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Henk Bloemhoff 

Oonze tael, oonze zorg 

Beschrievings van 

volkskultuur: over 

inkelde ni'je boeken 

die kultuurtredisies in 

beeld brengen 

Op 23 september 2011 wodde in et Oost-Ve-
luwse Heerde een interessaante streektael-
konfereensie holen, mit as titel:'Streektaal in 
muziek - muziek in streektaaL D'r weren o.e. 

lezings die een overzicht gavven van ontwik-

kelings in streektaelmeziek, in Vlaanderen en 

Nederlaand. Bi'j iene van die lezings kwam 
naor veuren dat de ontwikkeling van de 
volksmeziek / folk van de jaoren zestig en 
daornao veur Nederlaand aenlik niet goed, en 
in elk geval niet volledig beschreven Iiekt te 
wezen, en dat wodde toch wet as een gemis 

vuuld. De bundel mit lezings van de kon-
fereensie die ankem jaor verschient zal wisse 
en zeker wet wat bi'jdregen, mar toch. 

Over de Amerikaanse folktredisie is van de 

zommer in elk geval wet een slim belangriek 
boek in beeld kommen. Dat is de biografie 

van Alan Lomax, mit as heufdtitel: The Man 

who Recorded the World. In de boekebi'jlaoge 

van de NRC van 22 juli 2011 is d'r een slim 
leesbere bespreking over publiceerd mit een 

protte infermaosie, en de grote boekwinkels 

hebben dit boek intied ok at op et rim over 
meziek of op een taofel mit de ni'jere uutgif-

ten. De schriever van Lomax zien biografie, 
Johan Szwed, besch rift deur zien onderne-
ming et leven en et veurnaemste wark van 

veeruut de belangriekste vaastelegger van de 
Amerikaanse folk, blues en jazz. Zien vaas-

teleggings het Lomax at daon van dejaoren 

dattig of, tegere mit zien heit. Hi'j ontdekte 

of ontdekte opni'j grootheden as Muddy 

Waters, Lead Belly en, hiel arg belangriek veur 
de ontwikkeling van de volksmeziek, Woody 
Guthrie, ét grote veurbeeld veur laetere 

folk- en pophelden as Bob Dylan en Donovan. 

De NRC-bespreker zegt kot en krachtig over 
Lomax o.e. dit:'(Hiermee) was hij medever-

oorzaker van een paar folkrevivals en legde 
hij een fundament onder de huidige pop-
muziek; vooral onder de Americana en 'Hij 
vond die wortels [de eigen meziek-wottels 
van Amerike] daar waar niemand nog had ge-
zocht: in de volksmuziek van het platteland. 

In de muziek van de arme blanke boeren en 

vroegere slaven in het achtergebleven Zuiden 
( ... ).'Zoks was in dejaoren dattig niet vremd 
mar eigenlik heurde et bi'j een trend die ok 
paste bi'j et overhiedsbeleid: op zuuk naor de 
eigen wottels, de eigen kracht, om die ok uut 

te dregen. 
Now is allienig mar daor naor zuken en allie-
nig zoks mar uut te dregen niet mien ideaal, 

mar wet dat zokke kultuur levend, levendig 

en in elk geval wat bekend blift tussen en 
naost et nationaole en internationaole. En dat 
maekt mien stap naor et twiede boek daor 

ikjirn ommedaenken veur vraogen wol, niet 

slim groot. 

Et is een boek mit en over een uutvoerige 
'deursnee' van volksriempies uut Frieslaand, 

en et gaot dus over een stok Friese eigenhied, 

dat van de Friese volkskultuur, de Stelling-
warver volkskultuur inbegrepen. De bekende 
volkskundige Jurjen van der Kooi, die eerder 
warkzem was an et Nedersaksisch en ok an 



et Fries lnstituut van de RUG, het et schreven. 

Deur dejaoren henne het Van der Kooi een 
barg Friese volksriempies en zo optekend, en 
in de zommer van dit jaor het et Fries Insti-

tuut / de Stichting FFYRUG zien keuze uut 

de verzaemeling en zien wetenschoppelik 

kommentaor d'r bi'j uutgeven. Et'veurof'gaot 

over de doelstelling, de bronnen, de green-
zen die Van der Kooi himzels steld het en de 
wieze van prissentaosie. Van der Kooi had de 

beschikking over meer interessaant mate-

riaol, mar hi'j het uut atles keuzen op grond 

van de kriteria lengte, struktuur en funkties. 
Geografisch bezien is et boek beparkt bleven 
tot Frieslaand, dus inklusief Stellingwarf. De 

schriever zegt d'r in zien inleiding veerder 

o.e. dit van:'Behalve met de geografische is 
ook zo objectief mogelijk rekening behouden 

met de talige variabiliteit. Fryslân is noolt 

eentalig Fries geweest en ligt ook qua yolks-
cultuur niet op een eiland, maar is ingebed in 
grotere cultuurlandschappen, een zich langs 

de zuidrand van de Noordzee uitstrekkend 
Nederlands-Fries-Nederduits cultuurland-

schap. Dit vindt uiteraard ook zijn neerslag 
in de regionale en locale rijmcultuur. Naast 
Friese rijmen vindt men hier ook Neder-

landstalige, Stadsfriese en Nedersaksische 

rijmen, naast rijmen in een naar het Stadsfries 
tenderende mengtaal. Sommige rijmen zijn 
uitsluitend Fries (de Friese kern), Stadsfries 
of Nederlands, vele kennen naast Friese ook 

Stadsfriese en/of Nederlandse of Nedersak-
sische varianten'. Naor verholing komt in et 

boek vri'j veul Stellingwarfs materiaol veur. 
Daor kon de schriever makkelik an kommen, 

deur et ommedaenken dat d'r in et Stelling-

warfs Woordeboek veur et volksriem is. In et 
verbaand van et Stellingwarfs en dat woorde-

boek maekt hi'j ok de volgende interessaante 

opmarking: "...door de manier waarop hij [de 
samensteller] zijn zeer omvangrijke materi-

aal heeft bijeengebracht, voornamelijk met 

behuip van informantengroepen en vragen-
Iijsten, wordt duidelijk hoe groot het cultureel 
gewicht van het rijm ook nog in de Iaatste 

decennia van de vorige eeuw was. Bovendien 
zijn de Stellingwerven ook in dit opzicht een 
bijzonder cultuurlandschap: Nedersaksische 
en Friese tradities ontmoeten en bevruchten 
er elkaar, en door de vergeleken met het Fries 

geringe distantie van het Stellingwerfs tot het 

Nederlands worden Nederlandse rijmen er 

ook gemakkelijk opgenomen en aangepast 
aan het eigen taalsysteem 

Men zol deur nog meer ommedaenken te 

geven an Van der Kooi zien inleiding at haost 

niet toekommen an de verzaemeling riempies 
en variaanten zels, en dat moet netuurlik wet. 
Dat bin d'r roem 2600 mit mekeer, en daorbi'j 
het Van der Kooi onderscheid maekttussen 

1900 typen. Hi'j het zien keuze onderbrocht 
in soorten as wiegelieties, spullegiesriem-

pies, plaogriempies, trouweri'je en wat daor 

van komt, en at zo meer. Al blaederende en 

lezende kriej'een meraokels uutzicht op wat 
d'r vanoolds zoal is, in hiel Frieslaand dus, en 
alletaelen en dialekten. En zodoende koj'ok 
riegelmaotig de eigen Stellingwarver riem-
pies tegen, in et grote raem van et boek as 

gehiel.'ln Echten slaopen de meiden bi'j de 
knechten en ok now is altied weer'aachter op 
'e Fochtel et knollegruun bevreuren waor-

deur soms 'alle boeren treuren'. 
Et boek is as indrokwekkende verzaemeling 
die mit verstaand uutgeven en uutlegd is, 
meer as de muuite weerd. 1k verwaacht niet 
dat d'r gauw weer wat prissenteerd wodt van 
dit keliber, bi'j gebrek an meer deskundigen 
op dit punt die tied en nocht hebben zollen 

om zoks te doen. En toch blieven d'r weensen 
over om ok nog te hebben: krek zoks veur 

Drenthe, Overiessel en aandere Nedersak-
sische gebieden, en... een boektechnisch 
moolere uutgifte van ditzelde wark. Disse 

uutgifte is kwa tekst, indexen en bruukte 

literetuur wetenschoppelik verzorgd en slim 

toegaankelik uutvoerd, dat is veur mekeer. 

Mar et zol de perveensie Frieslaand, die graeg 

as kulturele heufdstad zien wodden wil, bepaold 
niet misstaon om dit boek nog even deur de 
schriever tegen et locht holen te laoten en 
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clan te zorgen veur een veul luxere uutgifte 
as die d'r now is (een readerachtige uutgifte 

van 364 A4-ties; keurig uuttikt, daor mekeert 

et niet an). Een uutgifte die niet misstaon zol 

naost bi'jglieks et Wurdboek fan de Fryske TaaI 

en Oebele Vries zien boek mit rechtsteksten 

Asega is itdingtiid. Kwa inhoold dot et boek 

dat now al niet. Krek zo goed as dat Amerike 
et niet stellen kan zonder zien volksmeziek 

en de goed uutvoerde geschiedenisbeschrie-

ving daor van, kuJ' de Friese identiteit niet los 

zien van wat d'r was en is an volkskultuur. Die 
volkskultuur kan ok in internationaol locht 
bezien lieden en zol meer kulturele spotlights 
hebben moeten. Wie dot d'r wat an? Veur de 

geInteresseerde de boekegegevens nog even 

bi'J mekeer: Kooi, J. van der, Myn herder is myn 

redder, Rijm in Friesland /Frysk Folksrym. Een 

overzicht. Estrikken (riegel) 89. Grunningen, 
Fries lnstituut RUG / Stifting FFRUG; ISBN: 

0921-7657; ISBN / EAN: 978-90-801325-6-6. 
Pries: 25 euro. 

Opzaoterdag 3 meert: 

OPOHREUR! 
Et duurt vanzels nog even, mar aachter de 
schaarms wodt d'r at weer drok warkt an 
de orgenisaosie van !REUR! De dadde edi-
sie van dit streektaelfestival, waorbi'J mit 
naeme et Nedersaksisch centraol staot, 
wodt hoten op zaoterdag 3 meert 2012 en 
is ok now weer in Emmen. Et doel is dat d'r 
opni'J een slim ofwisselend pergramme 
anbeuden wodden za!, mit o.e. tat van le-
zings, veurdrachten en meziek. Et dagper-
gramme is in de biebettheek, aovens bin 
d'r alderhaande optredens in theater De 
Muzevat. 
Netuurlik is d'r tiedens !REUR! ok weer am-
medaenken veur et Stettingwarfs. Zo zal in 
elk geval Carotien Hunneman heur prach-
tige Stellingwarver tieties heuren laoten 
en d'r is weer een grote boekekraom van 
de Schrieversronte. Veur die kraom zor-
gen Fettje Atten, Koosje Hornstra en Johan 
Veenstra. 

