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E T  V E U R O F F I E N
Dit is et eerste nommer van de 45e jaorgaank van De Ovend. Aj’ daor 
as redaktie mit doende binnen gaon de gedaachten al gauw es over 
de toekomst, veural aj’ zien hoe et mit aandere tiedschriften gaot. Dan 
kuj’ je bi’jglieks ofvraogen hoe lange oons Stellingwarfs tiedschrift nog 
in de pepieren vorm verschienen zal.  Goed drie jaor leden kwam et 
bericht dat et tiedschrift Kopstokken, mit verhaelen en gedichten in de 
streektael van N.W.-Overiessel, mit de tied mitgong en van doe of an 
digitaol ofleverd wodde. En veurig jaor stopte Krödde, et Grunninger 
tiedschrift veur verhaelen en gedichten. De redakteuren mienden dat 
et tiedschrift in pepieren vorm niet of onvoldoende konkereren kon 
mit ni’jmoodse media. Ze hopen op een digitaole deurstat. Ok al bin 
daor een peer meensken mit doende, is et nog niet zoveer. Gelokkig 
kun de Grunningers heur streektael nog wel lezen in et tiedschrift Taol 
en taiken. In Drente zien ze et liekewel niet zo donker in. Wel stopt et 
Huus van de Taol mit et 60-jaorige tiedschrift Maandewark/Oeze Volk 
en de Taolkraant, mar daor komt dit jaor een ni’j pepieren tiedschrift 
veur weeromme: Zinnig. 

Tja, wanneer gaoj’  ‘mit de tied mit’? De ‘wetenschopsjournalist’ Ber-
thold van Maris zegt in een artikel over et Grunnings dat meensken 
die verhaelen en gedichten schrieven dat vaeke doen in een halfdia-
lekt, ‘een soort tussentaal tussen dialect en Standaardnederlands in’. 
Sommige dialektschrievers reageren neffens him op al dat halfdialekt 
deur een soort ‘hyperdialect’ te schrieven: een tael die zovule meu-
gelik ofwiekt van et Nederlaans. ‘Ze deinzen er soms niet voor terug 
om allerlei in onbruik geraakte woorden (…) weer in ere te herstellen’. 
As ik zien Nederlaans goed begriepe is dat dus verschrikkelik fout en 
zokke schrievers gaon vanzels hielendal niet mit de tied mit. Mar…  
wat vien ik et mooi dat schrievers as bi’jglieks Sjoukje Oosterloo en 
Johan Veenstra zo vaeke ‘in onbruuk’ raekte woorden en uutdrokkings 
bruken! 

Mi’j donkt dawwe ok mit wat in onbruuk raekte woorden toch nog 
een frisse en ni’jmoodse  pepieren uutgaove leveren. Vernuver je d’r 
mit!

Jannes

2 DE OVEND
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Een ’heilig’ stee
As d’r over de buurtschop Keuningsbargen 
van vandaege-de-dag praot wodt, dan komt 
et gesprek meerstentieds uut op et geheim-
zinnige stokkien grond in et Pasteri’jelaand 
an de Stellingenweg in de buurt van de Vin-
kegevaortweg. Et zol daorbi’j gaon om ien of 
aander ’heilig plak’. Et lag in et heideveld en 
dat heideveld wodde in de jaoren twintig van 
de veurige ieuw, mit de plaetselike dome-
nee Herman Hofstee as anjaeger, anmaekt. 
Opmarkelik was liekewel dat in de noordoost-
hoeke van et perceel, dat an de oolde Bover-
weg lag, een stok niet ontgonnen wodde. Dat 
stok wodde in de rasters zet en van die tied 

of het et altied wat geheimzinnigs uutstraold. 
Meerstal wodde d’r zegd dat et om een oold 
karkhof gaon zol, mar ok aandere verhaelen 
deden de ronte. Et gong alderdeegst zoveer, 
dat mien vader - wi’j woonden d’r kotbi’j - 
oons verbeud om daor ok mar een stap te 
zetten.
Om opheldering in de zaeke te brengen wod-
den in et veurjaor van 1988, op initiatief van 
de Vereniging Historie Weststellingwerf e.o., 
onder leiding van de perveensiaole archeo-
loog Gerrit Elzinga twie terreinonderzuken 
uutvoerd. Wat d’r doe vunnen is, weren niet 
meer as wat restaanten stiender, meugelik 

Geert Lantinga

De buurtschop Keuningsbargen (2)

Op et plak van et ’heilig stee’ het de grond altied 
nog een aandere kleur

De kaorte van Bonne toont de situaosie rond 
Keuningsbargen in 1922Zaandofgreving (1958)
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ofkomstig van een meulestien, wat stokken 
kloostermoppen en een stokmennig bolpot-
scharven. Aachterof bekeken is et belangriek-
ste risseltaot van et onderzuuk west dat et 
om een vierkaant terrein gong waor plaetse-
lik onder de verstoorde boverlaoge nog zoe’n 
halve meter dik pakket an vene zat. Zonder 
dat ze d’r doedertieden arg in hadden is daor 
et waore verhael mit boven taofel kommen. 
Wat was et geval. Domenee Hofstee was een 
veuruutstrevend man die naodocht over de 
toekomst. Et was him al lange opvalen dat op 
et bewuste, wat hoger liggende mar altied 
natte stee, nog een flinke laoge hoogvene 
onder de heide zat. Vene leverde turf op en 
dus branige veur in de kachel. Et geheimzin-
nige plak was niet eers as een appeltien veur 
de dust. Mar et nemt niet weg dat tot op ’e 
dag van vandaege, daor an de Stellingenweg 
bi’j de flauwe bocht in de parrelelweg, nog 
hieltied een geheimzinnig waes boven et 
mi’jveld hangt… 

Romeinen
Dit artikel zol tekotschieten as d’r niks zegd 
wodt over de stried die hier op Keuningsbar-
gen streden wezen zol deur de Friese legers 
tegen de Romeinen in et jaor 28 nao Christus. 
Prachtige verhaelen bin d’r schreven over de 
bloedige gevechten in et Baduhennewoold. 
Dat zol een uutgestrekt bosgebied west 
wezen dat midden in de moerassen legen 
hebben zol in en rond et doe onbewoonbere 
gebied van Stellingwarf. 
An now toe bin d’r liekewel gien voonsten 
daon die op een veldslag op Keuningsbar-

gen wiezen. Butendat bin onderzukers naor 
et plak waor as de Friezen en de Romeinen 
stried leverd hebben zollen hiel argens 
aanders in oons laand te lane kommen. Mar 
echte zekerhied over ien en aander is d’r an 
now toe nog niet (www.stellingwerven.info).

Laandschop
Op basis van de kedasterkaorte uut 1832 
kan van et laandschop van de buurtschop 
Keuningsbargen in die tied een eerste be-
trouwbere indrok kregen wodden. D’r weren 
hujlanen langs De Lende en veerder was et 
ien en al heide, behalve de stroke waor as et 
huus Koningsbergen op ston. Die stroke was 
mit uutzundering van een peer stokken bos 
al hielemaole ontgunnen en as gröslaand in 
gebruuk. Al weer een stokkien van de leg-
puzel die antoont dat et hier om toch wel een 
biezunder stee gaot.
Deur de tied henne wodde d’r de hieltied 
meer heide anmaekt veur bruukbere laand-
bouwgrond. Uut een pat van de hujlanen 
wodde tot in et begin van de twintigste ieuw 

Een stok van de oolde verbieningsweg over 
Keuningsbargen

Keuningsbargen veurdat de bos inplaant wodde
(1976)

De zwaore sparrebomen om et ni’je begreefplak 
henne an de Vinkegevaortweg doen nog daenken an 
de ookde sparrebos op ’e heide
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vene baggeld veur turf, en zo ontstonnen 
d’r trekgatten. Om 1925 henne wodden die 
trekgatten dempt mit grond die vri’j kwam 
bi’j de verbeteringswarken van De Lende. En 
zo konnen de veurmaolige trekgatten weer as 
gröslaand bruukt wodden. 
Van de grote stille heide bin een peer stok-
kies beweerd bleven. Aenlik is et jammer dat 
ze op netuurlike wieze overwoekerd binnen 
deur bomen en struken. Mar een inkeld pol-
legien struukheide het him staonde weten te 
holen.
Weeromme naor soolstede nr. 6, et hatte van 
de buurtschop. Daor ligt nog een heidevel-
tien, Hofstee’s heide, en over de heide leup de 
iewenoolde weg die Drenthe over Vinkege en 
Hooltpae mit et Friese Frieslaand verbun. Een 
diel d’r van is nog in gebruuk as toegangspad 
naor een aachteruut liggend huusstee. De 
glooiings in et laandschop bin d’r nog, krek 
as de oolde dobbe waor de gaegelpollen nog 
altied in gruuien en bluuien, ok al staot de 
dobbe meerstentieds dreuge. Ok de restaan-
ten van et oolde zaandgat, waor de boeren 
eertieds geel strujzaand veur in de stal weg-
haelden, bin d’r nog te vienen.
Tiedens de uutvoering van de ruilverkaveling 
’Midden Tjonger’ veraanderde in de jaoren 
tachtig et laandschop ingriepend. De plok-
kies heideveld en hier en daor een hakhoolt-

bossien wodden deur et inplaanten van ni’j 
bos tot ien gehiel saemen smulten. Lao’we 
daor bliede omme wezen, omdat daordeur 
niet alliend de oolde strukturen in et laand-
schop beweerd bleven binnen, mar ok nog 
weeromme te vienen. Zoas een prachtige 
hooltwal en een opmarkelik rond en hooglig-
gend hakhooltbossien, omgeven deur zwao-
re iekebomen. Et gebied is weeromme te 
vienen op ’e Bonne-kaorte uut 1922. Veerdere 
infermaosie daorover ontbrekt.

Et oolde hof
Niet in de buurtschop liggende, mar wel 
binnen de stokken grond die bi’j de soolstede 
nr. 6 heurden, wodde in de Floreencohieren 
van 1858 een wel hiel biezundere veldnaeme 
nuumd. Et gaot hier om de anduding ’Oude-
hof’, liggende ’ten zuiden over de Binnenweg’.
Sneupende in et wark van historici die d’r 
veur deurleerd hebben, wodt zoe’n soorte 
van naeme meerstentieds in verbaand brocht 
mit de anwezighied in vroeger tieden van een 
karke of kapel. Zollen hier an de iewenoolde 
deurgaonde weg van Drenthe naor et Friese 
Frieslaand de eerste Hoolpaeïgers woond 
hebben? Wat zol et mooi wezen om dat nog 
es an de weet te kommen tot eer en glorie 
van de buurtschop Keuningsbargen. Want as 
dat zo west het dan bin de grondleggers van 
Hooltpae wis en werachies vanof De Lende 
over Keuningsbargen daor naor toe lopen 
kommen. In et deur Gerrit de Vries en Niek 
Oostra saemenstelde boek ’Oldeholtpade 
tussen 1900 en 2000’ is trouwens per verzin, 
op anwiezing van de schriever van dit artikel, 
de ’Oudehof’ an de Bovenweg weergeven. 

