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E T  V E U R O F F I E N
Kast
Jim zullen daenken: Kast? Wie komt d’r in disse tied mit een stok over kast op ’e taofel? Now, 
dat zit zo.
Wekeliks bin ’k een dag mit mien maot Jan de Vries van Wolvege doende en bouwe een kast-
stal. Ja, in disse tied van et jaor. Aj’ mit de kastdaegen een mooie uutstalling van een groepien 
beelden in huus hebben willen dan is et nóg mooier en maek daor zels een bouwwark bi’j: 
een stal, een huus, een ruïne, een dörpspleintien of een barg; et maekt niet uut wat, mar een 
groepien beelden komt meer tot zien recht as et daelezet wodt in een situaosie waorin et liekt 
dat et daor thuusheurt.
De stal die bi’j oons de oflopen drie jaor in december in huus ston, is een echte stal. Dat medel 
wodt in et Duuts Alpenländisch nuumd: een bouwwark van hoolt mit een eupen stal mit huj 
d’r in. Daor passen Maria, Jozef, de hedders, de drie keunings, de schaopen, os, ezel en zoks 
mooi in. Dat groepien beelden bin ik via Marktplaats ankommen. Daor he’k nog hiel wat 
kleinvee en huusdieren bi’j kocht. De kleinkiender staon heur mit de kast te vergaepen mit de 
haanden op ’e rogge, want heur heit en mem weten dat de gipsen beelden zomar kepotgaon 
kunnen, dat zi’j praoten veurof flink op ’e kiender in: ‘Niet ankommen!’
Mar goed: elk jaor dezelde stal? Et kan, mar ofwisseling kan ok hiel mooi wezen vanzels. Dat 
daoromme maeken wi’j now elk een ni’je stal, mar now een hiel aandere: een oriëntaalse. Et 
liekt wel een ruïne van een oold huus mit een poort; twie pilaoren d’r veur geft et een echt 
oosterse uutstraoling. Die kan, mit weer een aander groepien beelden, dit jaor mit kast mooi in 
oonze kaemer te pronk staon.
Dat daoromme biwwe d’r now al mit an ’t bouwen, ommes: regeren is veuruutkieken! 
As grappien wodt d’r wel es aachteran zegd: daoromme  kikt de regering ok niet omme naor 
aarme meensken… As ik dit stok schrieve dan moe’n de verkiezings nog kommen, dat de uut-
slag weet ik niet. Wel is dudelik dat de ni’je regering veuruutkieken moet. Beleid maeken veur 
de kommende jaoren.
Dat is wat de Schrieversronte ok dot: veuruutkieken en beleid maeken veur de kommende tied. 
Daoromme bin ze daor in Berkoop ok drok mit de digitaole wereld, want die kaante gaot et uut 
vanzels. Mar d’r wodt gelokkig niet vergeten dat d’r ok meensken binnen die minder heb-
ben mit die hiele internetpoeha. Daoromme geft de Schrieversronte elk jaor ok gewoon nog 
boeken op pepier uut en zes keer in et jaor De Ovend. Daoromme wo’n ok lezings en kursussen 
orgeniseerd en perbeert de stichting op ere manieren et kontakt mit jow as lid te onderholen.
Over krapan een jaor, op 21 meert 2018, hewwe gemienteraodsverkiezings. Ja, wi’j moe’n 
veuruutkieken. Ik raode jim an om et kommende jaor allat te wezen op hoe de perti’jen en 
wethoolders ommegaon mit oons Stellingwarver arfgoed. Regeren is veuruutkieken; dat gelt 
veur de bestuurders, mar ok veur de kiezers. Aj’ now opletten, dan weej’ van welke perti’j aj’ 
over een jaor een rontien rood maeken moeten.

Jan Koops

2 DE OVEND
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Stellingwarf-Oostaende en Stellingwarf- 
Westaende bin dit jaor beide jaorig. Now 
ja, dat bin ze vanzels elk jaor, mar veur 

zoveer mi’j bekend daenkt gien meenske d’r 
iederkeer an. Mar dit jaor dudelik wel. Ze bin 
beide 500 jaor wodden, en ok nog toegelieke. 
Mit naeme de gemiente Oost-Stellingwarf 
het veul ommedaenken veur disse ‘500 jaor 
geschiedenis’ losmaekt. Hulde! Beraod d’r 
over was ok logisch, want et opsplissen van 
Stellingwarf in twie grieteni’jen, die per 1851 
gemienten hieten vanwegens de gemiente-
wet van dat jaor, gebeurde in 1517. 

Naodat Hertog Albrecht van Saksen oons in 
september 1500 mit militair geweld dwon-
gen hadde om zien ‘onderdaonen’ te wodden, 
wodde Stellingwarf al riekelik gauw een Frie-
se grieteni’je. De bekende Ly(c)kele Ebelens 
was van 1505 of grietman van hiel Stelling-
warf, en hi’j bestuurde oons gebied een poze 
van zien stienze in Ni’jhooltpae uut. Now 
weren d’r zoas bekend in et twiede decenni-
um van de 16de ieuw nogal wat striederi’jen, 
o.e. deur de machtsuutbreiding daor Hertog 
Karel van Gelre mit alle geweld an warkte, en 
dat was bepaold ok letterlik, ok in Frieslaand. 
Die reboelie hul ok in dat Lykele Ebelens zien 
stienze anvalen en laeter ok verwoest wodde 
(1714, 1715). En Frieslaand wodde, en dus ok 
oons gebied, in 1515 deur Hertog George van 
Saksen overdaon an Karel V. Die zien stad-
hoolder Floris van Egmond wees in 1517 Ly(c)
kele Ebelens de grieteni’je Schoterlaand toe 
en ok de helte van Stellingwarf, de westelike 
dan. Laeter, in 1524, zol die opsplissing nog 

es opni’j vaaststeld wodden en die komt dan 
ok dudeliker in stokken uut die tied en laeter 
naor veuren. 

Dat, al ligt de oolde laandstreek Stellingwarf 
d’r vandaege-de-dag nog altied zo mooi hen-
ne as wat, we hebben sund 1517 wel te mae-
ken mit twie bestuurlike ienheden, Oost- en 
West-Stellingwarf dus. Een ieneiige twieling 
mit een soort LAT-relaosie. Now is d’r neffens 
sommigen nogal wat onderling verschil. Mar 
die bin, los van wat toevallige ontwikkelings, 
naor mien idee niet zo groot. En het dat wat 
mit de gemientegreens te maeken? Niet zo, 
liekt mi’j, en in ieder geval wat de Stelling-
warver tael anbelangt speult de ‘greens’ niet 
of amper een rolle. Daor wol ik et douk nog 
even over hebben.

Jaorig op 18 feberwaori 2017
Et Groot Placaat en Charterboek van Vriesland 
2 vertelt, onder ‘Verdeeling van verbeurd 
verklaarde goederen en Grietenyen’, nao de 
anduding ‘Den 18 February 1517’, o.a.: ‘Lykle 
Eblens heeft commissie yp die helft van den 
Grietenye van Stellingwerff, ende die gehele 
Grietenye in Scoterlant.’  Liekele wodde dus 
veur iene helte van Stellingwarf nuumd. En 
dus beston d’r ok een aandere helte. Ie had-
den mit ere woorden ‘Oostaende’ en ‘Westae-
nde’. 
Trouwens, hej’ niet op ’e jaordag west of een 
fielsetaosiekaortien stuurd naor de gemien-
ten? Now, ie hebben nog alle kaans. Ie kun in 
elk geval naor de aktiviteiten van meie t/m 
oktober in Oost-Stellingwarf, op te sporen via 

Henk Bloemhoff

‘Oost’ en ‘West’ vuufhonderd jaor,  
‘Stellingwarfs’ vuuftienhonderd jaor! 
Oftewel: twie fielsetaosies an oonszels
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een gemientelike webstee. En ik zol zeggen, 
stik de vlagge uut! Die van Oost, die van West 
of die veur et hiele gebied Stellingwarf, zoas 
die ok veur et gebouw van de Stellingwarver 
Schrieversronte wappert. Zoks kuwwe hier 
staorigan wel wat meer bruken. Wat meer je 
eigen kleur, dat brengt een protte fleur, en et 
is ok goed veur de toeristen. ’t Is vremd, mar 
in mien ogen wo’n die nog te min op een wat 
ongedwongen meniere mit de eigenhied van 
et gebied en de eigen, biezundere en interes-
saante kenmarken in kontakt brocht.1

En dan… de tael!
Ja, lao’we toch veural ok de tael in dit ver-
baand naor veuren brengen. Want behalven 
et gebied en naost aspekten van et laand-
schop, wegen, revieren, schaansen, oonze 
oolde karken en een riegel aandere oolde 
gebouwen is et toch de tael, oonze eigen tael 
Stellingwarfs, die we al die veurbi’je ieuwen 
mooi ‘mitneumen hebben’ van vroeger. En 
niet zomar gewoon mitneumen, mar levend 
en levendig, as nog altied levend kultureel 
arfgoed! Uut een hiel veer verleden! Een tael 
die we de hieltied weer deurgeven hebben, 
en nog tot in lengte van jaoren deurgeven 
kunnen. Et is een groot wonder en et is een 
mooi wonder dawwe die nog zo in levendig 
gebruuk holen hebben. 