Uutslag adverteensiepuzel boekekraante 
Twie pond 'n stuver 
Ok dit jaor deden weer hiel yule meens-
ken mit an de adverteensiepuzet in oonze 
jaorlikse boekekraante We pond 'n stuver. 
Uut de goele optossings bin drie winners 
lot, zi'j hebben intied altemaote een mooi 
boekepakket toestuurd kregen. 
De winners bin: 
A. Kroondijk (Appetsche), J. Moes (Ooster-
woolde) en G. Schaap-de Jong (Munnike-
buren). 
De redaktie van Twie pond 'n stuver fielse-
teert Jim van hatte mit jim pries en hopen 
daj Jim daor een boet leesplezier an bele-
yen zulten. 



W.deiong 

Een baank zonder centen? 

A
j' et vertrouwen kwiet binnen doej' 
d'r toch alles an om dat weeromme te 
kriegen. Wat moej aanders? 
1k toogde dan ok mit een gerust hatte 

naor de baank. Niet die van Berkoop heur, 
want die is al van de Frieslaand en daor moe'k 
nog wat an wennen. 
Now is et zo tegenwoordig, ie betaelen je 
blauw an belasting en ie moe'n je geld zo 
veurdielig meugelik op de baank zetten om 
een betien in de passe te lopen mit de anslag 
die aj' kriegen. Aanders schiet le d'r geld bi'J 
in. 1k mos dus wat schoeven mit geld. Van 
een rekening waor ik amper nog wat rente op 
kreeg naor een rekening waor 1k in leder geval 
nog wel wat op krieg. Ok niet veul, heur. Krek 
genoeg om de belasting die d'r van heven 
wodde mit te betaelen, een betien liekomme 
speulen dus. 
1k wodde deur et maegien aorig inhaeld, 
mar doe ik zee waor ik veur kwam betrok 
et gezicht al een betien. 1k weet aenlik niet 
waoromme. 
Now had ik alle pepieren mitneumen, ze kon 
zo an de slag mit de komputer. Doe ze d'r 
zo goed as klaor mit was reup ze uut: 'Mar 
jow kom men geld te kot. Jow kommen an et 
minimum bedrag dat in ienkeer stot wodden 
moet niet toe: 
1k keek verheerd op en vreug: 'Et is toch zeker 
de muuite wel weerd niet, hoeveul moet d'r 
dan bi'j?' 
'Een peer tienties 
'Now dat is glen bezwaor heur,' zee 1k en 
haelde mien pottemenee uut mien kontbuse. 
'Mar 1k heb glen kas zee ze. Een baank zonder 
kas. Et mos toch niet reerder wodden. 1k kon 
d'r mit mien verstaand niet bi'j. Een baank en 
een kas heuren toch bi'j mekeer. 

Ze het mi'j doe omstanig uutlegd wat ze 
allemaole doen mos om de zaek in odder te 
maeken en keek daor zo treurig bi'j da'k haost 
medelieden mit heur kreeg. Een omslachtige 
boel. Men zegt dan wel van Moskou naor Pe-
ries, mar dat is d'r mar een kleinighied bi'j wat 
d'r gebeuren moet aj' een peer tienties bi'j de 
baank op et goeie plak kriegen willen. 
Et was te veul vraogd. As et niet waachten kon 
tot d'r genoeg op de rekening ston. Now, dat 
kon wat mij angong wel, heur, d'r komt inkot-
ten wel weer wat bi'j, mar een betien kriegelig 
wodde 1k wel. As kierid bi'j' groot wodden om 
elk dubbeltien daj' drekt niet neudig heb-
ben op een speerbaankboekien te zetten en 
now dit. 1k hebbe et veerder mar zo laoten, le 
moe'n lene toch ok niet tot et uterste drieven, 
is 't niet? 
Mit een min zin bin 1k de baank uutlopen. 
Ondertussen strikt de baank de rente op, now 
et d'r weer een peer maonden veur noppes 
staot. Herstel van vertrouwen is niet zo simpel 
asjim misschien wel daenken. 
Mar mit et geld dat ze op disse meniere bi'j 
mekeer scharrelen, kun wi'J straks wel weer 
vertrouwen in de baank hebben, daen ken 
Jim ok niet? Of zol dat nog wat ofvalen? Now 
heb 1k d'r wel wat beg rip veur, heur. AJ' altied 
goed bi'J kas zeten hebben, dan kriej' wel 
een opdoffer as dat ding d'r niet meer is. Dan 
moej' hadde warken an je zelsvertrouwen en 
kuj' et gedonder van de klaanten d'r niet meer 
bi'j hebben. Dus, een betien geduld, as et 
even kan. As de kas weeromme is komt et mit 
et vertrouwen van de klaanten in de baank ok 
wel weer goed. 





Sutelaktie 2011 levert krapan € 17.500,- op 

Lopt op sommige plakken de verkoop van boeken dramatisch weeromme, 

de uutgeveri'je van de Steiiingwarver Schrieversronte markt daor weinig van. 
Starker: de sutelaktie 2011 verkocht aiderdeegst nog beter as die van et veurige 

jaor. In 2010 leverde de sutelaktie roem € 16.000,- op, de sutelaktie van ditjaor 

kwam op een peer euro nao uut op € 17.500,-. Dat is een geweidig risseitaot 

daor Schrieversronte-veurzitterYpe Dijkstra an et aende van de iaeste sute-

Iaktie-aovend zien grote bliedschop over uterde. Aile sutelders bieven op de 

aovend van 19 september waachten totdat ponghoolder Henk Koelma de uut-

eindeiike uutslag van de hieie sutelperiode an Dijkstra deurgeven kon om die 
bekend te maeken. Veurzitter Dijkstra benaodrokte nog es dat de aktie ailiend 
mar siaegen kan deur de grote inzet van al die vri'jwilligers, van de bakkevui-

lers tot de brotiessmeerders, van de routepianners tot krojeman Jan Punter en 

uteraord de sutelders zeis. Ailiend deur zoe'n grote betrokkenhied en inzet kan 
een grote aktie as de sutelaktie echt slaegen. 

Fen beul van een dokter zowat verkocht 
Veerweg et besteverkochten de Steliingwarver Spreukekeiinder (510) en et 
boek van Rob Zethoven Een beul van een dokter (334). Et boek van de vroegere 
huusdokter van Berkoop is ondertussen zowat verkocht, warschieniik wodt et 

boek herd rokt. in de sutelaktie wodden veerder de boeken van Johan Veenstra 
as aitied goed verkocht, en dat gui ok veur o.e. de routegids De buurtschappen 

van Oosterwolde, De Friese Waterlinie van Meindert Schroor, mar bi'jglieks ok 
veur de al yule ooidere uutgifte Wille op 'e brute van Jouk (Martinus Bakker). 

Veul belangstelling veur kienderboeken 
Opvalend was ok de goeie verkoop van de kienderboeken. In de sutelaktie 

wodden mit mekaander een kleine duzend boeken verkocht, honderd daorvan 
weren kienderboeken. Dat is een prachtig getal en dat geft mitien an dat de be-

lansteiling veur Stellingwarfstaelige boeken toenemt. Opvalend was ok dat d'r 
veui positieve reakties heurd wodden veur et wark van de Schrieversronte. Veul 

meensken biieken arg veul wardering te hebben veur de inzet van de stichting 
veur de eigen streektaei en streekkuituur. 

Ni'j boek Johan Veenstra 
Kommend jaor bestaot de Steliingwarver Schrieversronte 40 jaor. Veur datjaor 
wo'n d'r aiderhaande biezundere aktiviteiten op touw zet en speciaoie uutgif-

ten veurbereided. Zo verschient al op 20jannewaori et ni'jste boek van Johan 

Veenstra en voigen d'r deur et jaor henne meerdere biezundere uutgiften. In 
de sutelaktie van 2012 zuilen al die uutgiften ongetwiefeid in de suteikrojen te 

vienen wezen en wodt now al op een goed risseitaot rekend... 





Henk Bloemhoff 

Ni'j, biezunder artikel van Oebele Vries over de 
Stellingwarver rechtsgeschiedenis 

N
og mar jussies leden het de ontdekker 

van et Stellingwarver laandrecht, dr. 

Oebele Vries, een ni'j artikel publi-

ceerd over zien grote voonst daor van 

in et Gelders archief in 2009. Et is een hiel bie-

zunder artikel, omreden etje veerder zien tat 
hoe et Stellingwarver recht in de Middelieu-
wen was en hoe et laand Stellingwarforgeni-

seerd was. Et artikel is een starke uutbreiding 
in vergelieking mit Vries zien eerdere prissen-

taosie op et historisch symposium 'Stelling-

warf' 700. De bewarkte tekst van die lezing is 
publiceerd in de Schrieversrontebundel Soe 
sullen die Stellinge (Berkoop, 2010). 
Et is uteraord niet et doel om al et ni'je dat 
Vries brengt hier in De Ovend te numen. Mar 
om een indrokte geven en om sneupers ante 
vieteren om et artikel te lezen wit ik hier toch 
een tat biezunderheden naor veuren haelen. 
Vries nuumt Stettingwarf, krek as perf. Hans 
Mol eerder in dezetde bundet Soe sullen die 
Stellinge, as een 'ideaattypische vrije lands-

gemeente o.e. omdat'de vrijheid hier niet 

gaandeweg is uitgehold door de vestiging 

van tokale heerschappijtjes van hoofdelin-
gen' Dat laeste gebeurde krek wel in et Friese 

Friestaand, mar net weer niet in Schoterwarf. 

