek mit Veenstra - 
een kiend van de jaoren zestig. En ok ik vun 
in die jaoren 'roege meziek' beter te 
proemen as The three Jacksons die mien 
vader graeg dri'jde op de 'spoetenrekorder' 
die van een klein toontien kocht was bi'j Max 
Stager, iene van de ptaetsetike teveranciers 
van radio's en mittertied ok tittevisies. Geld 
om ptaeten te kopen was d'r ems niet, mar 
dat was ok niet neudig, want we nammen 
nommers op van de arbeidsvitaminen, 

waorin naost The three Jacksons ok Freddie 
Quin, Jim Reeves en Anneke Gröntoh goed 
vertegenwoordigd weren. 1k hadde gien 
heket an Brandend Zand en Cimeroni, mar 
staorigan begonnen ok bi'j mi'j aandere 
interessen te ontstaon, die mi'j uuteindetik - 
argens in de jaoren zestig - belanen deden 
op et Tukketfestivat in Wotvege. 

Dat festival veur jongelui wodde hoten in een 
grote, grieze sporthal, waor deur de weke ok 
wet gimmestieklessen geven wodden. En 
daormit was die sporthal veur mi'j geliek 
besmet gebied, want ik dee stecht mit an de 
spellegies die sportterer Rubingh veur oons 
in petto had. 1k was iene van die stieve 
harken die steevaaste as taeste keuzen 
wodden in de gymzaet. 1k zie de zoere 
koppen van et team dat mit mi'j opscheept 
was zo weer veur me. 

Op et Tukkelfestival kwam diezelfde sporthal 
veur de rest van mien leven in een aander 
daglocht te staon. Et grillige petroon mit 
lijnen op de vtoer dat gewoontik veur koolde 
rittings zorgde, was ofdekt, dat daor hoefde 
'k niet meer veur te vrezen. Daorveur in et 
plak stonnen d'r in dat weekaende allemaol 
kraompies in de sporthal mit veurtichtings-
materiaot van verschillende groeperings die 
et goed veurhadden mit de toe komst van 
oonze ptaneet die d'r doedertied ok at niet zo 
goed uutzag. Zo zag ik bi'jglieks eon 
bevleugen jongkeret die ok Nederlaans gaf 
bi'j oons op de ULO. Hi'j ston daor niet om 
kiender te tokken veur et ni'je schoelejaor, 
mar wet om oons d'r van te weerhoten in 
mititaire dienst te gaon. Hi'j had dat zels ok 
weigerd en was daarveur tiedelijk verbannen 
naor Vtedder, waos as hi'j drok in de weer 
gong mit dialekten en zo wat. Gien idee 

24 



netuurlik dat hi'j laeter de schriever zol 
wodden zol van et Stellingwarfs Woordeboek! 
Bi'j een veerdere rondgaank deur de 
sporthal haj' kaans daj' in een kleine ruumte 
terechtekwammen waor ze laampen 
verschrikkelik hadde uut en an gaon leuten. 
Aj' daor een posien in zatten kreej' te 
maeken mit bewustziensvernauwing of 
verbrieding, daor wi'k of wezen, mar 
biezunder was et wel. Mien weerzin tegen 
de grote, griezelige sporthal was bijna 
hielemaol vot, doe dr prachtige kleuren 
projekteerd wodden. Dat deden ze mit een 
soort toverlanteerns waor glassies in gongen 
mit len of aandere vloeistof dr tussen. 
lmposaante lochtbellen en waeterbobbels in 
rood, gruun en violet gleden dan over de 
waanden en et plefond waor 1k op aandere 
tieden de mattelwarktugen as ringen en 
klimrekken wus. 1k maekte veur mezels uut 
da'k de locht van zwiet en kriet in diezelfde 
ruumte in 't vervolg beter hadden kon. 