Tot slot
Zeker niet in et laeste plak bin ik grote daank 
verschuldigd an mien aachterneve Egbert 
Lantinga uut Wageningen. Hi’j het ’De Ne-
dergerechten van Stellingwerf Westeinde’ d’r 
mit sukses op naopluusd en interessaante 
gegevens boven waeter haeld over et huus 
Keuningsbargen en zien eigeners. Bladziede uut et Reëelcohier van 1711 

mit de beschrieving van soolstede nr. 6
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Elke stap die hi’j zette leek een verkeerde! 
Mismoedig en versleugen keek hi’j naor 
et bloed op zien voete. De onzekere 

stried zol nog hadder wodden!

Berend hadde gien aandere keuze maeken 
kund. Alleman die op ’e deurbelle drokte 
hiette ’deurwaarder’. Zien kleine klussebedrief 
hadde et niet redded. Hi’j hadde mesienen en 
gereedschop verkocht, mar zoks was niet ge-
noeg veur de belasting en et schoelegeld. Ok 
hadde hi’j overweugen om stiekem veer vot 
te gaon. Toch kon hi’j et niet over zien hatte 
kriegen om vrouw en kiender in de steek te 
laoten. Om iene aovend ni’js te wodden in et 
journaal.

Bi’j et posten van de brief naor de schuldse-
nering was hi’j mit een nette man an de praot 
raekt. Eerst over et minne weer, mar al vlogge 
over geldzorgen. De man kwam vertrouwd 
over en luusterde. Hi’j kon him wél en niet 
helpen. ’t Was mar krek wat Berend dustte… 
Ien vliegreisien kon him van alle zorgen 
ofhelpen. D’r wodde him een briefien mit een 
tillefoonnommer toestopt. Hi’j mos d’r mar es 
over naodaenken!
Lange had hi’j niet neudig, en hi’j belde nao 
drie daegen al. De nette man zels was d’r niet, 
mar goeie kunde van him wel. Et veurstel was 
dudelik: een vliegreize naor Suriname om 
wat bollegies cocaïne op te haelen. Ofleve-
ren in de buurt van Schiphol en thuus zol 
hi’j twintigduzend euro rieker wezen. Kon et 
makkeliker!?

Twie weken laeter zat hi’j in een vliegtuug 
van Surinam Airways. In een dörpien gavven 
ze him de verdovende middels in kleine, 
verpakte kapsules. Et deurslikken was niet 
ienvooldig, mar dat mos ie d’r veur over 

hebben. Niet te vule naor et husien, was et 
advies. Een ure laeter kreeg Berend beheurlik 
last van de boek. D’r zol toch niet zoe’n ding 
knapt wezen! Et kon him et leven kosten! 
Veurdat hi’j d’r arg in hadde ston hi’j veur een 
röntgenapperaot , kreeg een laxeermiddel 
en… wodde oppakt. 
Zodoende kwam zien anholing tóch bi’j et 
kleine ni’js in et journaal! Anhullen op Zande-
rij mit negentig van die geveerlike bollegies! 
Vaastezet op een pelisieburo; iene van de 
zovule kleine vissen die rondzwommen in et 
drugsaquarium. 
Een stokmennig daegen laeter zat hi’j in 
een kleine, donkere cel. Et was d’r waarm en 
et reuk d’r naor eten dat hi’j niet kende. Et 
deksel op de ’emmer’ sleut niet goed. Deur 
de trallies zag hi’j de bewaekers, die him 
minderweerdig ankeken. Ere gevangenen 
gnezen die onneuzele Hollaander vanuut een 
ooghoeke toe. 

Mit et heufd in et kussen lag hi’j de eerste 
daegen op et smalle bedde. Nao een middag 
was et sloop nat en dri’jde hi’j et omme. Et 
zwiet leup him in stroompies over de rogge. 
Gedaachten an thuus spoekten as donder-
wolkens deur zien heufd. Hi’j hadde alliend 
wat an Leida verteld over zien plan om uut 
de schulden te kommen. Ze hadde twiefeld, 
mar zag ok gien ere uutweg. Hi’j hadde zegd 
dat ze over vuuf daegen een ere toekomst te-
gemoet gongen. Ze knikte aangstig, wol veer-
der niks weten. Hi’j hadde heur d’r ommes 
altied deurhenne sleept! Dit keer leut hi’j heur 
in de steek. Veur vuuf jaor of nog langer?
Veural de naachten, as et hielendal duuster 
was, duurden lange. Hi’j heurde de bewae-
kers schosselen, pattie kerels snorkten. Stem-
men fluusterden en maekten aekelige plan-
nen veur de kommende dag. Dan kwammen 

Harmen Houtman

Een zaacht vellegien
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prakkesaosies over him henne as een wilde 
braanding van de zee. An de ere kaante van 
de wereld lag een gezin onwisse te waachten. 
Iene die hi’j deur zien driesthied zitten laoten 
had. Nooit hadde hi’j him zo allienig vuuld. 
Mit muuite vullen zien oogleden dichte.

Op iene van die naachten wodde hi’j wakker 
deurdat d’r wat over zien haand streek. Van 
de naegel tot de polse in een rechte lijn. Hi’j 
beweug de vingers niet en vuulde mit de ere 
haand wat d’r gaonde was. Et haorige velle-
gien was zaachte as de nekke van Leida. Et 
was een besien dat over zien sletele laeken 
kreup. Hi’j kreeg deur dat et een moes was 
die niet schrok van zien beweging. Et diertien 
zocht zien gezelschop juust op. Wat aorig, dat 
hi’j niét alliend was. Een kertier bleef de moes 
an et speuren en maekte him doe weer uut 
de voeten. Berend was klaorwakker, omdat 
hi’j geneuten hadde van dit ’kedogien’. 

De naacht daorop kwam de moes weer. Op-
ni’j sneuf et diertien an zien haand en maekte 
een kleine kuier over zien bost. Hi’j streek 
weer over et zaachte vellegien en et stattien. 
Et leek d’r op dat ze an mekeer wenden. Doe 
et de volgende dag duuster was, lag hi’j te 
waachten mit een peer krummen van et 
aovendeten. Nao wat snuffelen at de moes 

wat op én nam wat mit. Zol hi’j niet weerom-
mekommen?! Vuuf menuten laeter leup et 
besien opni’j over zien lichem. Man en moes 
wodden kammeraoden. In ofwaachting van 
de rechtbaank gong de tied op disse meniere 
vlogger veurbi’j. 
Een dag of wat laeter kwam d’r een twiede 
moes zien cel in. Ok daor speerde hi’j eten 
veur. Ze hipten een half ure over de laekens 
en dan verdwenen ze. Zodoende kreeg de 
naacht een plezierige riegelmaot. 
’t Zal een weke laeter west hebben dat d’r een 
peer kleinties mit heur oolden mit trippelden. 
D’r huusde dus een kompleet moezegezin in 
de buurt van zien tralliekaemer! Een huus-
holing zoas hi’j die tot veur een maond zels 
hadde; oolden mit twie kiender. Naost et 
genieten van de moezefemilie kwam ok et 
verlangst naor boven naor zien eigen Leida 
en de kiender in dat Drentse dörp.
Die naacht droomde hi’j over thuus: de 
schaande van de buurt, de onmacht van zien 
vrouw, de schelleri’je op zien dochter en zeu-
ne. Ze wodden volgd deur een hodde kwaod 
volk mit schoppen, harken en bielen…
Inienen schrok hi’j wakker en sprong et bed-
de uut. Op dat mement vuulde hi’j wat onder 
zien voete… Et was zaachte, piepte een keer 
ofgrieslik en doe bleef et iezig stille…

Mit dit verhael wun Harmen Houtman op 28 oktober 2016 de verhaelewedstried van STEM (Stich-
ting Taalpodium Emmen). Et thema veur de wedstried was Donker/Duuster.
In de jury zatten: Ton Peters (redakteur Drents tiedschrift Roet, schriever en dichter), Coosje Hoekstra 
(schriever en redaktrice) en Jan Veenstra (schriever Nederlaans- en Drentstaelige verhaelen, novel-
len en tenielstokken). Een peer van heur opmarkings over et verhael weren: 
– Een geweldig verhael mit een verrassend slot 
– De tragiek van de ienzemhied is goed weergegeven 
– Stried tegen et noodlot 
– D’r is spraoke van een lakonieke meniere van vertellen
– Et is zeker geen ’gecreëerd drama’
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Hiel toevallig vernam ik dat d’r een mr. 
Sjoerd Scheenstra uut Oegstgeest 
wezen moest die een femiliewaopen 

veur de Scheenstra’s ontwurpen hadde. Dat 
waopen mag ok voerd wodden deur alle of-
stammelings van Alle Jans en Trijntje Franken. 
Et is riggestreerd in 2004. Alle Jans is geboren 
op ’e Rizzerd in 1715.

Van mien veurgeslacht wus ik niet vule, mar 
wel dat dit echtpeer mien veuroolden weren. 
Kontakt mit de oold-burgemeester van 
Oegstgeest was rap legd en… ik bezit dus ok 
et waopen. Butendat wol ik now ok wel es de 
stamboom van de femilie uutzuken.
Et dee blieken dat Alle Jans en Trijntje Fran-
ken drie zeunen hadden: Jan Allen, Franke 
Allen en Hendrik Allen. Bi’j de naemgeving in 
1811 hadden de zeunen, die doe al trouwd 
weren, laanderi’jen tussen De Kuunder en De 
Scheene. Zi’j nammen de naeme Scheenstra 
an, bi’j De Scheene.
Jan Allen was eigener van de 
Friesburgstins in Ni’jhooltpae. 
Hi’j is de veuroolder van mr. 
Sjoerd Scheenstra. De zeu-
ne van Jan Allen nam de 
grote boerderi’je in 1823 
over van zien heit, mar hi’j 
raekte in 1837 al uut de tied 
doe hi’j 37 jaor oold was. 
Zien vrouw mit vier kleine 
kiender lokte et niet et boe-
rebedrief in staand te holen. 
Ze verkocht de boerderi’je en 
verhuusde naor de omgeving 
van Stienwiek.
Franke Allen was boer in Ni’jhoolt-
pae en is mien veuroolder. Zien 
zeune Alle Franke wodde laeter 
boer op ’e Rizzerd. De zeunen konnen niet 

allemaole volledig boer wodden en hadden 
d’r een aander beroep bi’j. Zo begon mien 
pake in 1877 naost de boerderi’je ok mit een 
timmerbedrief.
Hendrik Allen was boer in Ni’jlaemer, mar 
gong laeter naor Der Izzerd. In de twiede 
helte van 1800 kwam de femilie in Ni’jhoolt-
pae te wonen. Zo woonden d’r roem honderd 
jaor leden twie femilies Scheenstra op twie 
oolde Saksische boerderi’jen an de Vriesburg-
weg. Iene d’r van was de Scheenepolle. Ok 
Scheenstra’s wiek is nog een herinnering an 
de femilie.
Et bovenstaonde is bedoeld as inleiding van 
mien veerdere verhael.

In 2005 bin ik begonnen mit et uutzuken 
van de femilie. Ik heb me beparkt tot die 
van Franke Allen. Nao roem twie jaor zuken 
hadde ik ze allemaole vunnen, heufdzaekelik 
digitaol. Vanzels gong et mi’j niet alliend om 

Gerrit Scheenstra

Stamboomonderzuuk
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de naemen, mar ok waor as ze woonden, wat 
ze daon hadden en biezunderheden. Aorige 
en minder aorige zaeken, zoas ontslaegen, 
arfenissen en, ok doe al, scheidingen. Zo vun 
ik een hiel diel van de femilie weeromme in 
Noord-Braobaant, waor as we hielendal gien 
weet van hadden. De femilie daor wus alliend 
dat ze van Friese ofkomst weren.