Dat gebied is de veurganger van de eerdere 
gemiente Schoterlaand, oftewel de gemiente 
EtVene van now. 
Et oolde beeld van een rechterlike overhied 

van drie steltings ktopt neffens Vries niet: 

elk dorp hadde zien stelling, en die van alle 
dorpen mit mekeer vormden et hoogste 

gezag, hoewel d'r toch wet iene veurzitter 

was. Tot 1384 wodde die als grietman andu-

ded; dat kan haost niet aanders as naor et 
Friese veurbeeld. Dat d'r spraoke is van meer 
grietmannen as iene in oorkondeteksten zot 

d'r op wiezen kunnen dat d'r per diel van et 

laand iene veurzitter was, die dus tot 1384 

as grietman anduded wodde. ten en aander 

verklaort in ieder geval waoromme d'r in som-

mige oorkonden en aandere teksten spraoke 
is van meer as drie stettings, hoewet nogal wat 
teksten deur drie steltings bekrachtigd teken 
te wodden. Elk darp een eigen stetling - dat 

was ok zo in et buurlaand Schoterwarf. Een 
biezunder gegeven is Vries zien konstatering 

dat naodat Steltingwarf in 1504 bestuurlik 
integreerd wodde in Frieslaand, de benae-
ming stetling (= dörpsrechter), nog tot 1804 in 
gebruuk bleven is. 
Et artikel onderbouwt veerder dat et deur 

Vries ontdekte Stellingwarver laandrecht 
inderdaod zo nuumd wodden kan, en zo ok 
dat elk van de tien parregraffen daor et uut 
bestaot op himzels ok de naeme laandrecht 

dregen kan. In sommige oorkonden wodt d'r 
op die meniere naor verwezen. Ok stokt hi'j 
veerder uut dat de tekst weerommegaot op 

een veurganger uut de eerste helte van de 

veertiende ieuw. Naodrokkelik ptaetst Vries de 

tekst in et locht van et buten de deure holen 
witlen van ni'je regets van de bisschop van 

Utrecht. Naor zien miening lat de tekst een 

starke neiging zien om an de ootde regels 
vaaste te holen. 
Wanneer et Stellingwarver laandrecht mit 
disse inhootd veur et eerst opschreven wezen 

moet? Vries daenkt an de tied tussen 1309 
en 1328, doe een tat Drentse dorpen heur 
nog niet ansleuten hadden. Een argement is 

dat de tekst et het over et gebied tussen De 
Lende en De Ku under. Zien eerdere perbleem 
mit de and uding 'Koningsdiep' het Vries now 
tot een oplossing brocht. Et gaot neffens him 

om een toevoeging an de benaemingDe 
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Kuunder en, zegt hi'j, ok de revier De Kuun-

der hadde de staotus van 'keunings-diep niet 

allienig De Boom. 

Vries zien vergelieking mit Drentse en Friese 

rechtsregels brengt him zoveer dat et bi'j 
et Stellingwarver laandrecht gaot om een 
Drentse oorsprong en niet om de staotus 

van een overgangsgebied tussen Drenthe en 

Frieslaand. Mit aandere woorden, Stellingwarf 

scheidede him of van Drenthe, mar hadde en 

hul tot 1504 zien van oorsprong Drentsach-
tige rechtssysteem. Misschien is alderdeegst 
spraoke van een recht dat ok oolder Drents 
recht zien tat as et Drentse recht zels uut die 
tied, neffens de schriever. Wel bin hier en daor 

ok overienkomsten mit et Friese recht an te 
wiezen. En zeker hebben de Stellingwarvers 

heur overdudetik aachter et ideaal van de 
Friese vri'jhied steld. Krek as op gewone mis-
daoden ston d'r een zwaore straf op antaas-
ting van die vri'jhied. 

Woj' meer weten uut et artikel? 1k hoef et am-

per nog te rikkemederen, mag ik annemen. 

Dit bin de bibliografische gegevens: Oebele 
Vries,"Wolde enych man vor den stellinck 

clagen omme doetgelde. Het middeleeuwse 
landrecht van Stellingwerf' in: Pro Memorie. 

Bijdragen tot de rechtsgeschiedenis der Ne-
derlanden 13 (2011), nr.1, blz. 2-29. 

In meert: 

Warkwinkel Gedichten schrieven 

Op donderdagaovend 1 meert 2012 be-

gintdr in etgebouwvan de Stellingwarver 

Schrieversronte in Berkoop een warkwin-

kel !Gedichten  schrieven'. De warkwinkel 

die uut vier aovens bestaon zal, wodt ge-

yen deur neerlandikus Peter Riksma uut 

Zaandpol (bVj Emmen). 

Eerder dit jaor gaf Riksma op verzuuk van 

de warkgroep 'Alles rondom taat' (onder-

diet van Stichting Kunstwerf) een wark-

winkel 'Verhaten schrijven Op verzuuk 

van de Stellingwarver Schrieversronte gaot 

Peter Riksma opni'j een kursus verzorgen. 

Dit keer gaot et om et schrieven van ge-

dichten: waor kriej' clan altemaote mit te 

maeken, wat veur perblemen kuj' integen 

kommen. Tiedens de kursusaovens is d'r 

daoromme veul ommedaenken veur o.e: 

moetpoëzie alt/ed riemen, vorm en inhoold, 

zin en h/stone, riemschema's, daenken in 

bee/den, kompesisie, et onderwarp, foe fies 

b/i et dichten, schrieven in de praktiek en 

publiceren. 

De kursus wodt in et Stellingwarfs geven, 

mar et schrieven kunnen van de Stelling-

warver tael is, om disse kursus volgen te 

kunnen, niet een vereiste. Alle kursusaovens 

duren van half achte tot half tiene. De 

kosten bin € 50,00 per persoon, daor bin 

de koffie en thee mit wat d'r bi'j, bi'j inbe-

grepen. Anmellen kan op et kantoor van 

de Stellingwarver Schrieversronte in Ber-

koop: 0516-451108 (even vraogen naor 

Sietske Btoemhoff), mailen kan ok naor: 

info@stellingwarfs.nl  



Harmen Houtman 40jaorschriever 
In oktober is et 40 Jaor leden dat Harmen Houtman uut Et Vene, mar van vroeger van Ni'Jhoo/tpae, in 
et Ste//in gwarfs began te schrieven. Om die reden gongen Schrieversronte veurzitter Ype Dijkstra en 
dire kteur Sietske Bloemhoff mit een dikke bos bloemen naor Et Vene toe om him daormit te fie/sete-
ren. In De Ovend van december kun Jim een uutgebreid interview mit Harmen /ezen, in disse 0 vend 
vertelt hiJ o.e. over de biezundere iI/estraosies - en de maeker daorvan - die in zien /aest verschenen 
dichtbunde/ 'Dichterbi'J' opneumen binnen. 

Schrieversron te veurzitter Ype Di] kstra overhaandig t 
schriever Harmen Houtman een bos bloemen. 

Harmen Houtman 

De etsen van Rembrandt inDichterbi'j'   
Op et aende van et saemenstellen van 

de volgodder van de gedichten veur 

mien bundel 'Dichterbi'j docht 1k an 

illestraosies. Et leek me aorig as lene 

daor pennetekenings bi'j maeken kon 

in de stiel van de etsen van Rembrandt. 

Doe 'k et daor over hadde mit Sietske 

Bloemhoff, beloofde ze me dat ze es om 

heur hennekieken zol. Een peer weken 

daornao mailde Pieterionker me da'k 

mar es langes kommen mos am over de 

prenten te praoten. Et dee blieken dat 

hi'j lichtkaans de meugelikhied zag om 

te vraogen as d'r kopienen van de échte 

etsen ofdrokt wodden konnen. Dat vun 

1k een geweldig veurstel. Op een mor-

gen zatten we daoromme te blaederen 

in tal van boeken. 
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Prachtig vun ik de ofbeelding van Boekeri'je 
mit wit plaanken schut (1648), De drie bomen 
(1643), Thuuskomst van de verleuren zeune 
(1636), Bebaorde man mit oosterse bontmusse 
(1631 en vermoedelik Rembrandt zien heit 

Harmen). Toch kuj' niet kiezen uut alle etsen, 

omdat et te maeken hebben moet mit de ge-

dichten. De inhoold van de gedichten kennen 

is dus een veurweerde om kiezen te kunnen. 

1k zocht d'r tegere mit Pieter drieje uut. Wat 

d'r aachter de scharms gebeurt is wee'k niet 

percies, mar d'r kwam toestemming van 

de direkteur van et Rembrandthuus, dat 
bi'jkaans aIle etsen in zien kollektie het. 1k, as 
groot Iiefhebber van Rembrandt, vun dit een 

geweldige eer. 
In 2006 hadden we et jaor ter naogedaachte-
nis an zien 400-ste geboortedag. Overal deur 

Nederlaand wodden d'r belangrieke expesi-
sies orgeniseerd. As eerste gong ik in et veur-
jaor naor de Lakenhal in Leiden. Daor was de 
tentoonstelling over de meester zien femilie. 

Een protte warken dus mit zien heit en mem, 
die hi'j in alderhaande gedaonten in zien wark 

bruukte. le zien dan mitien ók schilderi'jen en 

etsen, die in butenlaanse museums hangen. 

As twiede was ik in et Van Goghmuseum 
naor de geweldig drok bezochte tentoonstel-
ling 'Rembrandt en Caravaggio' (1 571-1610) 
Michelangelo Merisi da Caravaggio was een 
veurganger van Rembrandt. Rembrandt 

Van Rijn kwam in anraeking mit zien wark 
deur de Utrechtse Caravaggisten, die een 

schoft naor ltalië west weren (o.e. Gerard van 
Honthorst). Et was mooi om te zien hoe beide 
keunsteners mit locht en schaad warkten. 

Ok de overienkomsten in de uutwarking van 
verschillende biebelse tafrielen was treffend. 

Veerder hebben beide schilders een diep 

raekende meenselike stiel van schilderen. De 
meester uut Leiden maekte de scharpe lijnen 

van zien Milanees-Romeinse kollega alliend 
wat wieker. 
In et Rembrandthuus zag ik de uutstalling van 
de etsen van Rembrandt mit daorbi'j uutleg 

van de techniek. Wat me raekte was et feit daj' 
in zoe'n ets zovule uutdrokking van gezicht, 
lichem en netuur leggen kunnen. Daj'deur 

et speulen mit dunne lijnties verwondering, 

inkeer en verbaozing tot utering brengen 

kunnen. Om zoks clan weer in laetere'stao-

ten' (et bewarken van de oorspronkelike ets) 
nog te verdiepen. As Iaeste bezocht in 'Alle 

bekende schilderijen van Rembrandt op waar 

formaat' in de Beurs van Berlage. Allemaole as 
poster vanzels. Meer as 120 daorvan heb ik in 

et echt zien. 

Bi'j et gedicht Reen fe/s keus ik Oude man, naar 
beneden kijkend uut 1631. Et is ofdrokt op 

drie/vierde van de waore grootte. 
Et ligt veur de haand om dat wark te kiezen, 

mar Rembrandt het meer etsen maekt, die 
hier op lieken. 

In 1630 schilderde hi'j op grootse wieze de 
oolde profeet Jeremias, die treurde over de 
vernietiging van Jeruzalem. In geelbrune 
kleuren zien we krek zoe'n heufd mit haor en 
baord as op de deur mi'j keuzen ofbeelding. 

Op de ets bin de reenfels van de oolde man 

goed te onderscheiden. Ze geven oolderdom 
en wieshied an. Et weinige haor op et aachter-
heufd en dat van de baord springen aIle kaan-
ten op. Hi'j kikt naodaenkende naor beneden 
asof hi'j over zien even prakkeseert. Wat het 
hi'j mitmaekt? Waor maekt hi'j him zorgen 

over? Krigt of het hi'j nog een weerdig leven en 

een goeie verzorging op zien oolde dag? 