Mar, waor et me om te doen was, weren de 
twie podiums waor de muzikaole acts te zien 
en heuren wezen zollen. In de hoeke een 
klein podium veur et trio Thijs van Leer (doe 
nuumden ze heur nog glen Focus) en op de 
aandere verhoging stonnen zaacht zoemend 
de verstarkers klaor veur Cuby & the 
Blizzards.Van et optreden zels week ems 
niet zovule meer. Half en half herinner 1k me 
een maegere zanger mit lang, sloek, zwat 
haor mit een mondharmonieke. Mar hi'j moet 
et wel west wezen, de ienige echte Harry 
Muskee. As hi'j zien perti'jgien zongen of 
blaosd had, zaggen wi'j 'm stillegies tussen 
de Marshall boxen staon. Ondertussen 
speulden zien makkers as Gelling, Deinum 
en Lafaille de sterren van de hemel. Wat een 
dag! 
Oat is allemaole al weer haost veertig jaor 
leden. Mar de band is dr nog en in de 
kaemer heur ik de Radio 2 Top 2000 mit op 
nommer 1693 et deur de burgemeester as 
'roeg nommer' kwalificeerde Another day, 
another road en as 1k d'r om daenke heur ik 
op ooldejaorsaovend ok nog Window of my 
eyes op nommer 89. Lichtkaans dat de 

burgemeester en ik (et Iiekt wel Juinen) nog 
mit mekere zorgd hebben dat Cuby weer zo 
hoge staot in de Top 2000. 

Et is gien wonder dat de blues et hier in 
Drenthe goed dee. Ak uut et raem kiek, naor 
et winkelende pebliek dat him nao de 
kastdaegen nog ien keer oplaedt veur oold 
en ni'j, zie 'k Ok de vaort. Zoemers een mooi 
gezichte mit elk jaor meer plezierboten. 
Now, in december, een betien mistroostig en 
een goeie voedingsbojem veur de blues en 
een angenaem 'rippeswaar' (repoussoir!) 
veur een kiend van de jaoren zestig die an et 
weerommekieken is. 
Mar dan bedaenk ik dat dr - zo'n 125 jaor 
leden - een bekende keunstener west is, die 
zien ogen over dezelfde vaort gaon laoten 
het. Hij schilderde en sch reef Ok mooie 
brieven an zien breur Theo. Zien tekst 'Het is 
hier zo gansch & al dat wat ik mooi vind' siert 
de koffie- en theekoppies in de gelagkaemer 
van et logement waor as hi'j destieds 
verbleef. Zien naeme: Vincent van Gogh. 
En dan he'k dr weer helemaole vrede mit 
da'k hier in Ni'j-Amsterdam woon. Evenpies 
veurbi'j et ienige veur pebliek toegaankelike 
huus in Nederland waor Van Gogh woonde 
en warkte. En ak dan leze in et artikel van 
Veenstra dat jim burgemeester Van Gogh Ok 
mooi vint dan kommen de lijnties via Tukkel, 
Cuby en Vincent mooi uut in Ni'j-Amsterdam 
waor jim burgemeester van hattewelkom is. 
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Klaas van Weperen 

Ooldemunnike in de warre (5) 

Reboelie in et dörp 

De dag nao et bezuuk van de Lonsdale 
jongen is Herre naor et pelisieburo in et 
heufddorp van de gem iente fietst en het zien 
erverings daor uut de doeken daon. Een 
jonge pelisieman het him rustig anheurd en 
wat dingen an 't pepier toevertrouwd. Mit de 
bosschop dat hi'j et wel even weten laoten 
mos as zoks weer veurkwam, kon hi'j weer 
op huus angaon. Et zat him niet lekker dat 
d'r niet wat meer ophef ommehenne maekt 
wodde. Hoe zol zoks gaon wezen as Jetze 
disse bosschop overbrocht hebben zol. Zol 
zoe'n iene mit meer ontzag ontvongen west 
wezen en een dudeliker toezegging mit naor 
huus kregen hebben? 
Op de weerommereize kwam Herre langs et 
huus van de beide buurjongen. Drok an et 
wark in de tuun, mar nao een vrundelike 
groet wodde even tied maekt veur een 
praotien over de hege. Et was zonder mis 
dat et praot ok even op et bezuuk van die 
motorboys kwam. In de stad hadden zi'j, 
vertelden ze, et een peer keer opneumen 
veur jonge maegies in heur buurt die as 
terroriseerd wodden deur disse jongen. Dat 
wodde heur niet in daank ofneumen en de 
reakties weren d'r dan ok naor. Varveklod-
ders op de ruten, de banen van de auto 
deursteuken, zi'j wodden volgd as ze de stad 
even ingongen en et was niet meer meugelik 
om even gezellig op 'n terrassien te zitten. 
De pelisie kon d'r niks an doen, want de 
jongen wussen precies hoeveer as zi'j gaon 
mochten. 
Nao dit verhael was Herre d'r niet gerust op 
en hi'j docht dat dit moesien nog wel es een 
hiel groot stattien kriegen zol en dat d'r 
bi'jkotten nog meer reboelie in et eers zo 
rustige därp kommen kon. 