Ja, in de 16de ieuw al kwam d’r starke invloed 
van Hollaans-achtige tael in hiel Frieslaand en 
ok in oons gebied, en in de 17de ieuw kwam 
in et westen de ontwikkeling en verbreiding 
van et ‘algemien beschaefd’ op gang. Zeker, 
et tal sprekers is in verholing aachteruut- 
gaon. Mar jawisse, daor kun we nog alles an 
doen: praot et Stellingarfs, schrief et, moedig 
aanderen an om et ok te praoten. En om et 
te lezen, en as ’t kan ok te schrieven. Wat let 
oons! Al zoe’n 45 jaor lat de Stellingwarver 
Schrieversonte zien hoe mooi, hoe de muuite 
weerd et Stellingwarfs veur de meensken is 

en nog wel meer wezen kan. Dat is gebeurd 
op hiel veul menieren. Neem bi’jveurbeeld al 
oonze mooie boeken, netuurlik, en neem ok 
zeker de gruui en de bluui van dit tiedschrift. 
En lao’we daorbi’j veural wies wezen mit wat 
we daorbi’j had hebben en vaasteholen moe-
ten: de saemenwarking van hiel veul meens-
ken mit mekeer, mit as spil en ondersteunen-
de instelling oons eigen streektaelinstituut 
Stellingwarver Schrieversronte! Dat bin wi’j 
mit mekeer, is ’t niet zo?

Oolderdom: van Ooldsaksisch via 
Middelnederduuts naor Stellingwarfs 
Et leek me aorig en wies d’r in disse Ovend 
nog es even weer op dat et Stellingwarfs ao-
rig oolder is as beide gemienten. En dat et ok 
nog oolder is as et gebied dat in elk geval al 
an et begin van de 14de ieuw mit de naeme 
Stellingwarf anduded wodden. Dat zit ziezo. 

Ik begin even bi’j et Oergermaans. Dat ont-
ston lange leden, zoe’n 1300 v.Chr., uut et 
Indogermaans.  En dat gebeurde in Zuud-
west-Skandinavië. Et Oergermaans verbrei-
dede him eerst naor et gebied daor now 
Noordwest-Duutslaand en ok Nederlaand 
is. Uut dat ooldste Germaans, dat behalven 
as Oergermaans ok wel as Protogermaans 
bekend staot, ontstonnen om et begin van de 
jaortelling henne, drie ondersoorten (‘dialek-
ten’): Oold-West-Germaans, Oold-Noord-Ger-
maans en Oold-Oost-Germaans. De tied van 
de eerstnuumde soorte leup tot omdebi’j et 
jaor 500. Gaondeweg ontstonnen om die tied 
henne daor de taelvormen Ooldnederlaans, 
Ooldengels, Ooldsaksisch, Ooldhoogduuts en 
Ooldfries uut.  

Et Ooldsaksisch, daor kommen et Stelling-
warfs, Drents, Twents en aander Nedersak-
sisch weer uut vot. Et moet behalven in 
Noordwest-Duutslaand ok in oons Nederlaan-
se gebied over een hiele grote regio verbreid 

1  Zie bi’jglieks et boekwark Op zoek naar de Stellingwarver identiteit (Berkoop, 1999).
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west hebben; vgl. Kaortien 1. Veur de fase 
van ±1150 tot ±1600 bruukt de vakwereld 
de term Ooldsaksisch niet, mar de tael uut 
die periode hiet et Middelnederduuts.  In de 
Nederlanen was dat ‘westelik’ Middelneder-
duuts’, tot ±1600. In Nederlaand het men et 
ok wel over ‘oostelik Middelnederlaans’. 

Mit naeme de overgang van Ooldsaksisch 
naor Middelnederduuts is opmarkelik en 
ok hiel dudelik. Ooldsaksisch hebbian ‘heb-
ben’ bi’jveurbeeld wodde, dus zeg mar rond 
±1150 of nog even wat eerder, tot hebben. 
De ontwikkeling van Ooldnederlaans he-
bon ‘hebben’ leup juust aanders: uut hebon 
ontston hebben, en naoderhaand hebbe. 
De twiede e in dat woord wodde en wodt 
in et Nederlaans nog altied zegd, mar in de 
volkstael gong de slot-n verleuren. En dat 
was al in de 16de, 17de ieuw. Hebbe wodde et 
dus, kompleet aanders as hoe et toegong in 
et Nedersaksisch, want dat kreeg uut heb-
ben [hεbm]. In Drentse teksten van ±1400 al 
staot dan soms ok hebn, zegn en zo. In zokke 
woorden is de twiede lettergrepe de e dan 

al kwiet, zo te zien. De uutspraoke zal doe 
in et Drents, en ik daenke ok bi’j oons, west 
hebben zoas et nog altied wel klinkt: [hεbm], 
en mit anpassing van de b: [hεmm]. 

Nog even een aander woordveurbeeld. 
Ooldsaksisch grîpan ‘grijpen’ hadde een lang 
klinkende ie en de uutspraoke in et Middel-
nederduuts was ok mit een lange ie: gr[i:]pen. 
Mar de uutspraoke van oons Nedersaksisch 
van vandaege-de-dag is [gripm], dus mit een 
kot klinkende ie. De lijn van et Nederlaans 
was ok in dit geval aanders. In de 17de ieuw 
ontston d’r in et (westelike) Nederlaans, in 
dit woord en in soortgeliekense woorden, 
een [εi]; zodoende hewwe dus grijpe(n) in et 
Nederlaans. Et Nedersaksisch, en ok oonze 
variaant daorvan, et Stellingwarfs, het dus 
kenmarken beweerd uut et Ooldsaksisch 
en et Middelnederduuts (zoas: de ie bleef, 
die wodde gien ij), mar ok bin d’r klaanken 
veraanderd deur een eigen ontwikkeling 
(veurbeeld: de kotte ie van griepen ontston 
uut een lange ie). En zo is d’r vule en vule 
meer angaonde klaanken. 

En dan heb ik et nog niet iens over woorden, 
betekenissen, woordvorming, zinsbouw, 
uutdrokkings en spreekwoorden… Echt, et is 
allemaole mooi genoeg om dit taelkultuur-
goed mit ’n allen te beweren – niet allienig op 
pepier en in komputerbestanen, mar ok in et 
daegelikse gebruuk. Om et praoten, lezen en 
schrieven te blieven!

De gemientegreens: gien taelgreens
Nee, de gemientegreens is gien taelgreens. 
Al lange leden is d’r veur et opzetten van 
et Stellingwarfs Woordeboek keuzen veur et 
opvraogen van woorden, uutdrokkings en 
veurbeeldzinnen in zo goed as alle dörpen. 
Die keuze was aenlik al in de eerste helte 
van de jaoren zeuventig maekt. Dat kwam 
omdat et al wel bekend was dat d’r onder-
linge verschillen weren. Even veur wie dit 
ni’j is: die verschillegies weren en bin tussen 
dörpen en kleinere of grotere gebieden. 

Kaortien 1. Et gebied van et Ooldsaksisch (en et 
Middelnederduuts)

DeOvend_april_binnenwerk.indd   5 21-03-17   15:08



6  DE OVEND

Kaortien 2. Et gebied van et Stellingwarfs mit een riegeltien taelverschillen, uutdrokt deur verschillende 
soorten lijnen
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Om veurbeelden zien te laoten hebbe ik bi’j 
dit Ovend-stokkien ien van de taelkaorties 
opneumen die in de loop van de tied ontwik-
keld binnen. Daor bin dus een tal verschillen 
op in kaorte brocht. Elk van de verschillende 
soorten lijnen onderscheidet een taelverschil. 
Aj’ daor even goed naor kieken dan ziej’ dat 
gieniene van de verschiensels precies bi’j de 
gemientegreens ophoolt. 

Now, ik daenke ok niet dat Floris van Egmond 
of een aandere bestuurder indertied mit 
kleine taelverschillen tussen beide helten 
rekening hullen het. Ik daenke ok niet dat die 
greens laeter veur ni’j, gruuiend onderscheid 
zorgd het, waorbi’j goenend mit opzet woor-
den aanders zeggen gaon binnen of juust 
mit opzet ooldere uutspraoken vaastehullen 
hebben om op die meniere aanders te wezen 
as de meensken uut et Oostaende of uut et 
Westaende. Wel bin d’r vanoolds verschillen 
tussen plakken, tussen groepen plakken of 
tussen forse dielen van een gemiente, mar bi’j 
mien weten lopt de omlijning nooit percies 
op ’e gemientegreens.

Ok gien ‘Weststellingswerfs’ en 
ok gien ‘Ooststellingswerfs’
Ie lezen et nogal es, as media oonze tael nu-
men willen en as ze zo et schient de gebruke-
like anduding Stellingwarfs niet bruken willen 
of d’r stomweg niet an daenken: de benae-
ming Weststellingwerfs, Ooststellingwerfs. Of 
soms, mit nog een extra s d’r in, alderdeegst  
Weststellingswerfs, Ooststellingswerfs. Die 
naemgevings bin onhaandig en vaag. De 
gebrukelike anduding, ok bi’j taelkundigen, is 
netuurlik Stellingwarfs, Ned. Stellingwerfs. De 
gemientegreens dot d’r gewoon niet toe.