Ien femilielid warkte bi’j de NS in Utrecht en 
wodde in zien funktie weerommezet, omdat 
hi’j twie daegen zonder melding niet op 
et wark verschenen was. Zo gong dat doe 
bliekber.
Een aander arfde van een femile Buitenga uut 
Berkoop, die zonder kiender overleden was, 
1/32e diel. Dat leverde in 1883 een bedrag 
op van 5.800 gulden! In die tied koj’ d’r een 
boerderi’je veur kopen. Ze hebben d’r lieke-
wel gien plezier van had, want heur zeune en 
opvolger kwam op twintigjaorige leeftied al 
omme bi’j een ongelok doe de peerden op ’e 
loop gongen.

Bi’j mien onderzuuk vun ik eerst alliend mar 
personen van onbespreuken gedrag. Totdat 
ik tiedens mien onderzuuk in de Liwwadder 
kraante een artikel tegenkwam over ’Schan-
dalen van toen’. Et gong over een Franke 
S., geboren in Makkinge. De naeme dee et 
al vermoeden, en ja heur: femilie. Franke S. 
hadde de gemiente Oost-Stellingwarf oplicht 
en daorveur, nao een lang perces, aanderhalf 
jaor gevangenisstraf ondergaon. 
Et was an et aende van 19e ieuw dat de ge-
mienteopzichter Franke S. benuumd wodde 
tot gemienteontvanger. Veur dit ambt vreug 
de gemiente een borgsom van 5.000 gulden! 
Zien loon as gemienteopzichter was doe op 
jaorbasis 400 gulden! Franke hadde et geld 
niet en mos et lienen tegen een beheurlike 
rente.
In zien vri’je tied was hi’j ok timmerman en 
mos nog een flink bedrag innen van alder-
haande pattekelieren, mar dat geld kwam 
mar muuizem binnen. De tieden weren 
slecht. Butendat hadde hi’j de pech dat in 

zien tied et gemientehuus verplaetst wodde 
van Makkinge naor Oosterwoolde. Zien huus 
wodde te koop zet. D’r weren meer ambte-
ners mit etzelde perbleem. De huzen weren 
haost onverkoopber en brochten mar weinig 
op. Een gemientelike verhuusvergoeding was 
d’r ok niet bi’j.

De huusholinge van Franke Allen kwam in 
geldnood. Franke liende riegelmaotig geld 
uut de gemientekas mit de bedoeling die ok 
weer an te vullen. Mar daor bleef et vaeke 
bi’j. Et leup mis bi’j een kontrole. Hi’j wodde 
uut zien ambt zet en vervolgd mit as gevolg 
aanderhalf jaor gevangenisstraf uutzitten. 
Al zien bezittings wodden verkocht, mar 
dat leverde niet genoeg op om de volledige 
schuld te betaelen. De gemiente sprak daor-
nao zien zwaoger an die borg veur Franke S. 
was. Ok die zien bezittings wodden nao een 
hevig protest verkocht. Et was al 1901 eerdat 
de gemiente de volledige voddering mit de 
oplopen rente binnen hadde. 
Et hiele gebeuren het Makkinge indertied 
aorig op stelten zet. De fraude was vanzels 
niet goed te praoten, mar de gemiente ken-
de, ondaanks de vusen te hoge vaastestelde 
borgsom, gien inkeld mitleven. Laeter bleek 
dat Franke S. de ontwarper was van de N.H. 
karke in Appelsche; hi’j hadde beter in dat 
ambt veerder gaon kund.

Dit bin wat verhaelen en gegevens uut mien 
onderzuuk, dat inbunnen is en daj’ inzien 
kunnen in et Fries historisch en letterkundig 
centrum Tresoar in Liwwadden.
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Ik gao d’r vanuut dat poes Joris d’r niet meer 
is. Hi’j is vleden jaor op 4 juni de deure 
uutgaon en nooit weerommekommen. 

Netuurlik kiek ik nog wel es as hi’j misschien 
butendeure veur et raem van mien warkkae-
mer staot, mar d’r is nooit wat. Via Amivedi, 
de instelling die zok allemachtig goed wark 
dot veur votraekte huusdieren, kree’k een 
schoft leden nog een mailtien dat ze bi’j de 
diereambulance van Et Vene twie dooie rood/
witte katten liggen hadden die ze bi’j mi’j 
in de buurt vunnen en mitneumen hadden. 
Ik bin d’r henne west te kieken. Et was een 
aekelik gezicht. Iene leek bedriegelik slim op 
Joris, mar hi’j hadde gien rooie ronties op ’e 
wangen. Joris was d’r dus niet bi’j. En toch… 
Misschien is hi’j argens veer vot bi’j meensken 
anlopen of hebben goenend him mitneu-
men, en ligt hi’j now genoeglik te spinnen op 
een veensterbaank bi’j vremde meensken en 
is zien onthoold an Boris en mi’j oplost in de 
tied.
Tot die noodlottige vierde juni mossen Boris 
en Joris mien liefde en genegenhied verpat-
ten. Now hadde ik zat van dat spul om te ver-
geven, dat ze kwammen allebeide hielemaole 
niks te kot. Mar toch… Now Boris en ik tegere 
overbleven binnen is et krek as moet hi’j nog 
dichter bi’j me wezen as veur de tied. Hi’j wil 
vaeker bi’j me op ’e schoot liggen. En as ik 
in mien warkkaemer zit te warken moet hi’j 
steevaaste laankuut op mien buro liggen. Dat 
is niet altied even makkelik, mar weiger een 
poes mar es wat… Dat vaalt niet toe. As klein 
kattien het hi’j me al hielemaole inpalmd. 
En et is krek as hi’j me now weten lat dawwe 
now nog mar mit ’n beidend over binnen en 
dawwe d’r altied veur mekeer wezen moeten. 
Now ja, zo leg ik dat mit mien meenselike ge-
vulens uut en ik daenke dat hi’j dus dezelde 
gevulens het as ik hebbe. Dat wi’k in ieder 

geval graeg geleuven, want zonder illusies is 
et leven een maegere en aarmoedige bedoe-
ning.
Et was altied de gewoonte da’k Boris en Joris 
aovens a’k op bedde gong buten de deure 
zette. Dan mossen ze mar naor heur eigen 
huus toe gaon. Daor konnen ze ommes heer-
lik in huj en stro liggen in de peerdestal of in 
een hokke. Dat deden ze ok, want ze reuken 
d’r morgens naor as ze weer bi’j me veur de 
deure stonnen a’k van bedde kwam. 
Mar doe weren Boris en ik nog mar mit ’n 
beidend en beleefden we een wondermooie 
naozoemer en haast. Een ooldewievezoemer 
zoawwe die in jaoren niet beleefd hadden. 
Dat betekende dat Boris graeg butendeure 
liggen wol en d’r allienig mar naor taelde 
om in huus te kommen om wat heerlike 
whiskas-brokkies te eten. En dan gauw weer 
butendeure! Dan zat hi’j bi’j de sloot naost de 
bos an de oostkaant van mien huus en greep 
daor zo now en dan een moes. Ik zag zien 
ogen in de donker woddende aovend op-
lochten a’k de veurdeure losdee om te kieken 
waor hi’j was. En dan kwam hi’j om een ure 
of tiene eerst in huus. Een betien een onge-
lokkige tied, want ik wol een ure laeter aenlik 
wel op bedde en et vel over de ogen doen. 
Mar dan lag Boris nog hielemaole opruuld en 
in diepe rust in zien maantien en wus hi’j van 
de wereld niks of. Mo’k dat aarme en zielige 
diertien now, nao nog mar een ure in huus 
west te hebben, al weer buten de deure zet-
ten? Dat was toch vreselik begrotelik. A’k him 
now es lekker liggen leut en dan mar zien 
wat d’r gebeurde. Hi’j was ja zo schone en 
zindelik as wat, dee nooit wat in huus. Zol dat 
niet kunnen? Ik bin op die bewuste aovend 
op bedde gaon en hebbe de deuren in huus 
losstaon laoten. 
Et zal om een ure of twieje in de naacht west 

Johan Veenstra

Boris en Joris – katteverhaelen
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hebben da’k ontdekte dat d’r wat bi’j me op 
bedde sprong. Ik heurde Boris spinnen en hi’j 
gong boven op et dekbedde stief tegen me 
an liggen. En doe biwwe tegere weer in de 
slaop raekt. Et zal tegen half vufe in de mor-
gen west hebben dat d’r een rooie kattekop 
boven mien gezicht opdeuk die van miauw 
zee. Boris wol d’r now wel uut. Dat ikke et 
bedde uut en waachtte een schoffien op blo-
te voeten in de hal totdat hi’j nog wat brok-
kies eten hadde, leut him doe butendeure, en 

gong weer slaopen. Om acht ure morgens zat 
poes Boris weer bi’j de veurdeure op me te 
waachten.
Sund die dag in oktober gaot et hier now 
aovens en naachs vaeke op disse meniere. 
Boris wil d’r an et begin van de aovend vaeke 
even uut, komt dan laeter weer in huus, en 
blift een pat van de naacht bi’j me te slaopen. 
Et is krek as in een meenselike relaosie. Et 
wodt staorigan almar intiemer.

Bauke Visser Koenders dot opmaek
van De Ovend
Sund de laeste Ovend van veurig jaor verzorgt Bauke Visser Koenders van Haulerwiek de opmaek 
van De Ovend. Bauke is vanzels bi’j de Stellingwarver Schrieversronte gien onbekende. Zo verzorgde 
hi’j as vormgever al talloze boeken veur oonze stichting doe hi’j nog bi’j drokkeri’je Van der Meer in 
Oosterwoolde warkte. Mar ok doe hi’j zien eigen bedrief BVK grafisch vormgever begon, bleef hi’j 
veur oons aktief. De laeste jaoren zorgt Bauke mit naeme veur de opmaek van oonze serie route- 
gidsen en veur die van oonze jaorlikse boekekraante. En hi’j verzorgt dus now ok De Ovend! En dat 
him dat meer as toevertrouwd is, zien jim ok dit keer weer!
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An ’t aende van 1893 vertrok Arjaan de 
Boer van Appelsche as soldaot naor 
Oost-Indië. Hi’j sturf daor twie jaor lae-

ter in Atjeh. Hieronder lezen jim niet alliend 
et verhael van Arjaan mar ok dat van vuuf 
aandere Stellingwarver jongkerels die streden 
in de verschrikkelike Atjeh-oorlog en die niet 
meer weerommekwammen.

Arjaan de Boer wodde op ooldejaorsdag 1871 
in Appelsche geboren as onwettig kiend van 
Grietje de Boer. Zien heit was de 58-jaorige 
Karel Elzer, die koopman en venter was. Karel 
en Grietje huusden mit mekeer mar weren 
niet trouwd. Nao Arjaan kregen zi’j nog twie 
kiender, Kaatje en Aaltje.1 Karel Elzer, die een 
stok oolder was as Grietje, wodde geboren in 
Sneek en woonde laeter in Liwwadden.2 Daor 
was hi’j as ’kramer in galanterien’ in decem-
ber1859 scheiden van ’koekkramerse’ Maria 
Clebach.3 Daornao zal Karel in Appelsche, 
warschienlik tiedens et sutelen as bakkies-
man mit zien negosie, an Grietje kennis 
kregen hebben. An een twiede huwlik hadde 
hi’j kennelik gien nocht.