Die middag is d'r een bestuursvergeerdering 
van de plattelaansvrouwluden. Geeske is al 
een stokmennig jaoren ponghoolder van de 
klub en as zi'j, veur de vergeerdering an, et 
verhael dot van wat as heur ni'je buren van 
plan binnen, hangen de ere vrouwluden an 
heur lippen. Dr kommen netuurlik allemaol 
vraogen van as dat zomar kan en as daor 
gien vergunning veur vanneuden is en zollen 
zi'j dat zonder gemienschopsgeld van de 
grond kriegen kunnen? Geeske moet de 
antwoorden op die vraogen schuldig blieven, 
mar geniet wel van et even in et middelpunt 
van de belangstelling staon. 
As zi'j nao ofloop weer op huus angaot, 
staon d'r meensken van de gemiente 
bi'j heur buren in de veurtuun. D'r wodt drok 
praot en mit grote aarmbewegings geven de 
mannen heur bedoelings weer. De beide 
ambteners heuren alles an, doen clan een 
slag om et huus en paanderen de achtertuun 
een aentien in. Geeske zicht dat alles es an 
en loopt clan, kopschuddende, heur eigen 
huus naor binnen. 
Et verhael gaot as een lopend vuurtien et 
dörp deur en onder et aovendeten dot Attie, 
in geuren en kleuren, heur man de Iaeste 
ontwikkelings hieromtrent uut de doeken. 
Jetze slat mit de voest op 'e taofel, ok al 
omdat hi'j die middag in et kefé te heuren 
kregen het van de motorboys van gisterao-
vend. Hier zicht hi'j zien kaans. Hoe as 
't veerder ok lopen zal, mar die twie jongen 
moen et dörp zo vlot meugelik uutzet 
wodden. Glen gedonder in 't dörp. Laeter op 
de aovend fietst Jetze even naor Doeke. 
Doeke is de fraktieveurzitter van de perti'j 
waorvan as Jetze daenkt een voete an de 
grond kriegen te kunnen. 
As de beide mannen tegere in de veurkae-
mer zitten mit een kop koffie veur heur en 



een beste segare in et heufd, geft Jeze in 
een wat overtrokken verhaet weer wat as d'r 
wet es gebeuren kunnen zol as d'r niet 
stantepede ingrepen wodt. De veurzitter 
mos wet bedaenken dat Jetze him dit in 
goed vertrouwen vertelten kwam en dat zi'j 
tegere best een stark koppet wodden konnen 
as de goegemiente tiedens de kommende 
gemienteraodsverkiezings zien taoten zot 
dat men et wet zitten zag in disse perti'j. 
Doeke zegde toe om de eredaegs de fraktie 
bi'j mekere roepen te zullen. 
De fraktie teut Doeke tiekewet weten dat zi'j 
et niet zo zitten zaggen om et veurtouw te 
nemen in disse affaire en dat zi'j et, as 
oppesisieperti'j, tiever zaggen dat de koatisie 
zels de kestanjes mar uut et vuur haetde. 
Doe die bosschop weerommekwam bi'j 
Jetze kwam dat donders hadde an, want hi'j 
zag et at veur him. Zien verhaet dat indrok 
maeken zot bi'j de meensken in et dörp. 

* * * 

Hoe as et de weretd inkommen is, zat wet 
attied een raodset btieven, mar een dag of 
wat taeter, as oolde Miene bi'j Anna in de 
winkel heur bosschoppen daon het, zegt zi'j: 
'Hej' et at heurd, Anna?' As Anna vragt wat 
as zi'j heurd hebben mos, stekt Miene van 
wal. 'Jetze het de veurzitter van de PSV, i'j 
weten wet, Perti'j StettingwarfVeuruut, 
Doeke dus, anktampt mit de bosschop om 
die perti'j et veurtouw nemen te laoten om de 
beide jongen, naost Geeske en die, et dörp 
uut te sturen. Hi'j is btiekber bange dat de 
rust in et dörp in geveer komt en daormit 
zien kaans om keuzen te wodden. 
Nee wet, waor haelt disse man et tef weg,' is 
et bescheid van Anna. 
As Anna die aovend, nao de stoeve training, 
nog wat nao zit te poesten en zi'j, tegere mit 
vrundinne Attie, mit de haanddoek over de 
schootders de douches opzocht, komt zi'j mit 
dit verhaet op de proppen. Attie is opsternaot 
en vragt waor de meensken heur mit 
bemuuien. Mar dan dringt et ok tot heur deur 
dat et niet ienvootdig wodden zal om dit deur 
te geven an heur Jetze. 