Een reenfel in een oold gezicht 
is deur dejaoren schreven, 

deur weer en zorgen dae/ekrast 
as tekening van 'tleven. 

Bi'j et gedicht Zoemerwiend heb ik keuzen 
veur Zittend mannelijk naakt, één been uitge-
s trekt u u t 1646. 
De ofdrok in de bundel is ongeveer driekwat 
van de warkelike grootte. Vermoedelik etste 



Rembrandt dit as een veurstudie veur een 

ere ets of eer schilderstok. Locht en duuster 

bin ok hier goed te zien. De beugen rechter 

elleboge mit daor een stok van de lendedoek 

overhenne, die ok de middel bedekt, is in et 

schaad. De linkeraarm, waor dejongkaop op 

steunt, rust in et locht. Hi'j zit op een soort 
kussen. In etjaor 1646 maekte hi'jtrouwens 

meer studie's van halfnaekende mannen. lene 

zittende op een stoel veur een gedien. Een 

aander mit twie jongkerels, mit op de aach-

tergrond een kiend in een soort van Ioopwae-

gentien op vielen. Daor zit een klein kiend in, 
dat lokt wodt deur zien hurkende mem.Veur 
et waegentien ligt een toppe mit een zwie-

pien. Een wonderlike kombinaosie, aenlik! 1k 
vun de veurstelling van de keuzen ets in mien 
bundel passend bi'j: 

veurvader maekte, nog in heur bezit en huus). 

De ets schient op een wonderlike meniere 

tot staand kom men te wezen. Et zol om 

een weddenschop gaon tussen de schilder 

en een knecht. Et gong om et feit dat Rem-

brandt weddede dat hi'j een ets eerder klaor 
hadde, clan dat de knecht weeromme was 

van et ophaelen van de vergeten mosterd 

uut een därpien in de buurt. Et liekt me dat 

Rembrandt wun, mar ik was d'r niet bi'j. Van 

Gelder schrift:'Rembrandts meesterschop in 

et percies mit een inkeld lijntien weergeven 

kunnen van alle elementen in een kompe-
sisie, bliekt hier op meesterlike wieze. Hoe 
prachtig ligt et broggien, tussen bomen links 

en et botien rechts, hoe veer gaot et vlakke 
Iaand aachter de vaort, hoe kerakteristiek is 
de wiedshied van zoe'n Amstelaandschop! 

Hi'] tilt et zaand op as een wiendeldaore 
en blaost et in dunne golvies 

over jow huud, die zien blaanke 

winterglaans verleuren is. 

As laeste de ets bi'j Broggien en dezelde op et 
veurblad Het bruggetje van Jan Six uut 1646: 

ofdrok op et omslag is ongeveer de helte van 

de waore grootte. 

Et is vermoedelik een broggien op 'de bui-
tenplaats'van burgemeester A.C. Burgh van 

Amsterdam. In de veerte is de toren van 
Ouderkerk an de Amstel te zien. 

In 't boek Rembrandt van dr. H.E. van Gelder, 

oold-direkteur van et Haags Gemientemu-

seum, een uutgaove van H. J. W. Brecht Adam, 
zonderjaortal (jaoren 40 -50?), lees ik een 
aorig stokkien over disse ets. Rembrandt het 
et dus lichtkaans schetst op et laandgoed 

van de zwaoger van Jan Six, die ok ien jaor 

burgemeester van Amsterdam west het. (Et 

geslacht Six is d'r vandaege-de-dag nog. De 

jongste naozaot hiet nog de hieltied Jan. Zi'j 
hebben et kostbere schilderi'je dat Rem-
brandt haost vier leuwen leden van heur 

Plaanken naost mekeer 

over helder stromend waeter, 

dat tied nog aende kent. 

Wat me oktrofweren de twie manluden, 

die naost mekeer leunen op et broggien. In 
bepaolde zin passende bi'j de inhoold van et 

gedicht. 
Op 't aende van dit artikeltien wil ik Pieter 
Jonker nog hattelik daankzeggen veur de 
muuite die hi'j daon het om disse publikao-
sies veur mekeer te boksen. Veur mien gevuul 

hebben ze extra glaans geven an mien boek. 

Nog even over de prente op et omslag: een 

brogge brengtje Dichterbi'] de overkaant. De 

kaant waor ere meensken huusholen, diej' 
ontmoeten willen en wat mitgeven. Et brog-

gien brengtje naor de lezer. 



Gedaachten 

blieven even hangen 

en vervliegen miemerende in et ritme van de wolkens 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

of spiegelen heur an et leven en zwem men mit, om now en 
dan even op te spatteren 

as heugenis 

Gedaachtespiegel 

Harmeri Houtman 



Johan Veenstra 40jaor schriever 
Kommendjaor is et 40 jaor leden dot de Ste//in gwarver Schrieversronte opricht wodde. Een posien 
daorveur weren verschillende meensken a/ wat aktief an et wodden mit et schrieven in et Stel/ing-
warfs. /ene daorvan was Johan Veenstra. Hi'] begon, naodat hif in de kunde kommen was mit et work 
van H.J. Bergve/din 'De ooldepook' in oktober 1971 mit etschrieven van gedich ten en verhae/en. Op 
29jannewaori 1972 wodde veur et eerst work van Johan publiceerd, dot was et gedicht 'Wi/de gaan-
zen' in de rebriek 'Uut de pu/trum van de Ste//in gwarven' die doe veur de eerste keer in de Liwwad-
der Kraante ston. Oflopen 18 oktober brochten Schrieversronteveurzitter Ype Di]kstra en direkteur 
Sietske B/oemhoff daoromme Johan een dikke bos b/oemen. In et decembernommer van De Ovend 
za/ een prachtig interview mitJohan Veenstra te lezen wezen datzien ko//ega en kammeraod Douwe 
Kootstra in november mit him hebben zal. 
In disse Ovend kun]im /iekewe/ iene van de verhae/en uutiohan zien ni']e boek 'Mit et waeter veur de 
dokter'/ezen. Et ni']e boek zal tiedens een biezundere /iteraire aovend op 20]annewaori in et MFC in 
Ni']hoo/tpae verschienen. 

Johan Veenstra krigt een mooie bos bloemen van 
Schrieversronteveurzitter Ype Dijkstro. 

Johan Veenstra 

Oppaspake 
'We hebben et raozende drok zee Albert. 'De vrouw en 1k vllegen twie keer in 
de weke in de auto naor Borger en daor speulen we dan veur oppaspake en 
-beppe. Zo gaot dat tegenwoordig' 



'Zoks haj'vroeger niet.' 
'Nee,' zee Albert, 'we weren vroeger thuus mit zes jongen, dat as oons mem es 
mit heit de bouw op was om de oolde baos argens toe te helpen, pasten de 

ooldsten op 'e jongsten.' 

'Op hoevule moej'm daor in Borger passen?' 

'Op twie joongies, een twieling. Dat was vanzels niet zo pland. Twieje in len 
keer, ze kregen allebeide haost een toeval, doe ze 't van de dokter geweerwod-

den. As ze die drokte mar ankonnen! Mar ja, wat d'r instopt is, moet d'r ok uut. 

Dat doe roegelden d'r op een morgen zomar twie joongies op 'e wereld: Jorn 

en Joas. Die naemen hebben ze opzocht in een boek uut de biebeltheek. Wat 

een aarmoede, now?' 

'De mederne tied.' 

Ja: 
'En doe mossen jim henne te oppassen.' 
'De vrouw hadde et veur de tied al anbeuden. 1k was d'r aanders niet zo happig 

op. Aj'jongen anhaelen moej' d'r zels ok mar veur zorgen. Ze leggen op disse 
meniere aorig beslag op oonze tied en 1k mag ok graeg es henne te visken. Mar 

de vrouw zee dat et niet aanders kon. le begriepen et wel: mien dochter en die 

kerel van heur moe'n daegs allebeide op 'e daghure, aanders kun ze dat huus 
van heur in de lewighied niet liek kriegen. Want ja, ze zitten daor in zoe'n dure 
ni'jbouwwiek. Kaasten van huzen, mar stief op mekeer, dat ie kun niet lens mit 
goed fesoen aachter 't huus staon te pissen. Wat een aarmoede. Mar toe clan 
mar. Hi'j is een Rieks Nijkeuter, mar ze zeggen van Rik, en hi'j is gemientesik-
taoris. Ze mienen dat dat hiel wat is. De vrouw mag d'r ok graeg over pochen. 

Rik kan laeter nog wel argens burgemeester wodden, zegt ze clan' 

'Et is toch ok niet zo gek?' 
'Et zegt mi'j niks, die piesappel het beide hanen verkeerd an 't lief staon. Hi'j 
kan nog gien fietsbaand lappen. Now, clan bi'j' niet al te snood. En verstaand 
van eerpels het die dreuge Drent ok al niet. Awwe d'r hennegaon nemen we 
oonze elgen eerappels mit: Friese borgers van de kIel. Een fesoenlik meenske 
heurt krummelige eerpels te eten. Zi'j haffelen daor wat op die stieve, hadde 
dingen omme, daor aj'allienig mar petat van bakken kunnen. Dat we doen op 
disse meniere ok nog zegenriek wark. We leren de kiender mitien wat goeie 

eerpels binnen: 