Perveensiegreens en taelverschil
Een betien aanders ligt et mit de perveensie-
greens, tussen Overiessel en Drenthe an de 
iene kaante en oons gebied aan de aandere 
kaante. Kiek mar es op Kaortien 3. De vette 
lijn tussen Stellingwarf en Noordwest-Ove-
riessel drokt een belangriek verschil uut wat 
et voltooid dielwoord anbelangt. Neem mar 
et warkwoord slaon: wi’j an oonze kaante 
zeggen Hi’j of zi’j is sleugen, mar in Stienwie-
kerlaand zeggen ze: …is e-sleugen. En zo ok: 
is, hef e-fietst, is e-gaon. Wi’j an oonze kaante 
bruken in zokke gevallen dat veurvoegsel e- 
dus niet. 

En toch, aj’ hiel goed kieken op et kaortien 
ziej’ dat twie dörpies an de Drentse kaante 
van de greens mit Oost-Stellingwarf toch ok 
bi’j et gebied heuren dat die e- niet het. Dat 
bin Zorgvlied en Waoteren.2  Zo stark warkte 
de perveensiegreens dus ok weer niet; en 
waoromme zol die dat ok doen. Mar ik kan 
me toch wel indaenken dat die e- veur de 
meensken in Overiessel wel zoe’n onder-
scheid maekte mit ‘de aandere kaante van de 
greens’ dat de e- as eigen vuuld wodde en 
daoromme volop in gebruuk was en bleef, 
wiels d’r liekegoed an de aandere kaante gien 
reden was om die e- vanuut Overiessel te ‘ont-
lienen’, om dus et Stellingwarfs van daore as 
et waore ‘nao te doen’. 

Ik mos in dit verbaand ok even daenken an de 
greens tussen Duutslaand en Nederlaand, die 
ok in et Nederduuts / Nedersaksisch meer en 
meer as ‘taelgreens’ warken gaon is. Dat gong 
zo: lienwoorden uut et Nederlaans drongen 
de streektaelen in an de disse kaante van de 
laansgreens, en lienwoorden uut et Hoog-
duuts deden dat an de aandere kaante. En zo 
kreej’ de hieltied meer verschillen.

2    D’r bin meer zokke ‘greenzen’ mit Overiessel (en Drenthe), mar die bin vaeke wat minder strak. Dit kaortien, 
hier no. 3, komt uut Albert Sassen zien bekende studie over et Drents van Runen, en daor staon vergeliekbere, 
kaorties in.
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De gemientegreens kan vot. 
Fijne daegen veerder!
Taelkundig het de greens tussen ‘Oost’ en 
‘West’ gien inhoold. Hi’j kan daoromme, 
taelkundig bezien, dreks weer opheven 
wodden, lieke vlot as Floris van Egmond een 
opdieling uutvoerde. De eigen tael kan in 
dit hiele gebied prima funktioneren. Die het 
dat al vule eerder iewenlaank daon zonder 
greens en ok vanof 1517, lieke prima, mít een 
gemientegreens. Lao’we mit mekeer et Stel-
lingwarfs volop koesteren blieven: as gewone 
spreektael, mar ok as kultuurtael. Op ’e radio, 

op een eigen tillevisie - want daor is et zo 
staorigan tied veur -, op internet, en ja, ok in 
vergeerderings en aandere bi’jienkomsten in 
et eupenbaor.

Ik daenke niet dat de kleinschaolighied 
d’r onder lieden zal as et oostaende en et 
westaende weer bi’j mekeer kommen, eerder 
aandersomme. Van weerskaanten praoten 
veul meensken Stellingwarfs, en die kun dat 
mooi doen blieven. Et wodt dan een regio 
daor kleinschaolighied en et eigen gezicht 
veuropstaon. Ie hebben dan as iene gemiente 

Kaortien 3. Verschillen mit Noordwest-Overiessel. 
Veurbeeld: noordelik van de vette lijn ‘(het) fietst’, onder die lijn ‘…efietst’ 

DeOvend_april_binnenwerk.indd   8 21-03-17   15:08



  DE OVEND  9

wel twie keer zoveul inwoners as eerst, en dat 
is dan ok echt wel genoeg. Ik zie trouwens 
ok al hielemaole gien reden om langer uut 
mekeer te blieven. 

Mar, zullen sommige lezers vraogen: veur 
welk perbleem geef ie hier de oplossing? Ja, 
dat is een popelaire meniere om ok even naor 
veuren te kommen in een diskussie. Now, zo 
et schient moe’n gemienten ‘opschaolen’, dat 
wodt oons temeensen anpraot, ok as ge-
mienten hielemaole niet zo klein binnen. Dan 
wo’n d’r, nao et me toeliekt, inienend aandere 

‘feiten’ naor veuren scheuven daor veurstaan-
ders dan zels op kommen binnen. Veur mi’j 
persoonlik zol et in ieder geval niet hoeven. 
Mar dan aandersomme… om gemienten 
van oonze grootte eventueel bi’j nog meer 
aanderen te doen – veur welk perbleem is dat 
dan ok alweer de oplossing? 

Now ja, in dit mooie geschiedenisjaor zal d’r 
nog wel vaeker over klassineerd wodden. En 
veur ik et vergete: een fijn verjaordagsjaor 
veerder! 
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De keunstschilders Sierd Geertsma, Sipke 
Teijema en Wicher Dassen van Appel-
sche legden in et verleden heur woon-

plak en omkrieten meraokels mooi vaaste. 
Wark van heur drienen koj’ de oflopen jaoren 
zien in de Hoolten Klinte, et onderkommen 
van de historische verieninge van Appelsche 
e.o. De schilder Jan Welles kuwwe wat mi’j an-
gaot ok in et nuumde riegeltien zetten. Zien 
heit kwam van Appelsche en Welles maekte 
onder eren et hierbi’j ofbeelde schilderi’je 
van de vaort in Appelsche. Zeker nog vuuf 
keunstwarken uut de kontreinen van et dörp 
wodden  deur him maekt en twie aanderen 
meugelik ok.

In 1980 schilderde Welles op zien zeuventig-
ste, warschienlik as herinnering an zien kien-
dertied, mit eulievarve een fraai gezicht op ’e 
vaort van Appelsche. Op et schilderi’je ziej’ de 

vaort in oostelike richting op ’e hoogte van de 
Van Emstweg. Een mit turf belaeden skûtsje 
wodt trokken deur drie schipsjaegers zonder 
sleperspeerd. Et schilderi’je is now in et bezit 
van et Fries Schipveert Museum in Sneek. Van 
twie aandere schilderi’jen in dit museum, mit 
tafrielen uut de tied van de vervenings, is niet 
dudelik an welke plakken Welles weeromme-
docht doe hi’j die in 1978 en 1980 maekte. 
Meugelik weren dat ok de omkrieten van 
Appelsche, jim zien de ofbelinges d’r van op 
disse bladzieden.

Jan Welles (1910-2001) wodde op 3 april 1910 
geboren an de Turfkaai in Liwwadden. Hi’j 
was et zesde kiend van tiene uut et gezin van 
de in 1874 in Appelsche geboren Johannes 
Welles en die zien vrouw Teuntje van der 
Ploeg. De oolden van Welles verdienden de 
kost deur mit heur tjalk ’De Vief Gebroeders’ 

Carol Klok

Jan Welles, keunstschilder  
mit Appelschester roots

Jan Welles: ‘Een deur jaegers trokken skûtsje mit turf in Appelsche’, 1980
(Fries Schipveertmuseum, Sneek)
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turf te vervoeren van Drenthe naor Fries-
laand. Et hiele gezin, twaelf man stark, leefde 
op et zeilschippien van 62 ton. As d’r gien 
wiend was, trokken de kiender et botien.

Al op jonge leeftied bleek Welles een teken- 
en schildertelent te hebben. Hi’j wol graeg 
naor de keunstakedemie, mar zee daor laeter 
over: ‘Ik daenk dat mien oolden niet iens 
wussen dat zoks beston’. Op zien twaelfde 
gong Welles warken bi’j een huusschilder in 

Liwwadden. In zien vri’je tied leerde hi’j him-
zels et keunstschilderen an. In 1941 wodde 
Welles dekeraosieschilder van waandbodden 
bi’j de al in 1692 oprichte eerdewarkfebriek 
DEBO van R.F. de Boer in Workum. Naodat dit 
bedrief overgong op ’e perduktie van drai-
neerpiepen veur de Noordoostpoolder hadde 
Welles gien wark meer. Weer huusschilder 
wodden kon niet omreden hi’j intied hoogte-
vrees kregen hadde. 