Een dag of wat btift et rustig in et dorp, mar 
de zaoterdag daorop is et aovens goed raek. 
Van drie kaanten kommen de moters et dörp 
in. De iene groep van de grote weg, een ere 
van Ni'jemunnike of en de dadde vanof de 
kaante van de stuus. 
Op et dörpsptein treffen ze mekere. Daor 
won de moters op 'e staanders zet en 
komen de helms achter heur in et grös te 
tiggen. Dan gaon de krapan veertig jongen, 
in de vorm van een halve maone, om de 
elders henne zitten. Ur wodt btiekber 
overtegd van wie wat te doen staot, want 
tegen de tied dat et begint te twietochten, 
won de helms weer opzet en de moters 
start. 
Drie koppets van twie moters gaon naor de 
uutvaatswegen van et dorp en hebben de 
opdracht mitkregen dat as d'r petisie ankomt 
dat, middets de dreegbere tittefoons, deur te 
geven an de teiders van de groep. 
De ere motorboys sptitsen heur in twie 
groepen en stetten heur dan aachter heur 
teiders op. 
In de tussentied is et bericht dat d'r wat 
gaonde is as een topend vuurtien deur et 
dörp gaon en d'r bin atderdeegst meensken 
die as et pet isieburo at betd hebben. De 
spanning begint aorig op te topen. 
Mit wat veur doet zot datjongvotk hier henne 
kom men wezen? Zol heur komst te maeken 
hebben mit de beide ni'jelingen naost Herre 
en Geeske? 
Mar waorom sptitsen zi'j heur dan in twie 
groepen? 
Een stokmennig opscheuten jongen uut et 
dörp vint et prachtig en ze cirketen op heur 
fietsen om de moters henne en vergaepen 
heur an dat prachtige speutgoed. De 
ootderen gaon bi'j mekere in de veurtuun 
staon. Veer genoeg van de straote of, mar 
wet zo dat de hiele dörpsstraote goed te 
overzien is. 
De iene hette gaot naor 't oosten, waor as de 
beide jongen wonen en de ere hette zet of 
naor 't westen. 
Geesje staot naost Herre tegen de veurgevet 
van heur huus en zicht et sputtegien 
ankommen. An de iene kaante beni'jd, mar 
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an de ere kaant toch ok wel een betien 
bange. le weten mar noolt. te lezen de iaeste 
tied zokke rere verhaeien in de Steiiingwar-
ver. Veur et huus van heur buurjongen 
blieven de mannen staon. 
De twie veurste mannen zetten de moter op 
de staander en lopen naor de veurdeure. 
Naodat dr anbeld is, kommen de buurjon-
gen naor buten en staon een posien mit de 
boys te praoten. Wat d'r bespreuken wodt 
kun Geeske en Herre niet heuren, mar dat et 
niet naor weens gaot, biiekt wet uut de 
aarmbewegings van de mannen. 
Geeske het stiekem heur fototoestel uut 
huus haeid en maekt foto's van de moters en 
van de mannen bi'j de deure. As et gesprek 
oflopen is en de beide leiders weer op heur 
moters zitten, wodt et sein geven en krossen 
de mannen mit de zwaore mesienen dwas 

deur de hege en zetten de veur- en de 
achtertuun op de kop. Glen plaantien blift dr 
hiel en de modder zit bi'j de buren hoge 
tegen de raemen op. 
As et, naor et zin van de leiders, genoeg 
west het gaon ze de straote op. Ze maeken 
nog een ere-rontien en zetten of. 
Etzeide is op et ere aende van et dörp 
gebeurd. Bi'j Jetze en Attie het ok een 
gesprek piakvunnen en daornao hebben zi'j 
ok daor aorig huusholen in de tuun. 
As de pelisie tien minuten iaeter in et dörp 
komt is dr glen moter meer te bekennen, 
mar is et hiele därp uuttopen naor et pie in, 
waor as eerder op de aovend de motorboys 
overieg had hebben. Now bin et de darps-
meensken die as daor et hoogste woord 
hebben. 