'Twie keer in de weke is wel baandig.' 
'Och, de vrouw is now ienkeer zo goed as koeke, die zal altied veur een aander 
klaorstaon. Dat het ze van heur heit, dat was ok een beste kerel. Ze bin hier in-

dertied van boven Dokkum hennekommen. Heur heit was zo geriffermeerd as 

1k weet niet hoe, mar ie murken d'r niks van, en clan is zoks vanzels ok niet slim. 
Hi'j reisde zundags steevaaste twie keer naor de karke. Ok as 't bi'j de zoemer-

dag prachtig hujjersweer was, ze veur de maendag min weer verwaachtten, en 

alle boeren op 'e streek heur dus de pochel in 't zwiet vrotten. Dan zee hi'j: 1k 
bin geriffermeerd, mar mien trekker niet. Aj'm bruken willen,jim weten waor as 

hi'j staot. Now, dat is toch fideel.' 
le hebben ze wel minder.' 
'Daor moej' mar wel op rekenen. Die beide kleinjongen moe'n nog mar zien dat 
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ze laeter zokke flinke kerets wodden.' 
Albert keek me es an. 
'Weej'wat et vandaege-de-dag is?' 
'Now?' 
'De ootden hebben glen stuur meer over de jongen. Mien dochter en die kaele 
gemientesiktaoris van heur ok niet. Ze durven d'r niet in te batsen. Mag niet, 
Jorn. Niet doen, Joas. Daor blift et bi'j en daor trekken die jongen heur hiete-
maole niks van an. Wi'j kregen vroeger een fleer over de fikken awwe niet om 
liek wotlen en daor biwwe om de doole dood niet minder van wodden. En dan 
die rommel die ze eten. 1k hebbe drekt zegd: Awwe hier at kommen te oppas-
sen smiet ik de bounty's, de marsen en at die aandere zute slikkeri'je drekt in de 
grieze ofvalbak. As de jongen zin an wat hebben kun ze een appel of een stok 
bolle kriegen. Vroeger tag et kelderrim bi'j oons thuus vol mit witte bollen. Dr 
gong wat deur in zoe'n huushoting en we weren atgedurig rops in de huud. Dat 
as oons mem even de hakken ticht hadde, zatten we as jongen de iene nao de 
aandere in de kelder en dan ptokten we wat bolle uut len van de uutaenden van 
zoe'n brood en vratten dat gauw op. En dan keerden we de bolle zo omme op 
et rim, dat mem d'r mar niks van zien zol. Netuurtik zag ze et taeter wet, hadde 
ze et altied wet in de gaten, mar die aarme stumper het d'r nooit wat van zegd: 
Ten aandere tied: 
Ja, mar 1k moet d'r algedurig an daenken a'k die beide kleinjongen de iene 
nao de aandere chipspoede teegeten zie. Dat sput is tot in de stobbe verwend. 
Mar as wi'j d'r bin nen komt die ongezonde troep niet op 'e taofel. Ze kun Friese 
borgers, een appel of een stok bolle kriegen en aanders mar niks. En doe ze 
daoromme in 't begin een keer van rotpake tegen me zeden, wodde me de kop 
even hiet arg roeg. Doe he'k ze omstebeurten even over de kni'je neumen en 
een peer Happen veur de kont geven: 
'Dat numen ze tegenwoordig korrigerende tikken: 
'Dat kan wet wezen, mar ze hetpen lieke goed as vroeger. Jorn en Joas bin d'r 
niet minder van wodden. 1k kan d'r now mar best mit akkederen, ze bin zo mak 
as taomer. Aj' mar stuur hebben, aj' mar vulen taoten wie d'r de baos is. Dat is 
mit kleinjongen percies etzelde as mit muddehonnen. Awwe weer vot binnen 
zullen ze wet weer in de chips ommehaffelen. Nowja, toe dan mar. Aj't niet zien, 
hej' d'r ok glen hinder van. Zoa'k at zee: eerst ha'k d'r hielemaote gien nocht an 
en vlieg twie keer in de weke naor Borger, mar now kan 't gewoon niet aanders. 
Want as wi'j d'r niet hennegaon zollen, kwam d'r hielemaole niks van die beide 
jongen terechte en dat zol me begroten: 
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Pieter Jonker 

Bureplicht in Stellingwarf 

D
e veurige keer (De Ovend, 

39ejr. no. 2, april 2011, 

pag. 27-29) kwam et ne-

gelment van Buurtschap, 

3e buurt Houle op 'e bodden. De 

oprichting was op 17 jannewaoni 
1866, wiels et riegeiment van 26 

jannewaori 1923 was. In dat ar-
tikel wodde ankondigd dat de 
voigende keer et Riegelment uut 
AppeIsche van 29jannewaori 
1931 uutspit wodden zol, wiels 
de redaktie ok opreup om van je 

heuren te Iaoten aj'ok over dit 

onderwarp in jaw dorp wat meer 

wussen. Et dat leverde weerde-
voile reakties op. 

Eerst de Buurt in Appeische. Et doel is nef-
fens et Riegelment om mekeer bi'j ongelok-
ken, ziekte en starfgeva lien bi'j te staon. En 

aj' lid binnen verbien iejow onderling an 

die doelstelling. Et bestuur bestaot uut drie 
'Gecommiteerden De rolien bin die van 

veurzitter, siktaoris en boekhoolder-pong-
hoolder. De AlgemieneVergeerdering van de 
buurt benuumt ze om beurten. Ze kun opni'j 
benuumd wodden. De belangriekste taeke 

van de 'Gecommitteerden' is dat ze d'r op toe-

zien dat et Riegelment naoleefd wodt en dat 

as d'r wat an de haand is, dat et goed regeld 
wodt. De boekhoolder-ponghoolder moet 
alie inkomsten en uutgaoven neteren, mar 
ok antekening holen van alle starfgevallen 

en daor dot hi'j versiag van op de Algemiene 
Vergeerdering. 

In artikel 6 wodt et waeken naachs bi'j ziekte 

en ongeval regeld. De buren van weerskaan-

ten leveren elk iene om te waeken. Eerst de 
naostliggende buren, mar vervolgens schoft 
disse plicht de hieltied een huus op. Het 

iederiene op de buurt een beurt had, dan 
begint et van veuren of an mit de naostlig-
gende buren. Alliend aj'een besmettelike 

ziekte hebben of aj' geestesziek binnen dan 

bi'j'vri'jsteld. Aj'je plicht verzaeken kostje dat 
twie gulden en dat was in 1931 nog een hie! 
kaptaoil 
In artikel 7 staot dat de naosten van weers-
kaanten bi'j een starfgeval et liek ofleggen en 
beklieden moeten, zoas et heurt en gebruke-
Ilk is. Onwillig of naolaotig? Boete fl. 2,50. De 

beide naoste buren moe'n zo gauw as et kan 

de hiele buurt persoonlik et leed anzeggen. 

Ze moe'n as daor pries op steld wodt ok naor 

de klokkeiuder om de versturvene te belu-
den. Wat een mool woord 'beluden'veur een 
trieste bosschop. Et Iieklaeken moet ophaeld 
wodden en alie veurkommende bosschop-
pen moe'n daon wodden. Ze moe'n ok zorgen 
dat d'r op de dag van de begraffenis goeie 
bediening is. Ok hier gelt weer een boete bi'j 

in gebreke blieven: twie gulden. 
De twiede buur moet naor et gemientehuus 

om at starfgevai an te melden en zonder een 
vergoeding uut de kas, zo staot te lezen in 
et Riegelment. En weer hangtjow een boete 
boven et heufd: iene gulden. In et Riegelment 

wodt ok bepaold dat de vier naoste buren 

de Iiekkiste haelen moeten. De twie naoste 

buren moe'n et liek kisten, wiels de vrouw-

luden van disse beide buren de neudige 
hulpe geven moeten in et starfhuus. Niet, dan 
boete: fl. 1,50. 
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Op de dag van de begraffenis moe'n twaelf 

naoste buren, van weerskaanten zesse, om 

twaelf ure bi'j et starfhuus 'compareren' om 

de begraffenis'te bewerkstelligen'. De beide 

naoste buren helpen alliend mit et liek naor 

buten te brengen. De ere buren moe'n d'r 
veur zorgen dat et liek naor beheuren be-

greuven wodt, zo sch rift et Riegelment et 
veur. Maeken ze d'r een pottien van, dan 

fl. 2,50 boete. 

De 'Gecommitteerden' bin niet vri'jsteld van 
bureplichten.Wedevrouwen en vri'jgezellen 

betaelen de helte van de 'Hoofdelijke Orn-
slag'. Beneden de 18jaor haj' in Appelsche 
glen bureplicht te vervullen, mar ie meugen 

ok niet invalen veur aanderen. Aj' bi'j een 
starfgeval as naoste femilie op de buurt 
wonen, dan bi'j' vri'jsteld (tot voile neven en 
nichten). 
Jaors wodt d'r 25 centen kontribusie betaeld. 
As de kosten van de Buurtjaors hoger binnen 
dan volgt een 'Hoofdelijke Omslag', waor 

liekewel et starfhuus van uutsleuten is. In 

et Iaest van jannewaori of begin feberwaori 

wodt de Algemiene Vergeerdering holen. 
Verzaek le daor as lid, dan kriej' een boete van 
vieftig centen. Et Riegelment in Appelsche is 
tekend deurTh. Oosterloo as veurzitter-siktao-
ris en deur J. de Groot as ponghoolder-boek-

hoolder. 
Et Riegelment uut Appelsche wodde oons 

toespeuld deur kleinzeune Thom Oosterloo 

uut Diever. Him komt daank toe. 

Van de heer Koert de Boer van Tronde kreeg 

1k een ofschrift van et Riegelment Buurtschap 
't Ronde van 1 meert 1899. Et riegelment is 
in haandsch rift opmaekt. Et Riegelment is 
ondertekend deur 19 meensken. Deur on-

dertekening verbienen zi'j heur an naoieving 

van et Riegelment, zo staot te lezen. De 19 

ondertekeners bin H.H. Prakken, E. Postma, A. 

Russchen, L. de Boer, Jac. Mulder, L. Waldus, 

Th. Russchen (a'k et goed ontcieferd hebbe), 
Js. Prakken, A. Bijlsma, Sj. Veenstra, H. Waldus, 
S. de Boer, A. Mulder, F. Werner, Jac. Werner, 

J.H. Prakken, H. Donker, A. Bergsma, B. Slager. 

Et eerste artikel geft an dat et doel van de 

buurt is mekeer bi'j te staon bi'j et wegrae-

ken. De leden bin verplicht om de verstur-

vene te beklieden en in de kiste te leggen, te 

beluden, et leed an te zeggen en et begreven 

te verzorgen en dat alles ten laste van de 
Buurt. 

In et twiede artikel wodt percies angeven hoe 

et ofleggen plakvienen moet. We volgen even 

et Riegelment. Bi'j et wegraeken moe'n an 

weerskaanten van et starfhuus, as et een vol-
wassen persoon is, twie buren kornrnen om te 

beklieden. As et man is vier manluden en twie 
vrouwluden, as et een vrouw is vier vrouwlu-

den en twie manluden. En as et om een kiend 
gaot dat wegraekt is, dan van elke kaante ien 
man en len vrouw. Bi'j et kisten gelt etzelde 
tal personen in dezelde verdieling. Krek as 
in Appelsche moe'n de beide naoste buren 

et klokkeluden anzeggen. Ze moe'n ok de 
doodskiste bestellen en wat bruukt wodden 

zal bi'j de begraffenis. 

De naoste buren moe'n bi'j de begraffenis 

de taofel bedienen. Zi'j zorgen ok veur et 
bestellen van de lee-brieven, die ten koste 
kommen van de Buurt. In Appelsche en ok in 
Tronde meuj' ok veur een vervanger zorgen. 

Dat hiet in et Riegelment: Die persoonlijk niet 
kan is verplicht om één voor zich te nemen. 
In Tronde moe'n neven en nichten wel heur 

bureplicht doen. Aj' zeuventig jaor binnen 
en niet meer al te al te, dan bi'j' vri'jsteld van 
bureplichten. In jannewaori vergeerdert de 

buurt van Tronde en daor ok gelt een boete 
van 50 centen aj'verzaeken. 
D'r bin twie 'Gecommitteerden' waorvan 

om de twie jaor iene oftredet (aachter in et 
Riegelment staot nog een reuster van oftre-

den: Jac. Mulder 1919-1921 en H.H. Prakken 

1920-1922). In et riegelment staot daj' in don-

kere kleren naor de begraffenis moeten en aj' 

verhuzen dan moej' et Riegelment inleveren. 
Prachtig, niet? Zo het elke buurt toch weer 
zien eigen inkleuring van de ofspraoken om 

dood en leven henne. Mit daank an de heer 
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Ok in Oosterwoolde wodden vroeger meensken verluded as ze uut de tied raekt weren. 