Atjeh-oorlog
De Atjeh-oorlog (1873-1942) op Noord-Su-
matra in vroeger Nederlaans-Indië was iene 
van de zwatste bladzieden uut oonze va-
derlaandse geschiedenis. Wat in meert 1873 
begon as een perbeersel van de Nederlaanse 
regering om de sultan van Atjeh op ’e kni’jen 
te dwingen, gruuide uut tot een jaorenlange 
en bloedvergeuten stried. Die stried gong 
tussen de soldaoten van et niks ontziende 
Nederlaans-Indische leger en de inlaanse 

Atjeeërs die fanatiek in verzet kwammen. In 
disse stried verleuren mit mekeer honderd-
duzend meensken et leven. De oorlog stopte 
mit de Japanse inval in Indië in meert 1942 en 
hadde doe negenenzestig jaor duurd.
De twaelfduzend deur Nederlaand naor Atjeh 
stuurde militairen weren allemaole vri’jwilli-
gers, niet alliend uut oons laand, mar uut hiel 
Europa. De Nederlaanse grondwet verbeud 
om d’r dienstplichtigen naor toe te sturen. De 
vaeke deur zieleraanselders of ’boerejaegers’ 
opspoorde rekruten meldeden heurzels an 
bi’j et Koloniaal Werfdepot in Hadderwiek, 
waor zi’j in zes weken klaorstoomd wodden 
om naor de Oost te gaon. Nao et tekenen van 
een kontrakt veur vier jaor dienstverbaand 
kregen zi’j een protte geld, zoe’n driehonderd 
gulden, dat was etzelde as et jaorselaris van 

Carol Klok

ATJEH

1 www.allefriezen.nl (zuken: karel elzer)
2 idem
3 Liwwadder Kraante, 9 meert 1860 (www.delpher.nl, zuken in kraanten; karel elzer maria clebach)

Europees fuselier, ong. 1898
(Museum Bronbeek, Arnhem)
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een arbeider. Wie nao twie keer verlenging 
van et kontrakt twaelf dienstjaoren hadde, 
kreeg pensioen waor hi’j de rest van zien le-
ven van rondkommen kon. Bi’j invaliditeit kon 
de soldaot wonen en verzorgd wodden op et 
laandgoed Bronbeek bi’j Arnhem, schonken 
deur keuning Willem III.

Naor de Oost
Zocht Arjaan ’t aeventuur of gong hi’j om de 
centeraosie naor Indië? Warschienlik om et 
laetste. Deurdat de veenderi’jen in Appelsche 
haost opholen weren, was daor staorigan 
gien wark meer. Meugelik is hi’j overhaeld 
deur iene van de ’boerejaegers’ die et platte-
laand ofstruunden op zuke naor manluden 
die in ien keer riek wodden wollen.
Arjaan zal begin oktober 1893 mit de trek-
schute van Appelsche naor Assen veerd 
wezen om van daor mit de trein naor Had-
derwiek te rieden. Nao zien opleiding op et 
Werfdepot gong hi’j mit zien detachement 
per trein naor Amsterdam. Daor vertrok hi’j 
op 18 november mit et stoomschip ’Preen-
sesse Amalia’ om deur et Suezkenaol naor de 
Oost te veren.
De ’Preensesse Amalia’ - nuumd naor preen-

sesse Amalia van Solms, de vrouw van de 
vroegere stadhoolder Frederik Hendrik – had-
de drie masten waor zeilen an hezen wodden 
konnen as de stoommesiene d’r onderwe-
gens mit ophul. De kaptein van ’t schip was 
Visman4 en de reize duurde zoe’n veertig 
daegen. Arjaan moet zien ogen uutkeken 
hebben tiedens de zeereize, zonder besef van 
wat hi’j in Indië allemaole nog mitmaeken zol. 
En misschien was hi’j onderwegens ok nogal 
zeeziek.

Et begreefplak Peutjut 
In Indië wodde Arjaan bevodderd van soldaot 
(striedende mit de saobel) tot fuselier (strie-
dende mit ’t geweer). Zien beloning beston 
uut twintig centen en twie flinke glaezen 
jenever daegs. Arjaan sturf op 1 november 
1895 in Panteh Perak, votbi’j Kota Radja, de 
heufdstad van Atjeh. Hi’j was doe 23 jaor oold 
en warschienlik raekte hi’j uut de tied in et 
militair hospitaol van Panteh Perak. Waor hi’j 
an doodgong is niet bekend. De meerste mi-
litairen in Atjeh sturven niet deur oorlogsge-
weld mar an ziektes as kolere, malaria, tyfus 
en berri-berri.
Arjaan is begreven op et begreefplak Peut-

Stoomschip ‘Preensesse Amalia’ (www.scheepsindex.nl/afb.php?f=154)

4 www.scheepsindex.nl

DeOvend_febr_binnenwerk.indd   13 30-01-17   10:59



14  DE OVEND

jut in Kota Radja. Peutjut (ok wel: Peutjoet) 
is now een militair erebegreefplak van et 
vroegere Keuninklik Nederlaans Indisch Leger 
(KNIL). Et oorlogshof wodt sund 1976 be-
heerd en onderhullen deur Nederlaanse vri’-
willigers van de Stichting Peutjut-foons.5 De 
Nederlaanse Staot dot d’r niks an. De begreef-
registers gongen in de Twiede Wereldoorlog 
verleuren, mar de vri’jwilligers hebben van 
veul militairen de gegevens aachterhaelen 
kunnen. Et begreefplak het tiedens de tsuna-
mi van kast 2004 knap te lieden had, mar is 
intied weer aorig opkalefaterd.

Nog vier Stallingwarver jongen
Op Peutjut lig niet alliend Arjaan de Boer 
begreven, mar nog vier Stellingwarver jong-
kerels. Zi’j gongen krek as Arjaan as soldaot 
naor Indië en wodden in Atjeh bevodderd 
tot fuselier. Et weren in volgodder van heur 
vertrek:
l  Jacob Verra van Noordwoolde, geboren  

25 juli 1859 as Jacob de Jonge, zeune van 
Maatje de Jonge. Jacob wodde wettigd deur 
de wever Pieter Verra van Noordwoolde. 
Disse uut de Maotschoppi’je van Weldao-
dighied votlopen kolonistezeune trouwde 
in 1860 mit Maatje.6 Heur ooldste zeune 
Jacob vertrok op 1 september 1877 mit de 
‘Preensesse Amalia’ vanuut Den Helder naor 
Oost-Indië. Hi’j raekte 21 augustus 1878 uut 
de tied op ’e leeftied van 19 jaor in Anaga-
loeëng in Atjeh ’aan de gevolgen van op 
18 augustus 1878 door de vijand bekomen 
wonden bij de tocht naar Loneëng-ije’. 

l  Johan Wilhelm Emmelot van Oosterwoolde, 
op 5 augustus 1856 op ’e wereld kommen 
as zeune van Paulus Johannes Emmelot 
enWilhelmina Maria Catharina van der 
Lande. Johan Wilhelm veerde november 
1882 vanuut Amsterdam mit et stoomschip 

Begreefplak Peutjut tegenwoordig
(foto: Stichting Peutjut-Foons)

Erepoort begreefplak Peutjut, Kota Radja, Atjeh, ca. 1905 (www.rijksmuseum.nl)

5 www.peutjut.nl (op YouTube kuj’ een filmpien zien over et begreefplek; zuken: peutjoet)
6 www.genealogieonline.nl
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‘Preens Alexander’ naor Indië. Hi’j sneuvelde 
op 26 juli 1889 op zowat 33-jaorige leeftied 
in Kota Toeangkoe, nao eerder mit nog 
drie militairen gevangenneumen te wezen 
deur inlaanse strieders. In dezelde stried 
kwammen nog 21 jongen van et koloniale 
leger omme en raekten 94 gewond. Ok 59 
inlaanders sneuvelden.7

l  Gerrit Lourens van Berkoop, op 20 oktober 
1859 op ’e wereld zet as zeune van Anne 
Jans Lourens en Antje Lammerts Mulder. 
Gerrit vertrok oktober 1884 mit et stoom-
schip ‘Batavia’ uut Rotterdam. Hi’j sturf op  
7 meert 1896 op 36-jaorige leeftied tiedens 
een petroelie in Anagaloeëng, nao zowat 
twaelf tropejaoren in Atjeh. Mit him kwam-
men nog acht militairen om et leven en 
raekten 22 gewond. In de milisieregisters 
staot vermeld dat Gerrit 1,69 meter lang 
was en blauwe ogen, bruun haor en een 
grote neuze hadde. Hi’j was vri’jsteld van 
de dienstplicht omdat zien breur al opkom-
mem was. Mar Gerrit nam as vervanger 
(’remplacant’) tegen betaeling de dienst-
plicht over van iene uut Noord- Hollaand.8 
Zo streek hi’j twie keer geld op, eerst as 
vervanger en ok nog es deur as vri’jwilliger 
naor Indië te gaon.

l  Broer Jager van Berkoop, die 17 november 
1870 ’t eerste levenslocht anschouwd het, 

zeune van Dirk Jans Jager en Aaltje van 
Dijk. Broer veerde in feberwaori 1892 mit de 
’Preensesse Amalia’ vanuut Amsterdam naor 
de Oost. Hi’j raekte op zien vierentwintigste 
uut de tied op 8 juni 1894 bi’j Lambaroe in 
Atjeh. Broer was in meie 1890 opkommen 
veur zien dienstplicht en gong in november 
1891 as vri’jwillger over naor et Koloniaal 
Werfdepot in Hadderwiek.9

’Schuldig aan opligterij’
Op Peutjut ligt hiel warschienlik nog een 
Stellingwarver fuselier begreven. Dat is Gerrit 
Lieuwes de Roo, die op 21 april 1854 geboren 
was in Donkerbroek. Over him en zien femilie 
vun ik nog wat meer gegevens. Hi’j was zesde 
van elf kiender uut et gezin van arbeider 
Lieuwe Hendriks de Roo en ’dienstmaegd’ 
Akke Siegers Duursma, allebeide van Bak-
kevene. Twie van de kiender overleden op 
jonge leeftied, Goitzen doe hi’j iene en Jan 
doe hi’j vuuf jaor oold was. Et gezin De Roo 
woonde ofwisselend in Bakkevene en Don-
kerbroek mar om 1869 henne verhuusden 
zie naor Musselkenaol, waor Lieuwe datzelde 
jaor nog sturf. Akke hertrouwde laeter nog 
twie keer.10

Over de verhuzing van de De Roo’s naor et 
Grunningerlaand lezen wi’j wat meer in de 
notulen van de vergeerdering van de karke-
raod van Donkerbroek op 13 juli 1869. Daor 
staot in vermeld dat de raod domenee Hulst 
in et ni’je woonplak van de femilie per brief 
weten leut dat ’lidmaate Akke Duursma zich 
schuldig heeft gemaakt aan opligterij en 
stil vandaar [Donkerbroek] is verdwenen’. In 
de brief ston ok dat ’zoodra Akke - te huis 
gekomen zijnde, daarnaar vernemen zal’.11 
Kennelik was ’t gezin mit de noorderzunne 
vertrokken en zullen zi’j wel niet weeromme-
kommen wezen.
Gerrit de Roo vertrok, krek as de hierboven 

Naemen van de Europees fuseliers Emmelot en Jager 
in erepoort van Peutjut.
(foto: Stichting Peutjut-Foons)

17 www.delpher.nl (zuken in kraanten: emmelot 15898)
18 www.militieregsisters.nl
19 idem
10 www.genealogiegroen.nl/Persoonkaarten/groen-000629-pframeset.htm?groen-000629-p.htm
11 www.mijnstamboom.net (zuken: akke duursma)
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nuumde Jacob Verra uut Noordwoolde, op 
1 september 1877 mit de ’Preensesse Amalia’ 
uut Den Helder naor Indië.12 Hi’j overleed op 
6 meie 1879 in Panteh Perak. In verbaand mit 
et tropische klimaot mos hi’j binnen vieren-
twintig uur begreven wodden en dan lag 
Peutjut, votbi’j Panteh Perak, as begreefplak 
et meerst veur de haand. Et graf van Gerrit is 
op Peutjut niet weerommevunnen, krek as 
dat van een protte aandere militairen. Dat 
zal kommen wezen deurdat d’r gien geld 
was veur een grafstien. Gerrit hadde doe hi’j 
uut de tied raekte nog achttien centen13 en 
daor koj’ gien stien van betaelen. Op ieder ni’j 
graf wodde een paoltien mit nommer zet en 
as de kammeraoden of femilie niet zorgden 
veur een grafstien dan raekte et graf al gauw 
anoniem.