Krummelfien 
SteHingwarf Cantate in Et Vene 

Op 26 meert treedt in de roomse karke in Et Vene (Crackstraote 13) et Anbo-koor 
Zingen geeft moed van Wolvege op. Et koor voert daor, tegere mit Johan Veenstra, 
de Steilingwarf Cantata op. Et optreden begint middags om 15.30 en duurt tot 
omdebi'j 17.30 ure. 
De Steiiingwarf Cantate wodde indertied schreven deur Jan Brens (dirigent van et 
koor) en Johan Veenstra, De Cantata bestaot uut twaeif prachtige lieten die op 26 

	

, 	meert aliegere deur et koor naor veuren brocht wodden, wiels Johan Veenstra de 
verbienende teksten lest. De Cantate wodde veur et eerst opvoerd in Workum, mar.  
was Iaeter o.e. ok in de karke van Berkoop te heuren. Et was doe een prachtig 
Stellingwarfs gebeuren en et is hiel mooi dat de Steiiingwarf Cantate now nog es 
weer opvoerd wodt. WI] raoden daorom iederiene an die de Cantate indertied niet 
'beleefd het de kaans te griepen om dat op 26 meert wet te doen! 
Et Anbokoor Zingen gee ft moed telt 55 leden en wodt, zoas zegd, dirigeerd deur 

	

t 	Jan Brens, die tiedens de Stellingwarf Cantate ok saxofoon speult. De piano- 
begeleiding wodt verzorgd deur B. Marra. 
iederiene die et optreden bi'jwonen wit, is van hatte welkom. Om de intree hoej' et 
niet te laoten, die is € 5,00. De kaorties kun vanof 1 meert besteld wodden bi] et 
koor zels (0561-614126), de roomse karke in Et Vene (0513-622656) of bi'j de 

L Schrieversronte (0516-451108). 
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W.deJong 

Op zuuk naor et klooster 

Een dikke sni'jstorm goelde om et huus 
henne. 1k hadde besteuten om d'r vandaege 
mar es niet uut te gaon mit de schaopen. De 
vrouw hadde wet zegd dat ik niet van zoolt 
was en mi'j niet zo anstetten mos. Mar daor 
heb 1k ml] now mar es niks van antrokken. 1k 
wus wet dat ze de kaemer es een grote beurt 
geven wol en mi'j daor niet drekt bi] neudig 
hadde. 1k stak neffens heur toch glen haand 
uut in de huushoting en zat heur mar in de 
wege. Mit mi'j in de buurt kon ze de kaemer 
wet vergeten. Now, dat vun 1k ok niet zo arg, 
heur. Mit een saggerijnige vrouw om mi'j 
henne bin 1k mar es weer in iene van de 
boeken deuken die 1k op boetgoeden kocht 
hadde. Veul daorvan ha'k nog niet iens 
inzien. Gien tied veur had. 
Et boekien dat ik as eerste in hanen kreeg 
gong over ktoosters en dat vien ik altied 
machtig interessaant. 
Bi'j Appetsche zol ok een klooster staon 
hebben. Daor hebben ze drok om zocht, mar 
noolt vunnen. 
Now tref 1k op mien zwarftochten wet es 
vremd yolk. Die vraogen soms de weg of 
mae ken gewoon een praotien over et weer 
of de schaopen. Et kan ok treffen dat et lene 
is die veul wet en daor kuj' soms een hiel 
gesprek mit hebben over alderhaande 
zaeken. 
Zo trof ik taestdaegs een man die op zuuk 
was naor et klooster. 
'Et klooster,' zee hi'j, 's Weretds licht', of 
deftiger zegd 'Lux Mondi.' 
1k wus votdaolik niet waor hi'j et over hadde. 
Mar hi] vertelde dat op een kaorte antekend 
ston dat d'r een 'vernietigd' klooster mit die 
naeme staon had in de buurt van Appelsche. 
En hi'j had een ofdrok van die kaorte bi'j him. 
En ja heur, daor ston et op. Now weren wi'j 
zo in de buurt van De Butt en ik mos ml] wel 