Jan Welles: ‘Et laeden van turf in een skûtsje’, 1980 (Fries Schipveertmuseum, Sneek)

Jan Welles: ‘Een turfstikkker an ’t wark’, 1978 (Fries Schipveertmuseum, Sneek)
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Welles warkte daornao nog evenpies as 
onderhooldsschilder in de botterfebriek van 
Bolsward. Ok maekte hi’j nogal wat schilde-
ri’jen mit koenen en boerderi’jen d’r op veur 
kunsthaandel ’Muurtooi’ in Liwwadden. Daor 
wodden die meerstal verkocht an Friese emi-
granten die ze mitnammen naor et buten-
laand as andaenken an heur geboorteplak. 

Nao de oorlog gong Welles mit zien vrouw 
Margje Bottinga en heur kiender Joop, Bettie 
en Teunie zoemers vanuut Workum vaeke op 
vekaansie naor de kampeerboerderi’je van 
Dongstra an de Boerestreek in Appelsche. 
Welles trok d’r dan op uut om in de omkrie-
ten te tekenen en schilderen. Laeter gong et 
gezin zoemers kamperen in Buil, waor nog 
femilie woonde.

Tegere mit de laeter slim bekend wodden 
keunstschilder Jopie Huisman van Workum 
begon Welles in 1951 mit 5000 gulden an 
liend geld een eigen bedriefien in Workum 
veur et beschilderen van waandbodden. Die 
bodden wodden anleverd deur Welles zien 
vroegere warkgever De Boer. Et bedriefien, 
dat Nijverhiedsatelier Workum hiette en dat 
acht warknemers hadde, gong nao twie jaor 
falliet. De bodden van De Boer weren op en 
Welles en Huisman konnen ok min akkede-
ren. In een interview in de Liwwadder kraante 
zee Welles over et laeste: ‘Lao’k et zo zeggen, 
Huisman was d’r niet altied en as hi’j d’r wel 
was, moch hi’j graeg op zien mondharpe 
speulen’.

In 1956 verhuusde Welles mit zien gezin van 
Workum naor Veenendaal. Daor wodde hi’j 
konterleur in de textielfebriek VSW. Hi’j bleef 
zien hiele leven laandschoppen, zeegezich-
ten, petretten en naekten schilderen. Welles 
raekte weg op 28 meert 2001 in et bejaorde-
huus Bovenaende in Veenendaal.

Joop Welles (80), zeune van Jan Welles, gaf 
mi’j nog veul anvullende infermaosie over 
zien heit doe ik him en zien vrouw een posien 

leden in Dodewaard in de Betuwe opzocht. 
Ok was hi’j zo aorig om mi’j et fotoboek zien 
te laoten dat zien heit anlegd hadde van de 
meerste van de deur him maekte keunstwar-
ken. Daor zag ik foto’s in van nog drie schil-
deri’jen en twie aquarellen van Welles die hi’j 
van de omkrieten van Appelscha maekte. Ze 
bin allemaole in pattekelier bezit. Meugelik is 
d’r nog meer wark van Welles in de Stelling-
warven te vienen. Et zol dan ok mooi wezen 
as d’r lezers van De Ovend binnen die nog 
wark van him hebben of weten waor et is. As 
zi’j heur melden bi’j de redaktie, dan wodt dat 
slim op pries steld.

Bronnen
www.allefriezen.nl
www.delpher.nl
www.friesscheepvaartmuseum.nl
www.workumdwarsnaod.webklik.nl/page/
jopie-huisman
Op YouTube staot een oold filmpien van eer-
dewarkfebriek De Boer in Workum (zuken: de 
boer workum).

Mit vule daank an Joop Welles, 
zeune van Jan Welles.

Jan Welles schildert et pertret van zien vrouw Margje, 
rond WO II
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Sjoukje Oosterloo

Voete an vaaste wal

Een poze leden wa’k mit Margje te uutvanhuzen bi’j mien ere dochter Frouwkje. Sund kotten woont 
ze mit heur man now argens in de midden van oons laand. Vusen te wied vot om op iene dag 
henneweer  naor toe te rieden. Aj’ d’r nog mar een peer uurties binnen moej’ al weer risselvaosies 
maeken om op huus an te gaon. Niks weerd vun ik, en zodoende bleven we een peer nachies. Ze 
wonen daor biesterbaorliken mooi, mit een lange tuun die an de revier De Linge greenst. Groots leut 
mien schoonzeune oons et botien zien dat ze kocht hadden en waor ze mit op ’e revier veren wollen. 
Ik beerde zakken vol da’k et een mooi botien vun. Mar bi’j mezels docht ik: in zoe’n klein wiebelding, 
daor gao ik van mien levensdaegen niet in. Uut de verhaelen van Frouwkje had ik al heurd dat de 
Linge daor slim diepe is. Alliend al bi’j de gedaachte da’k in zoe’n klein wiebelbotien moet brekt et 
aangstzwiet mi’j al uut. Jim moe’n weten da’k de zwemkeunst mar amper machtig bin. Ik kan me-
zels mar krek boven waeter holen, daor is alles mit zegd. Bovendat raek ik in paniek as ik et waeter 
niet bediepen kan en zwem dan gieniene slag meer mit et gevolg da’k zo naor de bojem zakke. In 
mien jonkhied was d’r nog gien schoelezwemmen. We deden dan een kikker in een emmer mit wae-
ter en zaggen zo de keunst of, dat weren mien zwemlessen.
Tot mien vuuftiende jaor hewwe altied an de vaort woont en bange veur waeter bin ’k niet. Awwe 
es mit de boot naor iene van de eilanen gongen kon et me niet hadde genoeg wi’jen. Dan ston ik 
boven op et dek an de reling en geneut van de hoge golven die stokken sleugen tegen de boot. Et 
schommelde ommeraek mar et was een grote boot en niet zoe’n klein wiebelig geval as disse van 
mien kiender.
Op een aovend zol et dan wezen, et grote aeventuur mit et ni’je botien. D’r wodde een akku liend 
van de buurman, die de bosschop mitgaf dat hi’j niet wus hoe lange et ding et volholen zol, om-
reden et al een ooldeniene was. Vanof de walkaante zag ik hoe mien beide dochters en mien 
schoonzeune, ien veur iene, lachende, onder et roepen van vule oe’s en ae’s, in et kleine wiebelbotien 
stapten. De angst sleug me om et hatte en ik zee: ‘Veren jim mar even, dan pas ik wel op et huus.’ 
‘Doe niet zo flauw Mem, aj’ overboord raeken haelen we jow d’r wel uut,’ wodde me vanuut et kleine 
botien toereupen. Doe wol ik me niet kennen laoten en waogde de sprong. Wiels ik de ogen stief 
dichtekneep en in et botien klauterde waorschouwde ik: ‘Jaja, jim zeggen wel daj’m me redden zul-
len, mar as ik in et waeter raek zak ik as een balstien naor de bojem vanwegens mien ni’je leerzens. 
Die lopen netuurlik votdaolik vol mit waeter en dan verzoep ik. In dat brune revierwaeter kuj’m me 
nooit weerommevienen. Aj’m weer op et dreuge staon kuj’m votdaolik beginnen mit et verdielen 
van de arfenis.’ 
Ze lachten me uut en reupen om et hadste dat et zoe’n vaort niet lopen zol. 
Et veren was wel aorig, dat kan ik niet ontkennen mar ik heb de hiele tocht van benauwdens mit de 
billen stief tegen mekeer anknepen zeten. Doe we een aentien vot weren begon et botien de hieltied 
staorigeran te veren. De akku bleek bi’jkaans leeg te wezen. Wiels we ommekeerden en et veertuug 
geveerlik begon te schommelen, kneep me de keel weer evenpies dichte. Inwendig was ik hatstikke 
bliede dat de akku et niet langer volhul, omreden et aende van de boottocht now rap in zicht kwam. 
Gelokkig het de akku et toch krapan an huus toe nog volholen. En wat jim niks verwonderen zal, 
zette ik as eerste weer voete an de vaaste wal.