Koert de Boer. Deur him keken we even in 
Tronde hoe as et daor regeld was. 

De redaktie kreeg van Vrouw G. Veenhou-
wer-Hoogeveen van de Boekelterweg 24 
een prachtig, in drok uutbrocht Riegelment 
dat een lange titel dreegt: Reglement van de 
Vereeniging tot onderinge Huip bij sterfgeval-

(en in de buurtschap Boekelte en omstreken. 

Et riegelment is opmaekt op 14jannewaori 
1916. Hier gaot et dus dudelik om een verie-

ninge, die opricht is veur onderlinge hulpe bi'j 

starfgevallen in de buurt. In artikel 2 staot te 
lezen dat bureplicht daon wodt zoas ze dat 

vanoolds wend binnen in Boekelte. Dat wil 
zeggen deur de vier naoste buren, waorvan 
de dadde en de vierde angifte doen bi'j de 

Burgerlike Staand. Et leed anzeggen wodt 
per brief daon op kosten van de buurtschop. 

A'k et goed begriepe wodde dat dus niet 

mondeling daon, zoas op een protte plakken 

gebrukelik was. Op pattie plakken was et ge-

woonte dat et leed eerst mondeling anzegd 
wodde en dat laeter de leebrief bezorgd 
wodde. En as et alliend mondeling was, dan 
wodde drek ok zegd wanneer en hoe laete 
de meensken bi'j et starfhuus veur de begraf-
fenis verwaacht wodden. Ok biezunder in 
Boekelte is dat de buren een ure laeter op de 

begraffenis verwaacht wodden as de aandere 
gaasten. En aj' niet op de begraffenis kwam-

men: een boete van een gulden. Dat kwam 
ik ok niet eerder in een riegelment tegen. In 

Boekelte wodde verwaacht dat de meensken 

in zwatte kieren op de begraffenis kwammen, 

donkere kieren moch ok. Ok daor ston een 
boete op en dat he'k ok nog niet argens aan-
ders lezen kund. As d'r een jeugdig persoon 

wegraekt is, kan d'r volstaon wodden mit 
minder dregers, mar dat naor et oordiel van et 



bestuur. Wat krek liek is as in aandere riegel-
menten is de leeftiedsgreens van 18 jaor. Ok 
neven en nichten bin vri'j van bureplichten 
krek as somstieden op ere plakken. Wet bie-
zunder is et daj'lid wodden kunnen tegen be-
taeling van tien centen kontribusie. Et is niet 
verplicht zoas in pattie aandere buurten zoas 
De Haule, 3e buurt. Aj'je financiële verplich-
tings niet naokommen, gaot et bestuur d'r 
van uut daj'gien lid meer binnen. Wi'j' laeter 
at weer lid wodden clan moej'een entreegeld 
betaelen van iene gulden. Et bestuur bestaot 
uut drie leden die ombeurten oftreden. 
In artikel 13 staot dat d'r bi'j lochtmaone 
in de maond december een vergeerdering 
holen wodt en ombeurten bi'j elk lid an huus. 
Dat is ok een biezunder artikel in dit Rie-
gelment. Aj'die vergeerdering niet an huus 
hebben willen, clan moej'twie gulden in de 
kas stotten. Elk lid betaelt trouwens op die 
vergeerdering 20 centen. Dat kwam 1k ok niet 
eerder tegen, krek as de veerdere bepaolings 
over die vergeerdering die om 7 ure aovens 
eupend wodt. Koj' nao de eupening clan moej' 
tien centen betaelen. En koj'hielendal niet 
clan iene gulden en dat is et dubbele van wat 
gebrukelik is in aandere buurten. le hoeven 
niet te betaelen aj'een geldige reden hebben, 
mar zoks is an et oordiel van de anwezige 
eden in vergeerdering bi'j mekaander. En as 
et bestuur verget de led en op te roepen veur 
een vergeerdering in december, clan moe'n 
ze zels een boete betaelen: iene gulden. En in 
artikel 14 wodt uutlegd wat tot de warkzem-
heden van de vergeerdering beheurt. Logisch 
is de bestuursverkiezing en as d'r wat an et 
riegelment veraanderd wodden moet en 
rekening en verantwoording deur et bestuur. 
Mar ok staot op de warklieste inning van nog 
verschuldigde boetes. 
lkwete niet hoe et jim vergaot mar wat 
had ik graeg nog es honderd jaor leden bi'j 
Iochtmaone in december stiekem onder de 
taofel zitten wild bi'j zoe'n vergeerdering van 
de Buurtschop Boekelte en omkrieten. Et is 
prachtig dat Vrouw Veenhouwer dit oolde 

riegelment zo goed beweerd het. 

De redaktie van De Ovend ropt nog meer 
Schrieversronte-leden en lezers, mar ok de 
dorpsarchieven en de historische verienings 
van Stellingwarf op orn te kieken as zi'j oons 
ok helpen kunnen an Buurtriegelmenten, 
zodat we ankem jaor nog es een rontien deur 
Stellingwarfmaeken kunnen! Jim kunjim 
reakties sturen naor Pieter Jonker, Lange Ak-
ker 24, 8431 PG Oosterwoolde, mailen kan ok 
naorjonkerpieter@hotmail.com. Reakties 
meugen ok naor de Stellingwarver Schrie-
versronte, Willinge Prinsstraote 10, 8421 PE 
Oldeberkoop, et mailadres is 
info@stellingwarfs.nl. Et is dudelik: juust de 
kleine verschillegies in de gebruken, ge-
woonten en veurschriften bi'j et wegraeken 
van inwoners van de buurt maeken et slim 
interessaant. Dr leit in ieder geval ok nog een 
reaktie van Piet van der Lende dus we gaon in 
ieder geval de volgende keer nog even naor 
De Westhoek. 
As meensken nog herinnerings hebben an et 
vervullen van de bureplicht en an vergeerde-
rings van de Buurt of uut overlevering nog 
anvullings geven kunnen, bin die ok van hatte 
welkom. 
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cPrieswinners: 1ikg gorter (9 jaor) en Imke [/- famtra (ii jaor) 

Stemngwafs kjenc(erboekcfeest  in 6oekjvinke/Ts 
Wo/Tvege en Oosterwoolde 

In de eerste helte van oktober was et weer tied veur de kienderboe-

keweke, mit dit keer as thema Superhelden. 

Plantageboekhaandel Zwikstra in Wolvege, boekwinkel Bruna in 

Oosterwoolde en de Stellingwarver Schrieversronte orgeniseerden 

veur et eerst op zaoterdag 8 oktober (in Wolvege) en op zaoterdag 15 

oktober (in Oosterwoolde) twie biezundere Stellingwarver kiender-

boekefeesten. Beide middaegen weren d'r verschillende aktiviteiten 

bi'j en in de winkels, waor de schrievers van Stellingwarver kiender-

boeken bi'j betrokken weren. Zo orgeniseerde Xavière Kolk (schrief-

ster van De speurtocht van Job, Tjitske en Mevrouw de Vries) een speur-

tocht deur de winkels, histotolk Frank Spijkers - vermomd as Pieter 

Stoefzaand - gaf advies angaonde ettekenen van strips (ok schriever 

van o.e. De wraoke van PieterStoefzaand), Herma Egberts (schriefster 

van De belevenissen van Muske en Fret) zorgde veur mooi knutselop-

drachten en Christine Magour vertelde uut heur boek Muske Tiemen. 

Butendat zorgde schminkster Alice d'r veur dat veul kiender d'r as 

superheld, uutzaggen en Carolien Hunneman zong o.e. prachtige 

kienderlieties over Muske en Fret. 

Priesuutrikkinge 
In boekwinkel Bruna was an et aende van de middag de priesuutrik-

kinge van een wedstried verhaelen schrieven en et inkleuren van een 

striptekening van Frank Spijkers. Winner van de kleurwedstried was 

Mika Gorter (9 jaor) en winner van et schrieven van een verhael over 

een superheld wodde Imke Hamstra (11 jaor). Beide winners kom-

men uut Oosterwoolde. 

De winners kregen beide een mooi boekepakket anbeuden, en heur 

winnende wark is plaetst in disse Ovend. Et doel is dat in 2012 weer 

een vergeliekbere aktiviteit orgeniseerd wodden zal. 



Boven v.Ln.r.: Carolien Hunneman, Herma Egberts, Sietske Bloemhoff, Frank Spijkers en 
Alice du Chátenier. Tegere mit Christine Magourzorgden ze veur een prachtige Stelling-
warver kiendermiddag bil Bruna in Oosterwoolde. 

Beneden: prieswinner lmke Hamstra (links) en Mika Gorter (rechts) won ñelseteerd deur 
Histotolk Frank Spijkers en Sietske Bloemhoff 



Mark lag in zien bedde. Hi'j was mu. Hi'j 

had krek naor een film keken die over een 
overstroming gong. In die film wodde de 
heufdrolle speuld deur een superheld. Mark 

droomde dr wet es over dat hij zels een su-

perheld was. Hi'j het ook een keep. Die bruukt 

hi'j hiel vaeke as hij superheld speu ten gaot 

mit zien vrund Tim. Dan gaon ze in de speul-

tuun superhelden speulen. De speultuun is in 
heur eigen straote. Tim het ok zoe'n super-
heldepak. Dan gaot Mark op et speuthusien 
staon en clan zegt hi'j: 1K BEN EEN SUPER-
HELD, 1K GAO DE HIELE WERELD REDDEN! Mar 

an now toe hebben ze alliend nog mar oolde 

buurvrouwgies hulpen mit overstikken. 't Is 

vanzels nooit drok in Makkinge, mar d'r kom-

men wet es trekkers langes. 
Mark vut in slaop. Doe hi'j haost in slaop was 
reup dr iene uut de veerte: 'Mark, wor wak-
ker! Oons huus lopt onder waeter Et duurde 
even veurdat Mark deurkreeg wat dr zegd 
wodde. Hi'j was drekt klaorwakker. Zien zus-
sien Marieke ston bi'j zien bedde. (Zien heit 

en mem weren dr niet. Die zollen pas taete 

thuuskommen.) 
Marieke was 5 jaor. Ze vertelde hiel vaeke 
fantesieverhaelties. Mar dit keer was et gien 

fantesieverhaet. Mark sprong uut bedde, dee 

zien keep omme, dee zien pak an en gong 
naor beneden. Et waeter ston at een meter 

hoge. In de gang, de keuken en in de kaemer. 