even de hassens schrabben om te weten 
waor wi'j op die kaorte now weren. Mar mit 
hulpe van de vremde man lokte dat toch nog 
aorig ok. 
Hi'j wol d'r mar op an dat et klooster op de 
weg naor Else staon had. Now vun ik dat wet 
goed, vanzels. Et maekte mi'j niks uut. Mar 
1k vreug him toch mar waor hi'j dan docht dat 
die weg lopen hadde. Now, hi] docht 
rechttoe, rechtan. 
'Dat Iiekt mi'j vremd,' zee 1k, 'die weg staot in 
de winter onder waeter en dan moej' eerst 
naor et noorden de Stokdiek uut en dan 
ofbugen naor Else. Dat is de oolde weg. Dat 
rechtuut, rechtan is van veul laeter tied. En 
die oolde weg is anlegd vanuut Else.' 
Hi'j wol mi'j mar niet geleuven. 
Dat scheut mi'j allegere zo deur et heufd doe 
1k zo in mien boekien an et lezen was. Een 
hiel aorig boekien, heur, mar veul wiezer 
wodde 1k d'r ok niet van. Ze hebben zocht en 
greuven mar vienen, ho mar. 
Laeter hebben ze bi'j de weg naor Else een 
bottien zet mit Kloosterweg d'r op. 
Now bin ik veul meer veur naemen in de 
streektael en dan hadde 1k d'r op zet 
K/ooster vot, en as onderschrift Noolt weer 
weeromme vunnen. 
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Oflopen 10jannewaori hul 
de Schrieversronte weer 
es een nijjaorsreceptie 
veur heur leden. Dat et 
orgeniseren daorvan een 
goeie zet was van de 
warkgroep Publiciteit dee 
wet blieken uut ettal 
meensken dat de aovend 
bi'jwoonde. De zael zat mit 
tegen de 130 leden meer 
as vol en zorgde veur een 
slim gezellige sfeer. An et 
begin van de aovend hul 
vice-veurzitter Grietje 
Bosma een kot overzicht 
van An  meerst belangrieke 
gebeurtenissen van et 
oflopen jaor, zoas et 
verschienen van de ni]e 
boeken, et symposium rond de archeologie 
van de Stellingwarven en de veurdrachts-
wedstried veur schoelekiender. Daornao 
was et an et optreden van et, in de Stelling-
warven ok hiel bekende, Drentse duo Harm 
en Roelof uut Steen. Zi'j brochten een 
prachtig humoristisch pergramme, waorin 
alderhaande onderwarpen an bod kwam-
men. Ok et mooie lied dat Harm en Roelof 
indertied speciaol schreven veur et Drentse 
tillevisiepergramme De trektocht, leuten de 
beide manluden heuren. Hoe bekend dat 
lied bij de zael bleek te wezen, tat wet zien 
hoevule Stellingwarvers riegetmaotig naor 
de Drentse tillevisie kiekent 
D'r was liekewel nog een biezunder 
onderdiel op disse aovend. Grietje Bosma 
vertelde dat de Schrieversronte in 2005 
tachtig nije leden inschrieven kon, en dat 
een groot tat daorvan anbrocht is deur 

Schrieversrontetid Ate Mulder van Makkinge. 
Dat wodde deur et bestuur van de Schrie-
versronte zo op pries steld dat hi'j daorveur, 
naost de lovende woorden van Grietje 
Bosma, een mooie digitale kamera in 
ontvangst nemen moch. Die kamera wodde 
antuugd bi'j Combi-foto Reidsma in Ooster-
woolde, die op zien beurt blieken leut aachter 
et wark van de Schrieversronte te staon deur 
een flinke kotting op de ankoop te geven. 
Veurzitter Simon ter Heide kon an et aende 
van de aovend de zael weten Iaoten dat de 
toekomst van de Schrieversronte d'r deur 
alderhaande ni'je ontwikkelings aorig fleurig 
uutzicht. Ter Heide kwam laeter, omreden 
hi] eerder op de aovend veur de Schrievers-
ronte een ere belangrieke bi'jienkomst had. 