  DE OVEND  13

DeOvend_april_binnenwerk.indd   13 21-03-17   15:08



14  DE OVEND

Doe ik tien jaor was, verhuusden wi’j van 
Oosterwoolde naor Makkinge, een klein 
dörp mit een körfbalverieninge en de 

tenielverieninge: ”Het ontluikend bloempje”. 
Ik kwam in de vuufde klasse bi’j meester De 
Zee. Hi’j was et die oons op schoele et körf-
ballen leerde. Ik vun die sport hiel mooi, dat 
ik wodde al gauw lid van ”Sportclub Makkin-
ge”. D’r was in die tied niet zovule sport, dat 
de körfbalklub hadde een protte leden.
As wi’j uut speulen mossen, dan gongen d’r 
ok veul supporters mit; speulders en sup-
porters, altieten op ’e fiets. Wi’j speulden et 
meerst tegen WWMD De Hemrik, De Hoeve, 
VKC Siegerswoolde en LDO Terwispel, dat 
veer fietsen hoefden wi’j niet.
Awwe naor seriewedstrieden gongen, dan 
bleven we daor ok te daansen, want haost 
elke verieninge hadde dan een tente op et 
terrein. Riegelmaotig trenen was d’r niet bi’j. 
Et heugt mi’j niet dawwe een trener hadden. 
Et langste heb ik in et twiede speuld. Nooit 
he’k es docht dat ik mien best doen mos om 
in et eerste speulen te meugen. Doe ik een 
jaor of twintig was, wollen ze mi’j in et eerste 
hebben. Now ja, ok goed vanzels. Ik speulde 
mit Ike Nienhuis, de bekende scheuvelloop-
ster. Jacob van der Zee speulde ok mit en die 
was niet zo aorig veur zien eigen speulders. 
Aj’ wat verkeerd deden dan kafferde hi’j je 
uut. Zoks weren wi’j in et twiede niet wend. 
Hi’j zal et wel in et vuur van et spel daon 
hebben, ik hadde d’r mar een hekel an. Jacob 
hadde een winkel in Makkinge en deur zien 
holing op et veld raekte hi’j klaanten kwiet. 
Hi’j is doe opholen te körfballen.
Bi’j de winterdag, as wi’j niet speulden, dan 
gongen wi’j mit Ike Nienhuis naor kampi-
oenswedstrieden hadrieden. Ik herinnere mi’j 
nog dat ze drie keer kampioen van Frieslaand 
west het en in dezelde tied ok drie keer kam-

pioen van Nederlaand. Awwe aovends weer 
thuuskwammen en Ike was weer es kampi-
oen dan was et feest mit daansen nao.
Thuus hadden wi’j een boerespullegien en 
doe mien zuster trouwde en uut huus gong, 
was et mien beurt om te helpen. Ik moch wel 
körfballen, mar dan mos ik mit melkerstied 
weer thuus wezen. Dat was niet vol te holen; 
mit uutwedstrieden redde ik dat nooit op. 
Toen ik 23 jaor was, was et körfballen veur 
mi’j over.

Van Sportclub wodden mien vrundinne 
Jantje de Boer, Jan Bergsma en ikke nuugd 
om selektiewedstrieden te speulen veur et 
twaelftal van FKB op ’e Rottevalle, op 10 juni 
1946, Twiede Pinksterdag. Wi’j reden mit een 
vrachtwaegen uut Noordwoolde en pikten 
onderwegens ok speulders en supporters 
op van UKC van Ni’jhoorn. Die dag was et 
aekelig min weer; regel- en haegelbujjen 
wisselden mekeer of. Van oons drienend was 
Jan Bergsma goed genoeg veur et twaelftal 
van FKB. Hi’j was daor ok best wel wat groots 
op. Ik was niet teleursteld dat ik d’r niet veur 

Jan Koops

En de klokken ludeden mar...

In et Friese tiedschrift De Moanne het 
in et juninommer van 2005 een inter-
view staon dat Popke Popma hadde 
mit Richtje Schurer. Popma tipte oons 
daorover en vun et goed awwe dit in et 
Stellingwarfs in De Ovend zetten zollen. 
Hier staot eerst et verhael dat in De 
Moanne staon het, deur mi’j ommezet in 
et Stellingwarfs. Daornao staot nog et 
ien en aander an anvullings en opmar-
kings (JK).

Richtje Schurer-Bijstra, (1924–2009)
Et gesprek dat Popma mit heur hadde was 
op 8-1-2002 in Oosterwoolde
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uutkeuzen wodde. Naodawwe oons omme-
struupt hadden in kefé Popma, stapten wi’j 
weer in de vrachtwaegen. Et was een dichte 
vrachtwaegen mit zitbaanken an weerskaan-
ten en aachter was een dubbele deure en die 
hadden ze eupen laoten. Dat zal wel west 
hebben veur de frisse locht.
Wi’j weren nog niet lange onderwegens, of ik 
wodde geweer dat ik op ’e straote lag. Ik zag 
een tram staon daor soldaoten uut kwam-
men. Iene dee mi’j wat onder et heufd. Now 
en dan raekte ik even weg en dan wodde ik 
weer wat helder. Ik zag Ike henneweer lopen. 
Ik zag dokters en ziekenauto’s. Ik zag dat Ike 
rookte. Mien witte trui zat onder et bloed. 
D’r laggen meer op ’e straote. Ik wodde een 
kaemertien in een winkel indreugen. Hoe en 
waoromme, daor hadde ik gien benul van.

De vrachtwaegen is op ’e overweg op de 
Folgersterlaene bi’j Drachtster Kompeni’je 
onder de tram van Drachten baor Grunnin-
gen terechtekommen. Wi’j bin d’r uutslingerd. 
De zes personen die ommekommen weren 
hadden dat gelok niet. Et moet verschrik-
kelik west hebben. Laeter heurde ik dat Ike 
naor heur bruur zocht. Ok het ze nog hulpen 
lichemsdielen te zuken. Ze het doe nog een 

plokkien haor van heur bruur Piet ofknipt as 
andaenken. Dat alles is an mi’j veurbi’jgaon.
Mien vrundinne Jantje hadde een stokkende 
aarm en docht daor dat ze dat bi’j et körfbal-
len kregen hadde. ‘Ik wil nooit weer speulen,’ 
goelde ze. Jantje wus doe nog niet dat heur 
bruur Anne ok iene van de slaachtoffers was, 
en Jan Bergsma en Hendrik Tjassing ok. Van 
Ni’jhoorn weren dat Jan Jansma en Anneke 
Mulder. De vrund van Jantje, Jan Gorte, die 
altied as supporter mitgong, kwam d’r hiel 
goed of en het een protte regeld. De ge-
wonden wodden mit ziekenauto’s naor huus 
brocht. De dooien ok. Bi’j Donkerbroek het 
Jan veur een domenee zorgd die et verschrik-
kelike ni’js bi’j de femilies brocht.
Ik hadde twie gatten in et heufd, een zwaore 
hassenschudding en een grote wonde an de 
heupe en mos zes weken platliggen, boven in 
een donker kaemertien. Nao drie weken ha’k 
daor et nocht of. Ik zat buten op
’e baank en daor vreug de dokter of ik mi’j 
nog zweverig vuulde. Ik zee vanzels dat ik 
mi’j goed vuulde. Ik hoefde doe gelokkig niet 
langer meer te liggen. Now daenk ik wel es 
dat et toch te vroeg west het. Nao die tied 
was ik licht in et heufd, ik kon niet meer over 
de zweef van de kermis, wiels et mi’j veur 

Op disse foto zien wi’j een goederenwagon tussen Drachten en Grunningen, een kleine dattig jaor 
naodat et oongelok gebeurde, ongeveer op dit plak langs de Folgersterloane bi’j Drachtster Kompeni’je
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die tied niet gek genoeg gaon kon. Ik bin ok 
zomar misselik bi’j et autorieden.

Et hiele dörp was op et karkhof, d’r weren 
vier begraffenissen aachter mekere. Mien 
sportvrunden. Ik lag op bedde, mar kon de 
klokken luden heuren. En ze ludeden mar, en 
ze ludeden mar...

Anvullings (Jan Koops)
Wie de berichten over dit oongelok uut de 
kraanten van die tied d’r op nao kikt, die krigt 
hier en daor een wat aander beeld bi’j dit ver-
hael. Richtje (zi’j was 21 jaor) het et zels mit-
maekt, dat zi’j kon et weten, mar et kan goed 
wezen et aandere verhael d’r naost te hebben.
Die aovend om kwat veur zeuven was de 
vrachtwaegen, mit sjefeur Arend Slot van 
Noordwoolde, bi’j de niet bewaekte overgang. 
Slot was daor niet bekend en wus niet dat daor 
tramreels laggen. Daorbi’j: et wi’jde ommeraek, 
en et zicht was daor niet best, dat Slot heurde 
en zag de tram niet ankommen. Hi’j was al veur 
een diel de niet bewaekte overweg over, doe de 
lokemetief van de tram tegen et aachterste diel 
van de auto knalde, die daordeur omhogens tild 
wodde.
In iene van de berichten staot dat de auto niet 
veur personevervoer goedkeurd was en in een 
aander dat hi’j een eupen laedbak hadde; hoe 
dan ok, de twintig speulders en supporters bin 
d’r uutslingerd en zesse kwammen onder de rie-
dende lokomotief terechte en weren drekt dood. 
Een pelisieman uut Drachtster Kompeni’je, die 
et veur zien ogen gebeuren zag, waorschouwde 
mitien drie dokters. Dokter Siebenga van Op-
einde en dokter Huismans uut Drachten weren 
daordeur al vlogge op et onheilsplak.
De tram mos optild wodden om de meensken 
d’r onder weghaelen te kunnen. Dat het tot elf 
ure die aovend duurd.
De lieken van de slaachtoffers weren soms 
onherkenber verminkt en kregen vot-en-daolik 
een kiste. Ze wodden eerst onderbrocht bi’j G. 
van Slooten. Zi’j zollen, neffens iene van de be-
richten, deur Justisie in beslag neumen wezen.
De slaachtoffers uut Makkinge weren:
Piet Nienhuis, 11 jaor; Anne de Boer, 15 jaor; Jan 
Bergsma, 15 jaor en Hendrik Tjassing, 31 jaor.
Uut Ni’jhoorn: Jan Jansma, 20 jaor en Annie 
Mulder, 19 jaor. 
Nao de begraffenis van disse laeste twieje 
wodde d’r in Oolde- en Ni’jhoorn een jaor niet 
an sport daon. 