Mark vleug naor buten. Now ja, et is mar wat 

aj' vliegen numen... Want vliegen in et waeter 
lokt niet zo best... 
De hiele Ceresstraote ston onder waeter. Et 
zag dr verschrikkelik uut. Bi'j de buren ston 

een groepien meensken in de aachtertuun. 

Mark vreug an buurman Wiebe: 'Wat is dr 
an de haand?' 
Now zee de buurman, 'dr wodt zegd dat 
de man die hier woont naor de aachtertuun 

gaon is. Hi'j zag dat zien zeuntien in de diepe 

sloot vul. Dat zeuntien hiet Jurre en is nog 

mar drie jaor. En hij kan niet zwemmen en 

doe sprong Jurre zien heit in de diepe sloot. 
Hi'j had dr niet an docht dat hi'j zels ok niet 
zwemmen kon. En hi'j verdronk dus ok haost 
Mark zag et gebeuren en docht: Now kan 
'k een ECHTE SUPERHELD wezen. Hi'j was 
ommes iene van de beste zwemmers van 

de klasse en hi'j kon hiel lange zien aosem 

inholen. Argens in dat vieze waeter zag hi'j 

twie donkere feguren op de bojem liggen. 

Hi'j deuk op de kteinste of. Op zwemles had 
hi'j reddingzwemmen had. Hij pakte Jurre 
beet en trok him weer boven waeter. Daor 

stonnen doe ok at de aandere meensken. Ze 
gaepten him mit eupen mond en grote ogen 
an. Meneer Gorter dee mond-op-mond-
beaodeming bi'j Jurre. En getokkig, Jurre dee 

zien ogen tangzem eupen. Een allemachtig 
gejuich kionk op. Jurre spi'jde at et vieze wae-

ter uut. Doe zee hij zaachte: 'Heit?' 
'Oe ja,' zee Mark. As een haeze deuk hi'j weer 

in de sloot. Hij wus percies waor de heit 
van Jurre lag. Hi'j deuk de man op, nam him 
mit naor boven en saemen mit de aandere 

meensken tegde hij him op de picknicktaofel 

(die stak nog boven et waeter uut) asof et niks 
was. 
Meneer Gorter gong ok de heit van Jurre 
beaodemen. Bi'j him duurde et wat langer. 



De winnende kleurplaere van 
Mika Gorter (9jaor). 

Doe kwam Jurre anlopen en deuk op zien heit 
of. Die was al weer vlot bij kennis en knuffel-
de zien zeuntien. Doe kwam ok de mem van 
Jurre anlopen. Ze knuffelden mekaander. 
Dr wodde op de schoolder van Mark tikt. Hi'j 
dri'jde him omme. Daor stonnen zien eigen 
heit en mem. En Marieke. Ze lachten naor 
him. Hi kreeg van zien moeder een dikke 
tuut. En van Marieke een knuffel. Ze zee: 'le 
bin mien beste en knapste bruur van de hiele 
wereld 
Daor moest Mark omme lachen. 
Zien vader zee: 'Dr is nog meer bezuuk.' 
En ja heur: daor ston een journalist. Van de 
Nie Oost-Stellingwarver. Hi'j wodde inter-
viewd. Hi'j vertelde et hiele verhael. Doe alles 
klaor was, zag hi'j Tim ankommen vliegen 
deur et waeter. Hi'j zee: '1k heurde van mien 
heit daj' Jurre en zien heit redded hebben. 
Cool, man! Now bi'j' een ECHTE superheld 
Saemen gongen ze mit de aarms om mekeer 
henne naor et speulhusien. Ze gongen boven 
op et husien zitten en keken naor de locht. 
Mark zee: '1k heurde van iene dat d'r een me-
siene komt die al et waeter vot slorpen gaot. 

En ja heur. De volgende morgen heurde Mark 
een had slorpend geluud. Doe keek hi'j uut et 
raem en d'r was gien waeter meer. Hi'j gong 
naor beneden, daor was niks meer te marken 
van de overstroming. Behalven clan dat d'r 
nog wat spu lien kepot of nat weren. 

Hi'j gong naor de deure. Op de matte lag de 
Ni'je Oost-Steilingwarver. Op de veurpagina 
ston hi'j. Mit een hiel groot interview. Hi'j las 
et drie keer. Van now of an vuulde hi'j him een 
SUPERHELD. 
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Lily Köhler 

De tasse 

I
n de trein gong d'r een oolderwetse 

punker naost me zitten. Ze hadde pimpel-

paorse lakte naegels, drie kleuren haor en 
een zulveren vissien van omdebi'j 7 cm 

laank in heur iene oorlelle. 
Op heur haor, dat stief ston van de gel, zat 
een walkman klemd mit daor bovenop een 
grote kapiteinspette. 

Op heur schoot hul ze, in tegenstelling tot 
heur supermederne outfit, de meerst burger-

like plestieken bosschoppetasse vaaste die ik 

ooit zien hadde. Deurdat die tasse zo uut de 
toon vul maekte hi'j me slim ni'jsgierig. Veural 

omreden ze d'r om de haeverklap in keek en 
him clan weer stiekemweg dichteritste. Deur 
de walkman onberiekber wodden veur wat 
praoteri'je begonnen we zwiegende kileme-

ters te vreten... 

Tegenover mi'j hongen al een posien twie 

middelbere vrouwluden, wat onderuutzakt in 

et kesjet, vol ofgriezen naor mien buurmae-

glen te kieken. 
'Hej' al heurd dat Annie naor Amerike vertrok-
ken is?' begon de iene. 
'Ze het alle schippen aachter heur verbraand 
en alles zomar inienen aachter heur laoten 

'Annie van de boetiek?' vreug de ere. 

'Ja, ze is d'r niet allienig henne, heur... Ze is mit 

die Amerikaan, die de hieltied bi'j heur in de 

winkel kwam 
'Own, die? Now, dan kan ze heur wille wel op. 
Dat is een tiran! Dan zal ze nog meer onder 
de plak kommen te zitten as dat ze bi'j heur 
eerste kerel zeten het. Dan het ze dommiet 

hielendal niks meer in te brengen 

'Dat zoe'n mooie meid daor in stinkt, hen, 

snap ie dat now?' 
'Tja maegd, as zeje overje haor strieken, clan 
bi'j' d'r west. Afijn, le weten d'r zels alles van..: 

Et punkmaegien zat mit een hemelse blik op 

heur gezicht naor de meziek te luusteren. Et 

leek wel as was ze d'r ok nog 'high' bi'j, omre-
den iedere keer as ze de rits van de tasse een 
aentien eupenscheuf, ze zachies in de tasse 

begon te praoten. 
Mit argusogen volgden de beide vrouwlu-
den heur doen en laoten. Inienen kwam et 

maegien overaende en gong in et gangpad 
staon. De vrouwluden bekeken heur beide 
van boven tot onder. 

Doe fluusterde de iene mit optrokken neuze: 
'le zullen toch zoe'n dochter hebben. Wat veur 
meiden bin dat now vandaege-de-dag?' 
'Zo bertaol as de beul,' fluusterde de ere. 'Van 
gieniene trekken ze heur ok mar wat an en ze 
kriegen geld as waeter. Wat docht ie wat et 
kost het, al die rotzooi die ze om heur heufd 

smeert?' 
Ja, wat docht ie... Et bin allienig mar een stel-

legien stink egoIsten. Ze daenken alliend mar 
an heur eigen... as ze mar bier zoepen kunnen 

en popmeziek dri'jen en sigeretties roken 
'Now, ik bin bliede dat mien dochter d'r niet 
zo bi'j lopt. 1k zol me dood schaemen. Zoe'n 
iene zol ik niet thuus hebben willen, ieje?' 
'1k zol ze de deure wiezen. 1k zol zeggen: 'Blief 

ie mar bi'j je eigen soorte, bi'j mi'j hoef ie niet 

meer an te kommen.. 
Krek lieke rap as ze votgaon was, kwam et 
maegien weeromme en gong weer naost me 

zitten. Hiel veurzichies zette ze de tasse op 
heur schoot, dee de rits eupen en zee zachies: 
'Dag schatteboutien Ze kreeg d'r verempeld 
een kleur bi'j en zodoende zag ze d'r hiel 

breekber en lief uut. 

'Lichtkaans wel slim bertaol van me; vreug 
ik oolderwets fesoenlik. 'Mar wat heb le daor 
now in die tasse zitten?' 



De beide vrouwluden hongen an mien 

lippen. Et maegien scheuf heur walkman 
vanzieden... ritste de tasse hielendal eupen en 

antwoordde groots: Een knienegien. Willen 

jow et zien? 
1k kon mien lachen niet inholen, omreden ik 

daor now hielendal nooit an docht hadde. 

Hiel veurzichies aaide ze et besien, dat vol 
vertrouwen omhogens keek, en gong wieder: 

1k bin d'r zo meraokelse bliede mit, me-

vrouw... Now heb ik eindelik wat om veur te 

zorgen.' 

Foto's Vinkege te koop bi'j Eurart 
Op 9 september 2012 verscheen bi'j de Stellingwarver Schrieversronte et boekVinkega. In et 
boek is et fotoportret te zien van de inwoners van et kleine West-Stellingwarver dörpien tussen 

Noordwoolde en Steggerde. Et boek sleut an bi'j et ofstudeerprojekt van fotografe Marije Kui-

per, zi'j komt zels ok van Vinkege. Veur et prachtige boek van Marije was en is ommeraek veul 
wardering, et boek is onderhaand liekewel hielemaole uutverkocht. 

lene van de boeken kwam in hanen van Judit Bozsan, zi'j is de oprichtster van Eurart. Eurart is 
een hiel ni'j platform dat wark van verschillende keunsteners, fotografen en illestraters uut hiel 

Europa via Internet zien lat. leder keunstwark is ok te koop, in drie verschillende fermaoten en 
in verschillende oplaogen. Veur keunstliefhebbers bin de beparkte oplaogen interessaant en 
veur et grote pebliek bin de kleinere ofdrokken in grotere oplaogen een meniere om betael-
bere keunst te kopen. 

Drie foto's uut de serie 'Vinkega' van Marije bin vanof 1 september te koop via de webstee van 

Eurart. Die foto's bin te vienen op http://www.eurartproject.com/artworks.  

Viaggen van West weer op veurraod 
Omreden de gemientelike viaggen van West-Stellingwarf 'op weren het de Stellingwarver 
Schrieversronte opni'j een staepeltien bi'jmaeken laoten deur de DokkumerVlaggecentraole. 
De hieltied bliekt d'r weer vraoge naor de vlagge en daordeur ziej'ze vanzels ok de hieltied 

meer wapperen. Behalven de vlagge van die gemiente het de Schrieversronte ok die van Oost-

Stellingwarfte koop. Daornaost bin d'r van beide gemienten ok kleine vlaggies in de haandel, 
jim zien d'r op de foto een veurbeeld van. De kleine vlaggies kosten € 4,95, de vlagge van West 
is € 32,50 en die van Oost kost € 34,50. 