Slot
Vanof et begin van de Atjeh-oorlog was et 
begreefplak Peutjut in gebruuk. Daornaost 
weren d’r nog zoe’n veertig aandere begreef-
plakken in Atjeh waor Stelingwarver jongen 
begreven kunnen wezen. Daor is liekewel 

niks meer van te vienen, omdat de meerste 
plakken weer in bezit neumen binnen deur 
de netuur. Hoevule militairen uut de Stel-
lingwarven in Atjeh vochten hebben is mi’j 
niet bekend. Ok wee’k niet hoeveul jongen 
hielhuuds of gewond weer thuuskwammen. 
In dit artikel he’k in ieder geval perbeerd om 
de naogedaachtenis an de zes nuumde en 
vergeten Stellingwarvers in dat laand zo veer 
vot vaaste te leggen.

Mit daank an de Stichting Peutjut-Foons veur 
de verstrekte infermaosie.

Boeken
l  Adriaan P. Intveld, Gevallen op het veld van 

eer, een genealogische verkenning van  de 
militaire erebegraafplaats Peutjoet, 2010, 
’s-Gravenhage

l  Anton Stolwijk, Het verhaal van de bloedigste 
strijd uit de Nederlandse koloniale  geschiede-
nis, 2016, Amsterdam

l  Paul van ’t Veer, De Atjeh-oorlog, 1969,  
Amsterdam

12  Nederlaanse Staotskraante, 20 september 1881 (www.delpher.nl, zuken in kraanten: gerrit lieuwes de roo 
ooststellingwerf )

13 idem

Neteer alvast de daotum!
De Stellingwarver Schrieversronte orgeni-
seert tegere mit de historische verienings van 
Appelsche en Oosterwoolde en de Vereni-
ging Historie Weststellingwerf et Symposium 
1517 - 2017. Dit jaor is et vuufhonderd jaor 
leden dat Stellingwarf verdield wodde in de 
grieteni’jen Stellingwarf-Oostaende en Stel-
lingwarf-Westaende. Tiedens et symposium 
zal d'r in vier inleidings ommedaenken wezen 
veur de biezundere geschiedenis van veural 
de periode om 1517 henne. 

Op dit mement (aende jannewaori) bin twie 
naemen van de inleiders bekend: historikus 
Meindert Schroor zal een inleiding holen over 
de periode tot 1517, wiels Henk Bloemhoff 
vertellen zal over de eerste nog beweerd 
bleven bestuurlike stokken van kot nao 1517. 
Mit twie ere sprekers wodt nog overlegd. Et 
symposium zal muzikaol opfleurd wodden 
deur et duo Marianta.
Et symposium is op vri'jdag 19 meie, vanof 
13.00 ure in et MFA in Berkoop. In et april-
nommer van De Ovend lezen jim hier (veul) 
meer over!
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Jan Terlouw verlangde weeromme naor 
de tied dawwe mekaander vertrouwen 
konnen. Hi’j nuumde et touwgien deur de 

brievebusse. Ja, die goeie oolde tied. Wie het 
daor soms gien verlangst naor? 

Doe hi’j dat zo zee, docht ik drekt an Homme 
Heida. Hi’j was melkrieder op Buterheide-
veld in Makkinge in de jaoren zestig van de 
veurige ieuw. Tiedens zien melkrit haelde hi’j 
vri’jdags uut zien bak op ’e waegen een kevot 
mit geld, et melkgeld veur de boeren. Dan 
stopte hi’j et kevot mit inhoold tussen et lit 
van de lege melkbusse, die dan zomar een 
poze an de kaante van de weg ston. Gieniene 
docht d’r an om et geld mit te nemen.
Toegelieke kwam ok de herinnering an lever-
traon weeromme. 
Dit spul kreeg mennigien een trauma van. 
Dat vergeet ie niet zo rap. Ie kriegen daor nog 
altied een rere smaek van in de mond, alliend 
al bi'j et heuren van et woord. De eulie uut 
de lever van de kabeljauw en aandere vissen 
scheen goed te wezen tegen verkooldhied 
deur de vitemienen die d’r in zitten. As de R in 
de maond zat, kreeg ik dan ok een leepvol le-
vertraon. Mem dee d’r een betien suker deur, 
veur de smaek. En aj’ wollen of niet, Mem 
drokte de lepel je zo tussen de lippen deur in 
de mond. Ieder kiend dat naor schoele gong 
slokte dit draankien, mar d’r was gien viezer 
of stinkender spul as levertraon. Ik weet nog 
wel dat d'r kiender weren die een stuver of 
dubbeltien kregen veur de speerpot. Laeter 
kreej’ de levertraonkapsules, mar daor zat 
gien reuk of smaek an, in mien onthoold. 
Levertraon ston veur kwelling, mar laeter 
heurde ie d’r niks meer van. De vitemienen 
zitten now in oons daegelikse eten. Mar 
toch... veur de liefhebber, et is weer te koop!
Naost de vieze smaek van levertraon blift 

me van de schoeletied de geur bi’j uut de 
bakkeri’je van Ale Peper. Disse bakker woon-
de naost de schoele en bakte de lekkerste 
kostekoeke. De locht van vas bakt brood en 
koeke wi’jde over et schoeleplein henne. 
En wat daenk ie van de locht van krek mi’jd 
grös wat huj wodden mos, of… van jarre die 
over et laand brocht was. Of as d’r hujbruui 
was, dan kwam de hujdoller en wodde d’r een 
gat in et hujvak maekt. Mar d’r wodt haost 
niet meer an hujjen daon. 
Et dot allegeer an vroeger daenken, an oonze 
zorgeloze tied. Et is een nostalgisch stokkien 
wodden, ik kan d’r niks an doen!

Jan van Mackem

Levertraon

DeOvend_febr_binnenwerk.indd   17 30-01-17   10:59



Opgruuid, en aenlik de meerste tied van 
mien leven op et plattelaand woond 
te hebben, daenk ik da’k me nooit een 

stadsmeenske vulen gao. Een boel meensken 
hier in Drachten zeggen as ze even bosschop-
pen haelen, dat ze naor de ’buurt’gaon. Mar 
d’r bin ok goenend, meerstal jongeluden, die 
hebben et over ’shoppen in de stad’. Een be-
tien overdreven naor mien miening. Drachten 
is neffens mi’j gewoon een groot plattelaans-
dörp omreden et gien stadsrechten het. 

Now wil et geval dat mien buurvrouw een 
kapperszaeke het en dat is verhipte makkelik 
veur mi’j. Al is et nog zok snetweer, ik hoef 
mar even dwasover. En as mien haor weer 
mooi in ’t fesoen brocht is bin ik in een peer 
stappen in huus en zit alles nog kreers in ’t 
medel. Een poze leden het mien kapster jon-
ge pieken anschaft en onderhaand bin et slim 
grote kiepen wodden en leggen ze dikke eier. 
Tot grote veralderaosie van de buren bliekt 
d’r ok nog een haene bi’j te wezen. Hi’j kri’jt 
morgens vroeg al dat et een lieve lust is, mar 
ok overdag heur ik him geregeld. Schienber 
brengt dat kri’jen en kukelen van de kiepe-
femelie et plattelaansgevuul weer meer in 
mi’j naor boven. Waoromme ik dat daenke? 

Laestmorgens was ik al wiethoevroeg wak-
ker. De regen kletterde tegen de slaopkae-
merrute. Wat een honneweer docht ik bi’j 
mezels en dri’jde me nog een keertien omme 
en sloemerde vot. Evenpies laeter was ik 
onderwegens naor mien kapster om mien 
haor knippen te laoten. Doe ik bi’j heur huus 
kwam ston daor al een hiele riegel meensken 
te waachten. Gieniene duste veerder omre-
den d’r een peerd en een geite veur de deure 
van de kapperszaeke stonnen. Doe kwam et 
plattelaansbloed weer boven in mi’j. Ik greep 
et peerd bi’j et helster en brocht him op et 
gemientekaampien naost huus. Doe was de 
geite an de beurt, die brocht ik ok vot. Mar 
tot mien grote alderaosie ston d’r ok nog een 
klein geitien te mekkeren. Hoe et daormit 
oflopen is weet ik niet omreden ik wakker 
wodde. Wel heurde ik votdaolik de haene 
kri’jen en op ’e wekker zag ik da’k me gran-
dioos verslaopen hadde. Sund disse droom 
bin ik d’r wel wisse van dat mien plattelaans-
gevuul nooit meer overgaot.

Sjoukje Oosterloo

Plattelaansgevuul
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Ni’je mitwarkster
Pattie van jim hadden heur misschien al an de 
tillefoon: van 1 jannewaori of het de Stelling-
warver Schrieversronte een ni'je witwarkster. 

Dat is Joke Broekman van De Oosterstreek, 
zi'j warkt op maendag en woendag bi'j oons 
op kantoor. In een volgende Ovend maeken 
jim even veerder kennis mit heur!

DeOvend_febr_binnenwerk.indd   18 30-01-17   10:59



Wi’j bin de 
Letterstreken

Letterstreken is een groep schrievers, die 
him utert in de Stellingwarver tael mit 
gedichten en kotte verhaelen.