Bericht in de Heerenveensche Koerier 
van 11 juni 1946
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Ik hebbe Boris altied allienig mar zien as een 
geweldig goeie kammeraod. Krek as Joris, 
doe die d’r nog was. Et weren kammerao-

den die me et leven opfleurden en minder 
ienzem maekten. Mar now he’k pas deur da’k 
hatstikke riek van Boris wodden kan. Die 
wieshied he’k opdaon tiedens et lezen van et 
wonderbaorlik mooie boek Bob de straatkat 
van James Bowen. Een echt gebeurd verhael!
Et is waor dat Boris vanzels hatstikke be-
kend wodden is omda’k verhaelen over him 
schrieve  en foto’s van him op mien webstee 
zette. D’r bin weinig bekendere katten in de 
Stellingwarven en vere omgeving. Mar hi’j 
kan wat dat anbelangt toch lange niet tegen 
Bob op. 
Bob was een rooie straotkatte in Londen en 
hi’j was ziek. Hi’j hadde last van zwulderi’je 
en was zo verstaandig dat hi’j hiel goed in de 
gaten hadde dat hi’j et allienig niet opredden 
zol. Hi’j mos hulpe hebben van een meenske. 
Bob het doe een man uutzocht daor hi’j wel 
bi’j wezen wol. En dat was James Bowen. 
Bowen was een straotmuzikaant en zat in een 
ofkickpergramme. James zat ommeraek in de 
onderwal, hi’j verzorgde himzels niet goed 
en woonde in een kael en ongezellig flattien. 
En doe zat Bob, zielig en ziek, op een dag bi’j 
him veur de deure en James kon et niet op-
brengen en jaeg de katte vot. Hi’j wol hiele-
maole gien katte, mar disse stakkerd koj’ toch 
niet votsturen? Bob kwam dus in huus. James 
kocht eten veur him en gong mit him naor de 
dieredokter. En Bob knapte op. Et wodde een 
prachtige en gezonde katte.
James docht dat de katte now uut himzels 
wel votgaon zol, de straote weer op, mar dat 
gebeurde niet. Bob leup James overal aach-
ternao. En en mooie was dat James now veur 
iene zorgen mos en dat brocht vaastighied in 
et leven van de straotzanger. Hi’j wol volledig 

ofkicken, een beter leven zien te kriegen. 
Tegere mit Bob. Die gong deur et drokke 
Londen overal mit him naor toe. Hi’j zat bi’j 
him op ’e schoolder en gong naost him zitten 
as James zien lieties zong bi’j een werenhuus 
of de ingang van een metro. En wat dee blie-
ken? Veural vrouwluden weren gek op Bob. 
Ze aaiden him, praotten tegen him, zetten 
him op ’e foto en maekten filmpies op you-
tube. Bob wodde zodoende wereldberoemd. 
Tillevisieploegen van over de hiele wereld 
kwammen om et stel te filmen. En… de 
meensken deden wel twie keer zovule geld 
in James zien geldbakkien as aanders. Een 
prachtig duo! Et boek is vleden jaor verfilmd 
en op ’e galapremière weren James, Bob en… 
Catherine, de vrouw van preensWilliam. En 
Bob wodde aaid deur Catherine…
Waoromme zol hier niet kunnen wat in En-
gelaand ok kan? Ik bin ok een artiest, krek as 
James. Goed, ik zinge niet, ik vertelle verhae-
len. En a’k Boris now es mitneme naor alder-
haande vrouwludegroepen in Peize, Dokkum, 
Stienwiek, Almelo, Blaankenham… Dan zet ik 
Boris op een taofeltien naost de boeken die 
’k te koop hebbe. Et zol mi’j niet verbaozen 
a’k in et schoft dan twie of drie keer zovule 
boeken verkope as aanders. De vrouwluden 
zullen Boris aaien, op petret zetten, en film-
pies van him maeken. Stellingwarver Boris is 
geld weerd, krek as Engelse Bob. 
Netuurlik kommen Omroep Frieslaand en RTV 
Drenthe om et biezundere duo te filmen. De 
tillefoon zal roodgloeiend staon. Eva Jinek zal 
persoonlik bellen! En ik kan dan echt overal 
kommen te vertellen. Mestricht, Amsterdam, 
Breda… Et Stellingwarfs en mi’j nemen ze 
overal wel op ’e koop toe. Et gaot vanzels in 
wezen allienig mar om Boris. 
Omdat een goeie uutgever gek op geld is, 
komt mien uutgever dan votdaolik op et idee 

Johan Veenstra

Boris en Joris – katteverhaelen
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en maek een boekien van al mien verhaelen 
over Boris en Joris in De Ovend. Dat boek 
he’k ok te koop bi’j me. De iene drok nao de 
aandere vligt de winkels uut. Et moet wel 
haost dat Steven de Jong et wonderbaorlike 
verhael van de Stellingwarver schriever en 
zien katte verfilmen gaot. En dan zal d’r van-
zels een galapremière kommen. Spietig dat 
et Asta Theater in Wolvege d’r niet meer is, 
dan hadde et daor mooi kund. Now komt de 
première in de mooiste en grootste bioskoop 
van Liwwadden. Ik kope me veur de tied een 
smoking en Boris krigt een mooi riempien mit 
een bellegien d’r an om de hals. Ziej’m et veur 
jim?

Ik stao in de hal van de bioskoop en Boris ligt 
op een rood-wit kussen naost me veurdat de 
film begint. D’r komt een grote, donkere auto 
anrieden. We heuren et pebliek butendeure 
klappen en juichen. En dan komt Màxima 
d’r in, in een prachtige jurk van Natan. Ze 
lopt drekt op oons toe. Eerst aait ze Boris en 
dan geft ze mi’j een haand. Onder de fim, 
de beste die Steven de Jong ooit maekt het, 
eten Màxima en ik een haantienvol popcorn 
en veur Boris he’k een blikkien whiskas in de 
buse van mien smoking. Want ja, een film van 
aanderhalf ure is best een lange zit.

Boekeni’js
Bi’j de Schrieversronte wodt op et mement 
hadde warkt an een flink tal ni’je boeken 
die dit jaor en volgend jaor verschienen 
zullen. In De Ovend van juni kun jim daor 
veul meer over lezen. Mar we numen hier 
alvast twieje d’r van; van die beide boe-
ken is al bekend wanneer ze prissenteerd 
wodden:
Op 28 juli verschient tiedens een kulture-
le aovend in et MFC van Ni’jhooltpae de 
dichtbundel De overkaant van et waeter 
van Johan Veenstra (zie ok blz. 25).
Op 8 september is bi’j Hotel Resteraant 
Lunia in Berkoop de prissentaosie van ’De 
raadselachtige gemeentewapens van de 
Stellingwerven’, van Frans Wuijts. 
Tiedens de aovend zal d’r o.e. een lezing 
holen wodden over de ontwikkeling van 
ooldsher van de heraldiek in de gemien-
te: over oolde zegels, ofbelinges van et 
gemientewaopen en de vlagge.
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Disse zommer, om percies te wezen in 
de twiede helte van de julimaond, wo’n 
de opnaemen maekt veur de Stelling-

warver film ’Daor klept de klokke 
weer’. De film gaot over de peri-
ode an et begin van de 16e ieuw, 
de tied dat Stellingwarf veurgoed 
zien vri’jhied kwietraekte en bi’j 
Frieslaand indield wodde. Daor-
veur was et gebied twie ieuwen 
laank een min of meer vri’j boere-
republiekien west.

’Daor klept de klokke weer’ is een verfilming 
van et gelieknaemige boek, dat krapan zestig 
jaor leden schreven wodde deur onderwiezer 

Hendrik Hoogeveen uut 
Oosterwoolde. Vuuf-
tig jaor laeter, in 2007, 
vertaelde Hans Koop-
mans van Oosterwoolde, 
en ok onderwiezer, et 
boek in et Stellingwarfs 
en wodde et deur de 
Stellingwarver Schrie-
versronte anbeuden an 
alle basisschoelen t.b.v. 
et vak Hiemkunde in et 
basisonderwies. 
Et skript veur de film 
wodde kotleden schre-

ven deur Thomas Rovers, een jonge regisseur 
uut Grunningen. 

Speulders en lekaosie
Veur de film bin vier heufdrolspeulers neudig: 
de jonge Stellingwarver Franke die mit Auke 
Stelling, een dörpsrechter van De Haule en 
ere Stellingwarvers Stellingwarf verdedigt 
tot an et laeste toe. Franke is om de twintig 
jaor henne en een fleurige en ondernemende 
jonge die veur de vri’jhied van Stellingwarf 
opkomt. 
Auke Stelling is een veertiger die zien gebied 
op een goeie en oprechte meniere bestuurt. 
Franke krigt bi’j zien stried tegen de vi’jaand 
de hulpe van Anne, een maegien van zien 
leeftied dat deur plunderende bendes heur 
huus en femilie kwietraekt is. 
D’r is ok een heufdrolle veur Sipke Durks. 
Sipke is van dezelde leeftied as Auke, mar een 
gemiene verraoder! 
Veerder bin d’r een peer bi’jrollen veur de 
dörpsbewoners Gabe en Hidde. Daornaost 

Van de redaktie

Wie speult mit in Stellingwarver film?