Grietje Bosma bedaankt Ate Mulder veur et winnen van een 
flunk tal nije leden. 
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K. Jalving 

Medische zorg (2) 

In de oortogsjaoren gong 1k naor de Muto in 
Wolvege. Dat was etke dag een fietsrit van 
zoe'n tien kitemeter henne-en-weeromme. 
We gongen clan meerstentieds in een 
steuten groep, want mit mij weren d'r meer 
die et vervotgonderwies votgden, at was dat 
niet zo massaal as vandaege-de-dag. 
In plak van dat ik naor de 'weg' gong om me 
daore an te stuten, kwam de groep naor mi'j, 
naor de Scheene en clan tangs de Veendiek 
over Ootdetriene naor Wotvege. De banen 
weren massief, de weg was stecht en beston 
uut diets verzakte klinkers en veur een diet 
uut een zaandpad mit een fietspad d'r naost. 
De fietsen rammetden, de konversaosie was 
Iuudruchtig, kotom ie konnen oons at van 
verens ankommen heuren. 'Et tiekt wet een 
vtiegtuug', heurde 1k iene es verktaoren. 
En netuurtik weren daor clan de 'incidenten'. 
Zo verteur Harm over de dri'j over de 
ringvaort zien evenwicht. De fiets rotde et 
waeter in. Harm zets hong an lene aarm an 
de butenkaant van de teuning, mar stingerde 
him toch weer naor de goeie kaante. 
Een votgende keer gong mi'j dat minder 
goed of. We weren an de taete kaante, 
Bauke en 1k. De groep was at vot. Weer 
zonder of te stappen gongen wi'j over de 
dri'j, mar de ofrit was glad. De fiets gteed uut 
en ik brak de aarm. Bauke brocht mi 
weeromme naor huus toe. tk hong missetik 
in de stoet. Toevattig kwam de huusdokter 
tangs op zien moterfiets, hi'j was onder-
wegens naor pesjenten. Hi'j bekeek de aarm 
en zee da'k die mar in een mitetta, een 
tichter, doen mos. 'En kom om zes ure mar 
tanges, clan gao 1k him zetten. Geef de jonge 
mar een aspirientien,' zee hi'j. 
Et wodde een tange middag. Mar an atte 
waachten komt een aende. 
'Et is half zesse,' zee vader, 'dan moe'n we  

d'r mar es op of.' tk wodde aachter op 'e 
fiets zet. 
De dokter teut oons d'r in en zee da'k de 
jasse mar uutdoen moest en de mouwe 
opstrupen. 'Jalving,' zee hi'j tegen mien 
vader, 'as le now - et gong doe nog van Jow 
en leje tussen dokter en pesjent - him bi'j de 
elteboge vaastehoten, clan zat 1k him even 
zetten.' 
Hi'j dee een rokkien an de aarm en de 
bonken scheuven tegen mekaander. Een 
spalke d'r langes, verbaand d'r omme en 1k 
mos over een weke mar es weer kommen. 
tk was wet een betien misselik wodden, mar 
in de frisse tocht aachterop de fiets zakte 
datof. 
Vuuf weken taeter ston 1k weer op de 
schaetsen. 
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W.H. de Vries 

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

In de oorlogsjaoren hadden de Duutsers 
aachter Wolvege an de Bruningslaene een 
kaamp bouwen Iaoten waor as Nederlaanse 
jongen verplicht een half jaor dienen 
moesten in de arbeidsdienst. 
Dat kaamp hiette doe 'Kaamp N.A.D. de 
Linde'. N.A.D. staot in dit geval veur 
'Nederlandse Arbeidsdienst. Drekt nao de 
bevri'jding is et kaamp bruukt om Nederlaan-
ders die et mit de Duutsers hullen hadden 
(N.S.B.-ers dus) tiedelik vaaste te zetten. 
Et kaamp kreeg doe ok een ere naeme en 
hiette van doe of 'Kaamp Wierda', naor drie 
breurs Wierda die mit nog acht aanderen op 
11 april 1945 bi'j Dronriep ommebrocht 
binnen deur de bezetters. 
Op de foto zien we bewaekers en war-
schienlik burgerpasseniel van dit kaamp. 

De bewaekers bin meensken uut de 
illegaoliteit, die de Kannedezen hulpen 
hebben de Stellingwarven van Duutsers te 
zuveren. Ze hebben de aarmbanen nog 
omme. 
Laeter is dit wark overneumen deur de 
gezagstroepen. Oonze vraoge an de lezers 
is now as d'r onderjim nog goenend binnen 
die meensken op disse foto (her)kennen. 
Zo ja, willen jim dr dan een tillefoontien an 
waogen? Bi'j veurbaot daank. 

W.H. de Vries 
tillefoon: 0561-613102 
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