Jaoren leden biwwe uutaende zet. De meer-
sten hadden de kursus Stellingwarfs volgd 
en d’r nocht an kregen om meer mit de tael 
te doen. Mar mit beste veurnemens bi’j’ d’r 
nog niet. De stok aachter de deure hej’ zo 
neudig. Mit mekaander biwwe mekeers stok. 
Ieder van oons krigt de kaans een onderwarp 
te bedaenken. Geleuf me mar, dat is een 
uutdaeging. Wat daenk ie aj’ de volgende 
opdrachten kriegen: Schrief een verhael over 
een briek ongelok, of over teleurstelling, of 
maek een gedicht mit as titel ‘Lichtzinnig’. 
Dan daenk ie dat zoks van zien levensdaegen 
niks wodt. Mar aj’ dan zien wat veur prachtige 
parelties van verhaelen en gedichten d’r van 
kommen, dan is dat zo mooi. Over et jaor 
henne hewwe ok al es een vervolgverhael 
schreven, waorbi’j iene begint en et nao zes 
aandere schrievers weer bi’j je weeromme-
komt. Et oflopen seizoen hewwe een vervolg-
verhael schreven over een straote waor een 
asielzukerscentrum in de oolde schoele komt. 
Ieder was verantwoordelik veur een huus-
nommer. Machtig mooi om te doen. 
Krek as et mooi was om gedichten te schrie-
ven bi’j foto’s van de fotoklub van Makkinge. 
Daor hewwe iewighiedsweerde mit opdaon,  
want d’r is een boek van maekt. Etzelde 
deden we saemen mit Keunstwark veur een 
tentoonstelling: ’Schilderi’jen mit gedichten’ 
in Oosterwoolde.
Now is et plan om zo now en dan wat van 
oons wark mit jim te dielen in De Ovend. Aj’ 
dielen kuj’ ommes meer meensken bliede 
maeken. Vernuver jim mar mit oonze epistels.

Naemens Letterstreken 
Jaap, Kees, Marijke, Ate, Grietje, Roelie, 
Koosje en Jimmy
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 Leef!

Wie het jow
 plattrapt
 daelesleugen
 onder de voete lopen

Laot je niet
 kisten
 murf maeken
 d’r onder kriegen

Kop op
 strek je poten
 slao je vlerken uut
 zet of!

Vlieg
 de locht in
 de vri’jhied integen

Laot je
 mitdrieven
 op ’e wiend

LEEF!

Grietje Bosma-Dijkstra (De Letterstreken)

Et gedicht ’Leef!' is inspireerd op dit
keunstwark van John Kok
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In De Westhoek van de Stellingwarven 
woont een tal biezundere meensken. Ien 
van de meerst bekenden daorvan is mit 91 

jaor de ooldste geboren en getogen inwo-
ner van Ni’jtriene: Klaas Steenbeek. In zien 
warkzem leven was hi’j onder meer aktief as 
raodslid en wethoolder en vervulde hi’j veul 
bestuursfunkties. Dat kon hi’j naost zien be-
staon as melkveehoolder doen deurdat zien 
vrouw zorgde dat de boerderi’je goed dri’jde 
as Klaas vot was.

In de Rottige Miente bin gien agrarische 
bedrieven meer, mar de naozaoten van 
Klaas Steenbeek en de vrouw hebben him 
as melkveehoolder opvolgd. Dochter Liene-
ke mit heur man in Scharpenzeel en zeune 
Wieger mit de vrouw in Spange. En ondaanks 
de muuilike tieden die de agrarische sektor 
deurmaekt bin de twie kleinzeunen van Klaas 
ondertussen ok in de voetsporen van heur 
pake stapt as melkveehoolder in de Groote 
Veenpoolder. 

Jaap Formsma (29 jaor) en Klaas Steenbeek 
jr. (28 jaor) bin niet alliend neven, mar ok 
goeie kammeraoden. Ze meugen allebeide 
meraokel graeg buten doende wezen. In heur 
jeugd konnen ze heur volop uutleven op ‘e 
boerderi’je. Buten hutten bouwen en op et 
arf doende wezen of binnen in de wark-
plaetse van alles in mekeer knusselen of tim-
meren. En ok altied mithelpen in et bedrief 
van heur oolden. Toch was et niet vanzels dat 
ze daoromme alliend boer wodden zollen. 
Krek as heur pake wollen ze d’r aandere 
dingen naost doen en uutzuken wat heur 
meugelikheden weren.

Om de blik te verroemen trok Jaap weg uut 
West-Stellingwarf. Hi’j gong an de universiteit 

van Utrecht ‘innovation management’ (ver-
waant an bedriefskunde) studeren. De wereld 
lag an zien voeten. De studie brocht him nog 
een halfjaor in Hongkong en hi’j kon vule 
reizen. Weeromme in Utrecht het het hi’j nog 
een jaor geneeskunde studeerd. Dat bleek et 
niet te wezen veur Jaap. Wat him wel altied 
trok was boer wodden. Aenlik kon hi’j him 
niet veurstellen hoe et wezen zol as hi’j gien 
boer wodden zol, want hi’j kwam ok tiedens 
zien studie iedere keer thuus om mit te war-
ken in et bedrief. En doe hi’j weer een posien 
wat langer thuus an et wark was wus hi’j et 
zeker: ie moe’n doen waj’ et liefste doen. Jaap 
zit now in maotschop mit de oolden en wodt 
daarbi’j steund deur vrundinne Kimberley.

Klaas jr. het tot zien zesde jaor nog woond 
op ‘e oolde boerderi’je van zien pake in 
Ni’jtriene. Vader Wieger nam et bedrief over 
van Klaas Steenbeek. Deur de herinrichting 
van de Rottige Miente tot netuurgebied 
verhuusden ze naor een ni’je boerderi’je in 
Spange. Nao et vervolgonderwies is Klaas jr. 
begonnen mit een MBO-opleiding richting 
veehoolderi’je. Deurdat hi’j in de middel-
baore schoeletied een ‘snuffelstage’ en laeter 
vekaansiewark bi’j een zorgboerderi’je daon 
het, keus hi’j anslutend veur een versnelde 
MBO-opleiding in de gehandicaptenzorg 
(SPW). Dat bleek een goeie stap. Een stage op 
een zorgboerderi’je van Philadelphia in Op-
penhuzen het him laeter een dienstverbaand 
opleverd. Dit wark in de intensieve zorg veur 
bewoners mit een verstaandelike beparking 
en mit komplekse gedragsperblemen kom-
bineert hi’j nog altied mit de ondersteuning 
van zien vader op ‘e melkeri’je in Spange. Et 
is een stille weens om d’r misschien ooit een 
eigen zorgboerderi’je van te maeken. Mar 
veurlopig is hi’j al drok genoeg mit et wark en 

Titia Bijwaard

In de voetsporen van Klaas Steenbeek
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een jong gezin. Partner Joëlla en hi’j bin de 
trotse oolden van Nolan Klaas Johannes. Et 
eerste, en naor him vernuumde, aachterklein-
kiend van Klaas Steenbeek!

Jaap en Klaas jr. vienen allebeide dat ze de 
goeie keuze maekt hebben om in de melk-
veehoolderi’je te warken. De vri’jhied die aj’ 
hebben en et warken mit de dieren maekt et 
ofwisselend en toegeliekertied ok onveur-
spelber. Gien dag is etzelde. Van bedde kom-
men mit een planning in je heufd is haost 
zinloos: zo gauw aj’ de stal inlopen kommen 
de dingen diej’ die dag eerst doen moeten 
vanzels op je an. Ze vienen et ok muuilik uut 
te leggen an aanderen hoe intensief et wezen 
kan. Ze warken toch al gauw zoe’n twaelf tot 
veertien ure op een dag. Jaap nuumt as veur-
beeld dat d’r van heur 180 koenen de laeste 

drie daegen veur ofgaonde an dit praotien elf 
koenen kalfd hebben. Ie weten vanzels dat 
et d’r an komt, mar d’r kun komplikaosies bi’j 
kommen, zoas bi’jglieks melkziekte, en dan 
bi’j’ d’r zo de hiele dag mit doende. Daor het 
pake Klaas Steenbeek him ok uutdrokkelik 
veur waorschouwd: ‘Besef et goed, et is had-
de warken en et wark gaot altied deur!’. En ok 
de oolden hebben d’r veur zorgd dat ze heur 
dat hiel goed bewust weren veurdat ze disse 
keuze maekten.

De laeste twie jaor bin d’r ontwikkelings in de 
agrarische sektor waordeur een boel boe-
ren een zwaore tied deurmaeken. Et is een 
minne tied west deur de slechte melkpries. 
Nao et loslaoten van et melkquotum konnen 
melkveehoolders uutbreiden, mar deur de 
fosfaotwetgeving zullen d’r hiel wat ok weer 

Klaas Steenbeek, mit links van him kleinzeune Klaas Steenbeek junior en rechts zien aandere kleinzeune 
Jaap Formsma. De foto is maekt in de woonkaemer van Klaas Steenbeek sr., deur et raem is zien oolde 
boerderi'je nog te zien
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inkrimpen moeten. Gelokkig valen die ge-
volgen veur Jaap en Klaas jr. mit. Ze kun mit 
die maotregels nog uut de voeten, ok al deur 
een efficiënte meniere van warken. Bi’j Jaap 
hebben ze now 180 koenen. Ze melken mit 
drie robots. Klaas jr. melkt om en om mit zien 
heit op vaaste tieden in de melkstal. Zi’j heb-
ben 100 koenen. Jaap en Klaas jr. bin et mit 
mekeer iens daj’ as bedrief een ‘lange termien 
visie’ hebben moeten en dat welke richting 
dat ok is ‘ie die lijn vaasteholen moeten waor 
aj’ je goed bi’j vulen’!  Ze zien de toekomst 
wat dat angaot vol vertrouwen integen.

Jaap en Klaas jr. bin wel te plak in West-Stel-
lingwarf. Ze bin hier opgruuid en et vuult ver-
trouwd. Ze genieten van de ruumte om heur 
henne en in de omkrieten. Mar heur wereld is 
ok roemer as alliend et boerenarf of de Stel-
lingwarven. Jaap dot veul bestuurswark of 
aandere aktiviteiten buten de boerderi’je en 
het vule vrunden die op wat meer ofstaand 
wonen. Klaas jr. is deur zien wark in de gehan-
dicaptenzorg ok vule in kontakt mit aandere 
meensken en in een hiel aandere omgeving. 
Ze lieken wat dat angaot slim op heur pake. 
Klaas Steenbeek is een echt ‘meenskemeens’ 
en hadde mit al zien bestuursfunkties en poli-
tieke aktiviteiten in et verleden ok een briede 
interesse. Die roeme blik willen Jaap en Klaas 
jr. ok graeg holen, hoe muuilik dat ok wezen 
kan as et wark op ‘e boerderi’je je somstieden 
opslokt. Want ze kun niet zonder de boerde-
ri’je, mar et is ok niet et ienigste in heur leven. 
Goed veurbeeld dot goed volgen. Jaap en 
Klaas jr. stappen daoromme graeg veerder in 
de voetsporen van heur pake!

Klaas jr. (links) en Jaap bi'j de koenen
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Op mien artikel over Bartje Schurer in 
De Ovend van december veurig jaor 
reageerde Jan Oosterhof van Makkinge. 

Jan was zo attent an te geven dat vrouw Gats-
ke van Johannes Schurer niet Sijpsma mar 
Spijksma as aachternaeme hadde. Deur Jan 
kwam ik nog in kontakt mit Lolke Jan Schurer 
van De Wilgen bi’j Drachten. Hi’j is een vere 
naozaot van Bartje. Tot mien grote bliedschop 
bleek hi’j een in 1928 typte versie van de 
schrieveri’je van meester Schurer in zien bezit 
te hebben. Die moch ik inkieken, waorover 
hieronder meer. Warschienlik maekten mien 

eerder nuumde bronnen daor ok gebruuk 
van en is et oorspronkelike dokement verleu-
ren gaon. Lolke Jan gaf mi’j nog anvullende 
infermaosie over zien vroegere femilie. Daor 
he’k hieronder daankber gebruuk van maekt.