Hendrik Hoogeveen, de schriever van 
’Daor klept de klokke weer’ 

H. HOOGEVEEN

Vertaeld en bewarkt deur Hans Koopmans
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bin d’r veul figuraanten van alle leeftieden 
neudig.
In de film speulen butendat ok Aorend, et 
peerd van Franke, en Wodan, zien hond, een 
belangrieke rolle. Ok veur die beide rollen 
wodt uutkeken naor geschikte kandidaoten.

Verschillende lekaosies
De film zal in de julimaond opneumen 
wodden. De opnaemen bin op verschillende 
lekaosies, mar een belangrieke lekaosie is 
et kesteel ’Old Stoutenburgh’ van Gregorius 
Halman in Blesdieke. 
Ok zullen d’r opnaemen wezen in de buurt 
van De Haule, Appelsche, Else en op ’e Delle-
boersterheide bi’j Berkoop. 
Veur et kamerawark zorgen studenten van de 
Filmakedemie uut Amsterdam, wiels Serge 
Epskamp van Zaandhuzen veur geluud en 
filmmeziek zorgt. De regie is in hanen van 
historikus en regisseur Thomas Rovers uut 
Grunningen, die al an meerdere filmproduk-
ties mitwarkt het. 

De film, die financieel meugelik maekt wodt 
deur de perveensie Frieslaand, et Fonds Oost-
stellingwerf en Stichting Bercoop Fonds is 
een produktie van de Stellingwarver Schrie-
versronte. 

De film, die ongeveer een half ure duren gaot, 
is veural bedoeld veur de (ooldste) leerlingen 
van et basisonderwies en de leerlingen van et 
vervolgonderwies.

Thomas Rovers verkent ’Old Stoutenburgh’

Oproep
Wie zin het en speul mit in disse eerste echte Stellingwarver film, die kan him 
opgeven bi’j de Stellingwarver Schrieversronte in Berkoop. Disse oproep gelt niet 
alliend veur de vier heufd- en twie bi’jrollen, mar ok veur de figuraanten. Opgeven 
kan deur te mailen naor info@stellingwarfs.nl, mar bellen kan ok: 0516-451108. 
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Uren leup de oolde keizer
weeromme naor zien keizerriek.
Jaoren leden al verbannen,
kwaod en mu en oe zo ziek.

Waor had hi’j zoks an te daanken?
Was hi’j zó opstaandig west?
Now, hi’j mocht zien eigen taeltien
niet meer praoten op et laest!!!

As hi’j vreug om thee of koffie
mit rezienekeek d’r bi’j,
mos hi’j roepen in et Engels,
eers dan leupen  z’ him veurbi’j!

’t Volk was hiel medern en aorig,
want de keizer die was trouwd
mit de bakker van de hoeke
en dát vun men echt niet fout.

Mar sprak hi’  laet’ in november
jaorliks weer zien troonrede uut,
dan was d’ eigen tael verbeuden,
was et parlementsbesluut.

Tuurlik weren d’r nog meensken
et iens mit d’ oolde man zien stried,
mar ze dusten niks te zeggen;
leefden as een minderhied.

Doe sprak op een zoemeraovend
een wieze oele weer die  tael!
’t Was een wónder, dat men heurde
en een hiel appat verhael…

‘Voegels heur ie haost nooit praoten’,
zoks gong hiel de wereld deur
en dan in zoe’n oolde tael nog;
wat een mooi en fijn geheur!

Bussen, treinen, vliegmesienen
brochten ’t volk doe naor dat  riek
en de middenstaanders dochten:
D’ oolde baos die krigt geliek!

As wi’j now es praoten leren
in die oolde oele-tael,
dan verkopen wi’j vaast toeker,
doen we douk een hiele hael.

Mar ok bakkers, slaachters, kappers
leerden ’t oolde spraokien weer
en de butenlaanders kwammen;
kochten, boekten d’ hieltied meer…

Et gong ekenomisch beter
en et ni’je parlement
vreug de oolde keizer need’rig:
‘Komt weeromme… beste vent!’

Deur dat kleine oelewonder,
zit hi’j now weer op ’e troon.
Eigen tael, dat is ’t blikstiendekaeter!
Eigen tael: bruuk et gewoon!

Harmen Houtman

De oolde keizer

  DE OVEND  21

DeOvend_april_binnenwerk.indd   21 21-03-17   15:08



Jimmy Visser (De Letterstreken)

Buren

‘Ik heb et now helemaole had mit die tutte van hiernaost. Ik bin d’r krek weer van de buurt-
bemiddeling. Dat wodde daon deur zoe’n kerel mit een protte strepies over de bost. Hi’j bleek 
slim gevulig veur et vrouwelik schoon in de straote en gong hielemaole plat veur et katte-
gejank van die diva van hiernaost. Wat een vertoning. Mi'j wodde amper wat vraogd. Mien 
mannelikhied het een protte schae oplopen. Ik kan de kommende tied niet meer bi'j de straote 
daele. Et ni'js van oonze striederi'je gaot vlogger deur de buurt as een artikel in de Stellingwarf. 
Et zit zo:
Een dik jaor leden was alles nog zoas et leven gaon moet. Ik geneut een protte anzien in de 
buurte. Alleman zee me gedag of streek me even over de huud as ik midden op et tuunpad zat. 
Bi'j alle huzen was ik meer as welkom en ik kende mien husies waor as d'r altied wel slikkeri'je 
te vergeven was. Ik was de keuningskaeter van de Vlinderwiek. Doe kwam op een mooie dag 
in september inienen een deksels mooi maegien veurbí'j. Ze leup veur mi'j langes en doe ik 
mit een proememontien een flaaikerig geluud maekte, keerde ze heur omme, dri'jde mit et 
kontien behendig henne-en-weer en zee: "Wat een heerlijk geluid komt daar mijn oren binnen. 
Dat wil ik nog wel eens horen". Ik was drekt smoor op heur, stotterde wat in mien beste hoog-
hollaans van: “Kom erbij er is plaats zat”.  Veurda'k weer bi'j soepe en stuit was, was ze al stief 
tegen mi'j an zitten gaon.  Ik  heb drekt mar zegd dawwe hier in et Stellingwarfs praoten. Dat 
vun ze niet slim want neffens heur verstaot de liefde elke tael. Ze hiette Elaine mar ik nuumde 
heur Lies. Dat past ok meer bi'j mien naeme, gewoon Jan.
We hadden et hiel genoeglik mit oons beidend. Alle morgens vong ik een lekker jong moe-
sien veur heur en legde dat bi'j heur aachterdeure. Tegere gongen we now bi'j mien slikkeri'je 
adressies daele. We dielden alles. Et katteloekien van de overkaante he'k veur heur onklaor  
maekt zodat we de lekkere happies van oonze siamese buurvrouw zomar uut heur etensbot-
tien haelen konnen.We planden een reisien naor Peries. De katte van Ome Willem hadde daor 
prachtige herinnerings an. Mar in meert gong ze vremd. Now het ze wat onder de schölk… 
en et is niet van mi'j. Dat kan niet. Ik bin hulpen. Netuurlik hewwe wel de neudige meneuvels 
daon mar d'r komt bi'j mi'j gien drokdoend zaod. Now, jim begriepen wel dat doe de raepen 
geer weren. Ik legge now kikkerds bi'j de deure zodat Lies daor slim beroerd van wodt. Ik schiet 
alle daegen een beste bolus zomar op et pad bi'j de deure. Wegmoffelen doe ik dat ding niet. 
Ze kan mi'j now alle daegen roeken. Ik zorg d'r veur dat alles heur angriest. Ik hebbe nog iene 
troef. De hiele dag meziek maeken as een meertse kaeter. Dan jaegen de baos en baozinne 
heur wel de deure uut. Waor moet ze dan henne. Zoe’n ofslikt stok vreten daor wil gien fesoen-
like kaeter nog een bek opzetten. Wi'j bin hier niet op ’e wallen. Dat is een peer honderd kile-
meter veerderop en zoveer komt ze niet mit heur dikke boek. Lichtkaans dat die strepiesbost 
van een buurtbemiddeler nog wat in heur zicht. Kan ik drekt doen wat hi'j veurstelde: opholen 
mit pesten.’
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In een saemenwarkingsverbaand van de 
Stichting Stellingwarver Schrieversronte, 
de Historische Vereniging Appelscha e.o, 

de Historische Vereniging Oosterwolde e.o. 
en de Vereniging Historie Weststellingwerf 
e.o. wodt op zaoterdag 19 meie in Berkoop et 
Symposium 1517 – 2017 holen. 