Alderdeegst in Finlaandziej' Ste//in gworver vlaggies! 
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Jan en Amelia Brouwer 

Reisverslag naor Chili (3) 

Jan en Amelia Brouwer uut Drachten vertellen in tien ofleverings over heur 

reize naor Chili, daor de femilie van Amelia woont. 

Zundag 27 feberwaori 2011 
We hebben heerlik slaopen in oonze kaemer 
die van alle gemakken veurzien is. Van et kas-
sien dat d'r staot bin speciaol een stokmennig 

laeden leeghaeld, zodawwe oonze spullegies 

bak thee, heerlik. Om de klokke van elven 

henne gaon we mitTante naor Rancagua, een 

stad in de buurt, om bosschoppen te doen. 
Dr moet van alles kommen, eten, drinken en 

veerdere eerste levensbehoeften zoas husies- 

Amelia tussen heur fern/lie/eden. 

oprumen kunnen.Tante Angelica wol d'r al 
meer dekens henneleggen, mar we kommen 
uut et winterse weer in Nederlaand waor as 
et overdag nog yule koolder is as hier naachs. 

Overdag is et hier now 32 graoden celsius, en 

dan hej' glen behoefte an extra dekens, mar 
et is goed bedoeld.We kriegen een heerlik 
morgenbroggien, lekker brood en een goeie 

pepier. Dat is hier een luxe die gewoonlik niet 

bruukt wodt. Mar oonze schraole bitlegies 
bin d'r now ienkeer an wend en zodoende 
nemen we et mit, kan de hiele femilie d'r mar 

gebruuk van maeken. 

We hebben zovule bosschoppen daon veur 
beide femilies, dat et mar krek in de taxi kan 
mit oons drienend d'r bi'j. Mar wat een service 



leveren ze hier bij de supermark! Dr staon 

een peer vrouwiuden bi'j de lopende baand 

waor ze alles veurje inpakken in deuzen en 
vaastebienen mit touw. Op steekwaegenties 
brengen ze et deur et centrum van de stad 

naor et taxistaonplak, en zetten de boel veur 

je in de auto. Doe we thuuskwammen hewwe 

alles uutpakt, en een hottien laeter smaekelik 

eten. We hadden vis mitneumen, dat hadden 

ze at in glen maonden meer eten omreden 

et vusen te duur is. Mit oons alien hewwe d'r 

lekker van smuld. 

Aovens biwwe bi'j Papa thuus west en was 
et zomar laete. Mien Spaans lat nogal wat te 
weensken over, mar ik perbeer wet zovule 

meugeiik mien oren te spitsen en de verhae-
len te voigen. Somstieden begriep ik d'r niks 
van, mar ik kriege geregeld een update van 

mien 'famke'. Et is vremd, mar as mi'j weer een 
woord leerd wodt en ze vraogen me twie tel-
len laeter weer wat as et bedudet, weet ik et 
seins at niet meer. Lichtkaans komt d'r in ien 
keer tevule infermaosie op me of en schien-
ber drit mien hadde schieve niet rap genoeg. 

Maendag 28 feberwaori 2011 
Vandemorgen hewwe uutslaopen kund. 
Tante mos an et wark, ze is huushoolster bi'j 
een beter situeerde femilie in de stad. Dat 
is et veurdiel van de rieken die heur hier tot 

wonen zetten, zo hebben ze hier toch weer 
wark en inkommen. Et kontrast tussen aarm 
en riek is hier wet hiel slim groot. Vandemid-
dag biwwe te kuieren west in de bargen, en 

waor as eertieds allemaol bos was is now yule 

bebouwd mit villa's, waor aj' U tegen zeggen. 

Bi'j Machati, waor we de bargen ingaon bin-
nen, is een reviertien dat uut de bargen naor 

et darp lopt. Et is de scheiding tussen een 
groot miiitair oefenterrein en et därp. Vanuut 

disse revier is een oftakking maekt naor led ere 
straote, zodat ze hier de tuun mit bevloeien 

kunnen, mar de ofvoer van et aanrecht iaoten 

ze d'r ok op uutiopen. Dus aj' boven an de 
straote wonen hej schoner waeter as aj' leger 
wonen. Mar riolering hebben ze hier now len- 

keer niet overal, alilend in de grote steden is 
d'r riolering. De ofvoer van et husien lopt naor 

et ieegste punt, of in een groot gat dat greven 
is in de grond. As dit gat niks meer opnemt 

wodt d'r een ni'j gat greuven. Et dorpien het 

drie wegen die parallel an mekeer lopen, en 

een boel huzen bin gewoon tegen de bargen 

anbouwd, vaeke op de onmeugeiikst toe-

gaankeiike plakken. Veui steile trappen moej' 

op om d'r te kom men. Mar iederiene perbeert 

d'r toch wat van te maeken en is gauw tevre-

den mit alles. 

Et leven is primitiefvergeleken bi'j oons in 
Nederiaand, mar et is een kwessie van anpas-
sen en dat gaot prima. Krekkengeiiek as mit 

et doesen, dat gaot krek even aanders as dat 

wi'j wend binnen. Ailiend kooid waeter, dus 
ie springen eerst wel goed hen neweer, en 
poesten en blaozen van de koolde. Mar alles 

went, dus dit ok, gewoon d'r onder stappen 
en klaor! 
Oons verhaei giet de ere keer wieder. 1k kan 
nog wel uren deurgaon, mar we moe'n zo 
mitien eten, dus we sluten now eerst mar 
even of. 

We groeten jim ailemaole mit de woorden, 
tot kiek es, en de groeten van Jan en Amelia, 

Sakudos! 



Johan Veenstra 

Reddingspakket veur 
Griekenlaand 

T
egere mit Fettje Alten bemande 'k 
oonze Stellingwarver Boekekraom op 'e 
Boekemark in Drachten op 15 oktober. 
We zatten midden in de euro-, baanke-

en schuldekrisis en et aanders zo mooie Grie-
kenlaand leek et meerste op een putte zonder 
bojem... Op 'e Boekemark wodde een verhael 
verteld over hoe doodienvooldig et is om van 
je schulden of te kommen. De Friese schriever 
Hylke Speerstra zegde drekt toe om dit verhael-
tien in et Fries nao te schrieven/vertellen, mar,.. 
clan mos ik et in et Stellingwarfs doen. Hieronder 
dus de simpele oplossing van een wereldper-
bleem. Doe Jim veurdiel d'r mit, yolk! 

Et is een prachtig mooie dag in een klein Grieks 
stattien. De zunne staot straolende an de locht, 
et waeter van de zee is blauwer as blauw en de 
oleanders bluuien mooier as mooi. Zo zol et par-
redies d'r uutzien kunnen, mar straoten, winkels 
en de terrassen van resteraanties bin leeg. Nar-
gens is ok mar ienige drokte te bekennen. Et bin 
minne tieden, et is krisis. lederiene zit onder de 
schuld en alleman leeft zowat op 'e pof. 
Op die mooie zoemerdag ridt een smoorrieke, 
pensioneerde boer uut de Stellingwarven deur 
dat Griekse stattien henne en stopt bi'J een klein 
hotellegien. Hi'J het gien hinder van de krisis, hi'J 
het zien boerderi'Je in Berkoop en al et laand dat 
d'r bi'J heurde, krek veurdat de tied minder wod-
de, nog goed verkopen kund. Dat hi'J zwemt in 
de centen en kan doen en laoten wat hi'J wil. 
Op die meniere reist hi'J mit zien twintig Jaor 
jongere kammeraodske in een dikke BMW deur 
Griekenlaand. De Stellingwarver zegt tegen de 
eigener van et hotel dat hi'J de kaemers graeg 
even bekieken wil. Lichtkaans dat ze overnaach-
ten willen in et stattien. Mar et moet vanzels wel 
wat wezen, et moet d'r knap en schone uutzien. 
En clan Iiefst mit een mooi uutzicht over de baai 
en de zee in de veerte. En d'r mag vanzels gien 

ongedierte huzen. As onderpaand Iegt hi'J een 
briefien van honderd euro op 'e hotelbalie. De 
man van et hotel geft him een peer sleutels, 
zodat hi'J in alle rust verschillende kaemers 
bekieken kan en clan lopt de Berkoper de trappe 
op naor boven toe. Zien kammeraodske gaot 
zolange onder een parresol op et terras zitten. 
Ze is zuver wat sloeg van de waarmte. 
As de Berkoper de trappe op is en niet meer te 
zien is, gript de eigener van et hotel et briefien 
van honderd en vligt d'r mit naor zien buurman, 
de slaachter, en betaelt de schuld die hi'j daor 
nog het. De slaachter pakt et briefien zo bliede 
as een protter van him an, lopt de straote uut en 
betaelt zien schuld an de boer, daor hi'J laest-
daegs een kaif van kocht het. De boer pakt et 
geld an en betaelt d'r votdaolik de man van et 
veevoer mit. Die draeft vervolgens sebiet naor 
de kroeg, omdat hi'J zien draankrekening now 
eindelik betaelen kan. De man van de kroeg 
schoeft de honderd euro over de tapkaaste naor 
een bliksems mooi en aeventuurlik vrouwgien 
waor hi'J nog niet zolange leden een wilde 
naacht mit beleefd het en die hi'J doe niet betae-
len kon veur alle gerief. Et hoertien lopt op alle 
gemak in heur kotte rokkien en diep uutsneden 
bloesien naor et hotel. Ze is nog honderd euro 
schuldig an de hotelbaos, omdat ze van tied 
tot tied een kaemer bi'J him huurt om daor in 
alle rust manluden verwennen te kunnen. De 
hotelbaos legt de honderd euro weer op 'e balie 
daele. 
Krek op dat ogenblik komt de Stellingwarver uut 
Berkoop de trappe weer of. Hi'J zegt een betien 
nots dat de kaemers him niet anstaon, dat de 
boel him boven vusen te smoesterig is, pakt clan 
et briefien van honderd, stapt mit zien kam-
meraodske in de auto en ridt et stattien uut. Et 
is nog altied et mooiste weer van de wereld, de 
zee is nog altied blauwer as blauw en de locht 
van bluuiende bloemen zweeft over et veld. Ze 
rieden dwas deur et parredies. 
Gieniene het wat daon, gieniene het wat ver-
diend en toch... is in minder as een half ure tied 
alleman van zien schulden ofraekt en liekt de 
toekomst veur iederiene een stok fleuriger. Zo 
doodsimpel kan een reddingspakket wezen en 
daor vergeerderen oonze poletieke leiders now 
al maonden over... 
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