Eerst wat aorige feities uut et geschrift van 
meester Schurer. Hi’j schreef die op in 1864, 
krek nao zien pensioen, veur de schoelein-
spekteur Berns van Franeker.  
De schoele in et Drentse dörpien Gasteren, 
waor Bart op zien twintigste les gaf, hadde 
mar iene kleine ruumte. Et was meer een 

Carol Klok

Nog es ’Bartje Schurer, 
een deurzettertien uut Makkinge’

Schilderi’je aende achttiende ieuw, maeker onbekend  (www.tenbunderen.be)
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soortement van plaggehutte. De wanen be-
stonnen uut opstaepelde gröszoden mit ien 
raempien mit veensterglas en twie zonder.  
De schoele mos ieder naojaar opni’j op-
bouwd wodden, want in de zoemer was d’r 
gien les en verropte et loslopende vee de 
hiele hutte. 
De kiender nammen bi’j de winter zels de turf 
mit van huus veur de kachel in de schoele. 
Die kachel ston zonder piepe in de midden 
van de ruumte. In et dak van stro was een 
gat maekt mit daor, as schostien, een oolde 
bi’jekörf op. Van die bi’jekörf was de bover-
kaante van ofsneden. Een diel van de rook 
gong deur de twie eupen raempies naor 
buten. Wat zullen de kiender en de meester 
heur kepot hoest hebben! 
Onderwiezer Bart gong iedere dag om de 
beurt bi’j iene van de kiender thuus miteten 
en bleef dan aovens daor ok slao-
pen. Een eigen onderkommen in 
et dörp hadde hi’j niet. 
Aj’ rekenen leren wollen, mos ie een 
halve stuver in de weke extra schoe-
legeld betaelen, veur et 
leren van et lezen en 
schrieven hoefde 
dat niet. Rekenen 
was kennelik een 
luxe. Bi’j et schrieven 
koj’ de heufdletter 
an et begin van de 
zin zetten, mar die 
moch ok wel argens 
veerderop in de zin 
staon.
Op internet vun 
ik nog een mooi 
plaetien van et hier 
ofbeelde schilderi’je 
uut de tied doe Bartje 
les gaf in Gasteren. Ziej’ de 
pollepel in de haand van de 

meester? Ie meugen drie keer raoden wat hi’j 
daor mit dee.

De naeme van et geslacht Schurer bliekt 
in zien lange historie van 1298 of gedurig 
veraanderd. De naemen Schierer, Schürer, 
Scherer, Scherrer kwammen allemaole veur. 
Paul Schürer en zien zeune Christoph weren 
al in de veertiende ieuw glasblaozers in wat 
now Tsjechië is. Zi’j weren de uutvieners 
van et kobaltblauwe glas dat laeter bekend 
wodde as et ’Schurer von Waldheim’. Paul en 
Christoph kwammen deur die uutviening in 
de aodelstaand. 
Twie aandere Schurers, Matthias en Lazarus, 
weren om 1500 boekdrokkers in Straotsburg 
en drokten schrieveri’je van Erasmus en 
Luther. Zi’j kregen ok een aodelike titel, van 
keizer Maximilliaan van Oostenriek. 

Nao de Dattigjaorige Oorlog, in de eerste 
helte van de zeuventiende ieuw, 

raekte negentig percent van de 
aodel in Europa uut de tied, ok van 

et geslacht Schurer. Wie et 
leven d’r niet bi’j leut, 

raekte blut en ver-
leur de aodelstaand. 
Een protte van die 

meensken zocht doe 
wark as huursol-

daot. En zo kwam 
Bartje zien over-
grootvader, Bar-
tholomeus Schurer 
(1677-1756), in et 
leger van Willem de 

Dadde dat in 1688 in 
Engelaand vocht. Hi’j 
was doe een kwao-

jonge van nog mar elf 
jaor oold. 

Femiliewaopen van Johannes Schurer 
(www.cbgfamiliewapens.nl)
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Et was trouwens niet disse Bartholomeus 
Schurer die executeur in Makkinge wodde, 
zoas ik eerder schreef, mar zien zeune Johan-
nes Schurer (1711-1785), de pake van Bartje. 
Die wodde in Makkinge ok wel Johannes 
Executeur nuumd. Hi’j  hadde een eigen femi-
liewaopen mit daor twie kruusde rooie tulpen 
in. Et waopen is hier ofbeeld.
Bartholomeus zels kreeg nao zien mitvech-
ten in Engelaand een plak in Liwwadden in 
de hofholing van Johan Willem Friso, prins 
van Oranje en stadhoolder van Frieslaand 
en Grunningen. Johan Willem Friso was de 
ienigste arfgenaem van Willem de Dadde. 
Deur zien pesisie an et hof kon Bartholomeus 
vermoedelik zien zeune helpen an de baene 
van executeur in Makkinge. 

As slot is et nog aorig te vertellen dat Bartho-
lomeus Schurer in 1705 trouwde mit rieke-
luisdochter Sofia Mancadan, een kleindoch-
ter van de burgemeester van Franeker. Die 
Jacobus Sibrand Macadan (1602-1680) was 
niet allienig burgemeester, mar ok schilder 
van laandschoppen en hi’j was veenbaos. Hi’j 
leut van 1660 of de Grote Veenvaort greven 
van Bakkevene naor Drachten, veur de ofvoer 
van turf. Jacobus zien vrouw Elske Sideri-
us was een kammeraodske van Saskia van 
Uylenburgh uut Liwwadden, de vrouw van 
Rembrandt. Mooi om te weten, toch?

Sund een jaor he’k een glasbak bi’j huus 
op et parkeerplak naost et kefé. De ge-
miente het de glasbakken now ok in de 

dörpen staon. Et vul me mitien al op hoeveul 
meensken as d’r gebruuk van maeken. Op 
mien vri’je daegen is et een kommen en gaon 
van auto’s en meensken mit fietstassen vol 
glaswark. Deurdat ik et zicht d’r op hebbe 
vanuut mien baankstel, hebbe ik mi’j zo stao-
rigan verdiept in et gedrag van disse grote 
doelgroep. 

Over et algemien zie ik dat ze mit een te-
vreden blik op et gezicht eerst even rustig 
om heur henne kieken en dan et glas in de 
verschillende kattegerienen gooien. Veural 
as de glasbak krek leegd is, zie ik tevreden 
gezichten deur et mooiere geluud, want in 
feite vint haost iederiene et (stiekum) kepot 
gooien van glas heerlik wark. Daornaost is 
me opvalen dat vrouwluden liekegoed as 

manluden d’r veul plezier an beleven. Kien-
der beleven de meerste voldoening as ze 
zomar ongestraft et glaswark kepot smieten 
meugen, en dan is et glasgerinkel et toppunt 
van de beleving. Et geft al mit al een voldaon 
gevuul en men het et idee goed doende te 
wezen veur et milieu. De ienige groep die ik 
haost niet ontdekke bin de pubers. Die heb-
ben op die leeftied wel aandere min of meer 
belangrieke dingen an et heufd waor as ze 
heur voldoening en plezier uut haelen. 
Zo staorigan bin ik d’r ok op letten gaon wat 
veur flessen d’r zoal in de glasbak belanen. 
In de loop van de tied hebbe ik al hiel wat 
statestieken maekt. Deurdat ik veerweg de 
meerste meensken bi’j naeme kenne, weet 
ik wat ze doen veur de kost, hoe oold as ze 
binnen en waor as ze wonen, en zo kan ik alle 
nuttige infermaosie kombineren. Om alles 
goed zien te kunnen, bruuk ik de verekieker 
en de tilleskoop. Zo kan ik ok de etiketten 

Freddie de Vries

Een mooie instri’jinge
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goed herkennen en de marknaeme ontciefe-
ren. Ik vuul me bi’jtieden een echte gluurder. 
Nao verloop van tied kon ik de logo’s wel 
uut et heufd en gong et herkennen van de 
verschillende marknaemen me de hieltied 
makkeliker of. 
Zo kan ik bi’jglieks zien wie as d’r vaeke 
biologische dopaten mit wottelties eten en 
van wat veur mark. Ok kan ik zien waor as de 
meerste rooie wiendrinkers zitten en welke 
leeftiedsklasse de meerste piccalillypotten 
leegmaeken. Ik maeke verdielings in geslacht, 
leeftied, inkommens, scheiden, alliendstaond, 
woonplak en gao mar deur. Ja, alles pluus ik 
tot op de bojem uut. En ik kan now al vast 
verraoden: et levert bi’jtieden verrassende 
dingen op. De anonieme alkeholisten (de 
thuusdrinkers) kwammen al binnen een peer 
maonden boven waeter. Veerder kwam d’r 
uut dat ze in Ni’jhooltpae gek binnen op kos-
sen in sap zonder pitten van et huusmark van 
de Jumbo. In de ni’jste ni’jbouw van Hoolt-
pae eten ze heur neffens mi’j katsberoerd an 
grune olieven van et mark La Sevillana en 
Carbonell. Opmarkelik is dat d’r op ’e Rizzerd 
nog een stok of wat Bebogeen op heur brood 
smeren. Netuurlik weren d’r ok uutkomsten 
die aj’ van teveuren al verwaachten konnen. 

Zo bleek inderdaod dat jonge gezinnen veul 
appelsmots naor binnen warken en oolden 
van daegen now en dan een flesse Zwarte Kip 
advekaot oplepelen. Netuurlik kommen ok de 
seizoensverschillen naor veuren. Zo bleek dat 
zo gauw as de ’r’ in de maond is d’r inienen 
veul meer zoere hering eten wodt. Dat zal wel 
te maeken hebben dat de meensken heur 
vroeger waopenen mossen tegen de hadde 
wintertied en dat zit bi’j sommigen nog in et 
onthoold. Dat vri’jgezelle manluden van om 
de dattig henne gek op spinaosie mit room 
binnen is toch hooguut interessaant. 
Al mit al komt d’r een schat an informaosie 
naor boven. Netuurlik doe ik dit allemaole 
niet om mien speerzeme tied omme te 
kriegen en butendat, veur niks gaot de zunne 
op. 

Daoromme mail ik naor alle voedingsmidde-
lenkoncerns die produkten in glas verwarken 
en ok naor alle supermarken. Hier kan ommes 
gien markonderzuuk tegenop. En ik speul 
ze uut tegen mekeer en kan intied vraogen 
wa’k wil. Zo kan Kips zien reklame doelge-
richter anpakken en bi’jglieks opwaarmde 
knakwossies  uutdielen gaon op et feestter-
rein van Dicky Woodstock, want daor zit de 
doelgroep. Hero kan mit zien potten zwatte 
olieven op ’e veurjaorsfair in Berkoop staon 
gaon en Delmonte mit abrikozen op sap bi’j 
de bruidsmodeshow bi’j Boersma. Ondertus-
sen spits ik mien onderzuuk nog veerder toe, 
en alle topkoncerns staon bi’j mi’j as et waore 
op ’e stoepe. Nog een jaortien inkasseren en 
dan zuuk ik de voegels wel weer op mit de 
verekieker en tillescoop, want veraandering 
van spiezen dot eten!

Van de redaktie

Uutslag adverteensie 
boekekraante  
Twie pond ’n stuver
Hiel veul meensken stuurden weer de 
goeie oplossing in van de adverteensie-
puzel die in oonze jaorlikse boekekraante 
Twie pond ’n stuver ston. Uut de goeie op-
lossings bin drie winners lot, zi’j hebben 
intied allemaole een mooi boekepakket 
toestuurd kregen. 
De winners bin: B. van Dijk (De Langelille), 
J.J. Hageman (Haulerwiek) en 
A. Kuiper-Scharft (Oosterwoolde).

Wi’j weensken jim allemaole veul 
lees-plezier toe mit jim boeken! 
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Op woensdagaovend 14 december was 
et een feestelike aovend bi’j de Stelling-
warver Schrieversronte in Berkoop. Nao 

et welkom hieten deur bestuurslid Hendrik 
Fokkema wodde daor et eerste exemplaor 
van et dadde diel van de  routegids ’Fiet-
sen door het stroomgebied van De Lende’ 
uutrikt an kultuurwethoolder Sierd de Boer 
van Oost-Stellingwarf. D’r lag ok een eerste 
exemplaor klaor veur zien kollega van Stel-
lingwarf-Westaende, mar spietig genoeg mos 
wethoolder Frans Kloosterman vanwegens 
griep verstek gaon laoten. De serie gidsen 
wodde schreven deur Geert Lantinga van 
Wolvege.

De heer De Boer leut in zien reaktie weten 
slim inneumen te wezen mit de gidsen. Niet 
alliend veur toeristen, mar ok veur de bewo-
ners uut de eigen streek bin ze hiel weerde-
vol. Et dot nog al es blieken dat meensken 
heur eigen woongebied niet goed kennen 
en soms amper in de gaten hebben in wat 
veur mooi gebied ze leven. Ok de wethoolder 
hadde dat wel es erveren, zo zee hi’j, en hi’j 
wol daoromme zien vekaansies es wat vaeker 
in de eigen omgeving deurbrengen. De heer 
Lantinga dee vervolgens de suggestie om 
ni’je inwoners van Stellingwarf een routegids 
van heur naoste omgeving as welkomstkedo 
van de gemienten te geven.

Serie van drie Lenderoutegidsen now kompleet

Fietsen door het stroomgebied 
van De Lende
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De Lende bi’j ’t Sas in West-Stellingwarf

DeOvend_febr_binnenwerk.indd   27 30-01-17   10:59



28  DE OVEND

Et eerste diel van de serie gaot deur et gebied 
tussen Tronde en De Hoeve en is 40 km; et 
twiede diel beschrift de route tussen De 
Hoeve en Blesdieke en is 36 km. Et ni’jste diel 
gaot deur et westelike diel van et stroom-
gebied van de revier en is 45 km. De routes 
sluten goed op mekeer an; et is meugelik om 
van de iene fietsroute veerder te gaon mit de 
volgende.

Eerder zorgde Lantinga al veur de routegid-
sen ’Kuieren in en om Wolvege’ en ’Langs ool-
de en ni’je hooltpaeden’. Mit de Lende-route-
gidsen is de suksesvolle serie routegidsen van 
de Schrieversronte now op tiene kommen. 
Veur de vormgeving van alle tien de gidsen 
zorgde Bauke Visser Koenders van Hauler-
wiek. De Schrieversronte is van plan en geef 
in 2017 opni’j twie routegidsen uut.

Wethoolder De Boer kreeg et eerste exemplaor van de tiende routegids uut hanen van auteur Geert Lantinga
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Marijke Ponne (De Letterstreken)

Verbeuden liefde

Suzanne, een knappe, vorlike meid van een jaor of vuuftien, gong naor de 

huushooldschoele in Wolvege. Goed leren kon ze, en ok goed mitdoen mit wat de 

tienertied anbelangde. Stiekem gong ze argens naor De Lende toe te zwemmen.  

Erik, een trouwde man van twienendattig jaor, hadde daor een boot in de haven 

liggen. As speulde de duvel d’r mit, waor as zi’j was, was hi’j ok. Zien vrouw Jennie 

zaj’ nooit bi’j him. Een grieze huusmusse was dat, een saaie, sloege vrouw. 

Kiender hadden ze niet. Mar dan Suzanne! De zwemmeri’je leup vaeke uut op een 

hatstochtelike vri’jperti’j. Heerlik. Dat verbeuden vruchten zo lekker smaekten. 

De zoemer was hier een uutgelezen tied veur. In de winter gongen ze vaeke tegere 

argens henne te schaetserieden. Jennie hadde nooit wat in de gaten. 

Jennie warkte veur halve daegen in ’t verpleegtehuus en dan was et een mooie 

gelegenhied om thuus mit Suzanne et bedde te dielen. 

Et noodlot sleug toe. Erik begon klachten te kriegen, wodde maegerder en zieker. 

Naodat hi’j naor de huusdokter west was, mos hi’j naor et ziekenhuus veur 

alderhaande onderzuken. Et bleek dat hi’j alvleesklierkanker hadde. De beste man  

is uut de tied raekt doe hi’j vierendattig jaor was. Suzanne hadde zwaor liefdes-

verdriet. In et ziekenhuus kon ze him aenlik niet opzuken, want hi’j hadde veul 

femilie die him steunde en bezocht. Gieniene moch d’r aachter kommen dat ze 

wat mit Erik had hadde. Op ’e dag van de begraffenis hadde ze toevallig vri’j van 

schoele. Aachterin de karke het ze ’verdekt’ tussen de meensken zeten. 

Zo kon ze toch in stilte ofscheid nemen van heur grote liefde Erik. Die zwaore tied 

het ze moedig deurstaon.

Een maond laeter kwam ze in de biebeltheek. Suzanne blaederde deur een 

tiedschrift. D’r ston een heufdstok over kanker in. Een man die overleden was 

hadde ok een stille liefde had. Mit andacht het ze et lezen. Daor kwam in naor 

veuren daj’, as stille liefde van iene die trouwd is en die aj’ verliezen deur wegrae-

ken, een ’schaduwweduwe’ binnen. En dat op zoe’n jonge leeftied.

Suzanne was aorig over heur verdriet henne veur zoveer as dat gong. Ze hadde een 

vaaste vrund, die hiel goed veur heur was. Mar et vertellen nee, dat dee ze niet. 

Dit geheim gaot mit heur et graf in. Jennie het ze  niet weer zien. Ze is gelokkig in 

heur huwelijk. Ze kreeg al een peer kiender op jonge leeftied.
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Willem Jan Teijema

de jaeger

meters asfalt verdwienen aachter mi’j in et duuster
schop de wereld op een ofstaand
de hieltied blief ik de warkelikhied
een peer stappen veur
de tied raekt een betien uut de koers

meter nao meter, almar veerder
de zunne die a’k integen gao is veer vot
mar komt vandaege eerder
ik wark nog hadder
klinkers en losse stienen vliegen onder mi’j deur

in de stilte van et twielochten
zie ik steerns, wolkens en de maone
Mercator wodt zochtende wakker
wist mi’j de weg
op ien wolke staot een kaorte

in et kaele bouwlaand staon gaanzen
al jaoren stille te waachten
ze taxeren mien verschiening
kieken de ere kaante uut
zenden heur geheime berichten deur

bevreuren wolkens op grös van veurig jaor
holen et locht nog even tegen
veurzichtig bi’j de twie peerden daele
daoraachter ligt een heuvel
onder ieuwen oolde bomen

nao jaoren zuken en verlangst
staot hi’j daor, fier en toegelieke bescheiden
verlocht deur de eerste straolen
op een heuvel van  oonze veuroolden
ik heb de Ienhoorn zien
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De onderwiesprojekten ’De Veerkieker’ 
en de film ’Daor klept de klokke weer’ 
van de Stellingwarver Schrieversronte 

kun beide uut aende gaon! Dat wodde an et 
aende van 2016 dudelik nao ofloop van een 
speciaole prissentaosie- en stemmiddag van 
indiende projekten bi’j et Fonds Ooststelling-
werf. 

De Schrieversronte is vanzels ommeraek 
bliede mit disse toezegging. Zonder disse 
extra financiële middels hadden de projek- 
ten niet uut aende gaon kund. Veur de film 
’Daor klept de klokke weer’ was nog € 6.000,- 
neudig, eerder hadden de perveensie en 

Stichting Bercoop Fonds al € 12.500,- en 
€ 4.000,- toezegd. Disse low-bugdetfilm kost 
mit mekeer € 22.500,-; dat d’r niet meer geld 
veur neudig is komt omreden d’r veul inzet 
wezen zal van vri’jwilligers uut de dörpen en 
SSR-vri’jwilligers. De film, die baseerd is op 
et gelieknaemige boek van H. Hoogeveen, 
vertelt over een biezundere periode uut de 
geschiedenis van Stellingwarf. Dat weren de 
jaoren rond 1500 doe Stellingwarf veurgoed 
zien vri’jhied kwietraekte en bi’j Frieslaand 
indield wodde.

Ok een arg mooi projekt is ’De Veerkieker’. 
Dat is een hiel ni’j projekt, dat veur alle 

Deur belangrieke bi’jdregen van et ’Fonds Ooststellingwerf’

Twie onderwiesprojekten 
kun uut aende gaon

V.l.n.r: Marjolein Spitteler, Willy Bergsma en Wikje Haan
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basisschoelen ontwikkeld wodden zal. Et doel 
van ’De Veerkieker is dat alle groepen van et 
basionderwies ieder jaor op exkursie gaon 
naor een kulturele of arfgoedinstelling in 
Stellingwarf. 
Nao de basisschoele hebben de leerlingen 
dan weet van wat veur moois d’r an kultuur 
en arfgoed is in et gebied daor ze wonen. 
Et projekt, aenlik een leerlijn arfgoed, wodt 
ontwikkeld deur Marjolein Spitteler, Willy 
Bergsma en Wikje Haan. Van die drie vrouw-
luden komt ok et idee; eerder weren ze de 
coaches van et projekt Kiekes, dat onder et 
perveensiaole KEK-projekt vul. Et tetaole be-
drag veur de ontwikkeling van ’De Veerkieker’ 
is € 26.900,-, en ok die anvraoge is volledig 
honoreerd.

V.r.n.l: Thomas Rovers, de skriptschriever en producer van 'Daor klept de klokke weer', Henrieke Kruise - zi'j 
zorgt veur illestraosies en kleraosie - en Serge Epskamp die veur de filmmeziek en et geluud zorgen zal

Schets van Henrieke Kruise t.b.v. de film
 'Daor klept de klokke weer'. 
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 Opzeggen kan schriftelik tot ien maond veur et begin van een ni'j jaor

Losse nommers € 4,00

ISSN 0166-7351

D'r mag gien wark uut dit blad overneumen wodden zonder schriftelik goedvienen van de maeker(s).

De Stellingwarver Schrieversronte het per 1 jannewaori 2012 een kulturele ANBI-staotus. 
Dat betekent dat bi'j een gift an oonze stichting et bedrag verhoogd wodt mit 25%, 
tot een maximum van € 1250,00 in et jaor. Giften bin oftrekber, as die meer as 1% van jow 
inkommen binnen.

SSR
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de ovend
Stellingwarfs tiedschrift

45e jaorgaank no. 1
feberwaori 2017

"die liquiditeitsprognose is wel arg zunnig,
een second opinion kan daenk ik gien kwaod"

Accountants

 DE GEDIEK  SNEEK  WOLVEGE
T 0513 - 46 91 30 T 0515 - 42 98 00 T 0561 - 61 67 15
F 0513 - 46 21 24 F 0515 - 41 78 11 F 0561 - 61 39 76

www.mrw.nl     -     info@mrw.nl

... as jow MRW Accountants inschaekelen...

...staon jow d'r nooit alliend veur!
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