Dit symposium wodt orgeniseerd omreden 
et van ’t jaor op ’e kop of 500 honderd jaor 
leden is dat et gebied Stellingwarf in twie 
grieteni’jen verdield wodde. Die twie griete-
ni’jen zollen de laetere gemienten Oost- en 
West-Stellingwarf hieten gaon. 
Tiedens dit biezundere symposium zal d’r in 
vier inleidings ommedaenken wezen veur de 

periode rond 1500–1517 en wat daor laeter 
uut votkommen zol.
De eerste inleiding het as (wark)titel: 
’Twee-eenheid, vijfhonderd jaar Oost- en 
Weststellingwerf'; deur dr. Meindert Schroor.

Op zaoterdag 19 meie:

Biezunder symposium  
over Stellingwarf 1517 – 2017

Et van oorsprong venestroompien De Riete bi'j 
Boekelte vormt al van 1517 of een diel van de greens 
tussen Oost- en West-Stellingwarf. 
Op 'e foto zien jim et stroompien uutkommen in 
De Lende. Ok die revier is veur een groot pat de 
greens tussen de beide gemienten. De foto is maekt 
vanof et grondgebied van Ni'jberkoop; we kieken uut 
op Boekelte. Links, an de ere kaante van De Lende, is 
nog krek een tippien Elsiger grond te zien
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Veur de twiede inleiding zorgt dr. Henk 
Bloemhoff. De (wark)titel van zien inleiding is 
‘Oost en West 1517 – 1550: in de spiegel van 
vroege bestuurlike teksten’
Anslutend zal et eerste exemplaor van een 
bundel over de eerste, nog beweerd bleven, 
bestuurlike stokken uutrikt wodden an bur-
gemeester Harry Oosterman van Oost-Stel-
lingwarf.
Veur et schoft is d’r een optreden van et duo 
Marianta mit meziek uut de Middelieuwen en 
daornao. 
’De familie Lycklama à Nijeholt en de OWO 
gemeenten. Machts- en huwelijkspolitiek’; 
dat is de (wark)titel van Jelle Terluin uut Beet-
sterzwaog.

De vierde en laeste inleiding wodt verzorgd 
deur  perf. dr. Michiel Herweijer. ‘Gelaagde 
identiteit en modernisering: ontwikkelingen 
in de Stellingwerven vanaf de jaren vijftig’ is 
de (wark)titel van zien lezing.
Nao elke lezing is d’r gelegenhied tot et stel-
len van vraogen. Dagveurzitter is Ype Dijkstra, 
oold-veurzitter van de Stellingwarver Schrie-
versronte. 
Et pergramme is tegen 17.30 ure oflopen; d’r 
is dan nog tied veur een gezellige naozit mit 
een happien en een draankien.

De intree veur et symposium is € 10,00. Veur 
leden van de Stellingwarver Schrieversronte 
en alle historische verienings en dörpsarchie-
ven in en buten Stellingwarf omme gelt (bi’j 
risserveren veurof ) liekewel de speciaole toe-
gangspries € 7,50. Daor bin koffie, thee mit 
een traktaosie, een hattelike biet in et schoft 
en nao ofloop bi’j inbegrepen.
 
Plak: MFA, Willinge Prinsstraote 18c, 
 Berkoop
Daotum: Zaoterdag 19 meie
Tied: Vanof 13.00 ure inloop mit 
 koffie/thee, et pergramme 
 begint om 13.30 ure 
Risserveren: Stellingwarver Schrieversronte, 
 t/m donderdag 11 meie.
 info@stellingwarfs.nl, 
 0516-451108 (van maendag 
 t/m donderdag tussen 9 ure 
 en 16.00 ure). Betaelen kan 
 alliend kontant op 19 meie bi’j 
 binnenkomst.

Behalven veur een optreden zorgt Marianta ok veur 
meziek bi’j de naozit
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Op de veuraovend van de keunstroute 
Eupen Stal is in MFC De Ni’je Stienze van 
Ni’jhooltpae de prissentaosie van ’De 

overkaant van et waeter’, de ni’je dichtbundel 
van Johan Veenstra. Dat is een biezundere 
gebeurtenis, want et is al weer tien jaor leden 
dat d’r van Veenstra gedichten in boekvorm 
verschenen. Et gong doe om et prachtige 
’Longerlaand’, een gezaemelik boek van  
Johan Veenstra en ofbelings van keramische 
keunst van Peter Hiemstra van Berkoop.  

In ‘De overkaant van et waeter’ schrift Veen-
stra in hiele persoonlike gedichten over 
himzels en de meensken die in zien leven van 
belang west hebben of dat nog altied binnen. 
Kwetsber, sfeervol en mankeliek.
Et boek verschient in een exklusieve vorm-
geving van Sijtze Veldema van Stilet Vormge-
ving uut Dwingel. 

Oproep veur et maeken van foto’s
Tiedens Eupen Stal, die dit jaor op zaoterdag 
29 juli uut aende gaon zal, is d’r in de hal van 
et gebouw van de Stellingwarver Schrievers-
ronte een kleine overzichtstentoonstelling 
van et wark van Veenstra. De hal zal liekewel 
veural inricht wodden mit een tentoonstel-
ling van foto’s die maekt binnen n.a.v. een ge-
dicht uut ’De overkaant van et waeter’. Johan 
Veenstra zorgde, tegere mit de uutgeveri’je 
van de Stellingwarver Schrieversronte, veur 
een speciaole selektie van vuuf gedichten. 
Die vuuf gedichten bin op disse bladziede 
ofdrokt. Iederiene die graeg foto’s maekt en 
deur (ien) van de gedichten inspireerd is, kan 
wark insturen. Per persoon kun per gedicht 
maximaol twie foto’s instuurd wodden. 
Et fermaot van de foto’s is naor eigen keuze, 

Van de redaktie

Foto’s maeken bi’j gedichten  
van Johan Veenstra

Fietsen  

En ie fietsten in de zunne
mit et joongien aachterop.
Soms dan koj’ de stilte heuren
en de geuren van et laand
zweefden as een zute dieze
over bossen, zaand en huzen.
En ie fietsten almar wieder.

Alles leek oneindig groot
en de dood was nog een woord
zonder zeerte, zonder zorgen.
’t Leven dat zol altied deurgaon
veur de moeder en et kiend.
Fietsend’ deur een zee van tied,
in de waarme zoemerwiend.

Borgtocht

A’k de boot dwas deur
zoemer en zunne over et
meer sture en et waeter 

over oons hennespattert,
wee’k tot in et morg
van mien wezen da’k

veur altied bi’j je heure.
As borgtocht veur oonze
veertocht, onwis deur een

verburgen leven, dat soms
even veur ’t locht komt,
stop ik et geld in de klompe

van de broggewipper.
De locht boven et laand
trilt van hitte en verlangst.
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en dat gelt ok veur de keuze kleurefoto of 
zwatwit. 

Tentoonstelling en publikaosie
Et insturen kan digitaol naor info@stelling-
warfs.nl: mit vermelding van naeme, email- 
en postadres, en et tillefoonnommer. Et 
insturen kan t/m zaoterdag 18 juni. 
Een speciaole kemmissie, mit o.e. de schrie-

ver, bepaolt welke foto’s tentoonsteld wod-
den. Een selektie uut die foto’s zal publiceerd 
wodden in et oktobernommer van et Stelling-
warver tiedschrift De Ovend. 

Rond 1 juli zal bekend wezen welke foto’s 
tentoonsteld wodden en wodt d’r kontakt 
opneumen mit de maekers d’r van.  

Droom

Ik zag mezels vannaacht as kiend
bi’j ’t oolde spul en hi’j zag mi’j.
Hi’j keek me an en zag de man
die hi’j ooit wodden zol en ik
et kiend da’k lange leden was.

’t Was zoemer, et zaand was mul.
D’r hong die dag een waes van
klamme waarmte over ’t laand. 
Hi’j hul een bloeme in de haand
en keek as hadde hi’j verwaacht

in disse wonderlike droom 
zien oold’re ik iniens te zien. 
Wat was ’t da ’k in de ogen zag
van die verlaoten krullekop?
Onschuld en een bult ontzag.

Doe leup et joongien mit de
zunnebloeme vot, et leven in.
Een tocht mit onrecht, ongemak,
verraod, mar mit as troostpries op
et laest toch ok een kammeraod.

Toegift

Haost moe’we maeken
en verleuren jaoren
inhaelen, mien liefste.

De eerste vlocht gaanzen
verkondigt dat de tied
oons op ’e hakken zit.

Anzeggers van grauwe
vergetelhied zullen
de locht diezig maeken.

Kleur zal verwi’jen
in witte winterwiend
over schosselig laand.

Kroep as een laeste
toegift van een mooie
haast dichte naost me,

veur et leven bevröst.

Roofvoegel

Wat bin ’k aanders
as een zwarver,
now de beien van de
sepiepen rood binnen,
de brummels zwat.

Ik zwalke deur 
et onlaand
van mien wezen.
Een boot veert in
een visioen veurbi’j.

De vasse locht
van een meitied
hangt veur een tel
in de leegte
boven et veld.

Tot in de veerte:
gien meens te zien.
Mar in de locht
volgt een roofvoegel
elke stap van mi’j.
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Et volgende stok ston in 1986 in ’De Dreijer’, et 
dörpsblad van Oolde- en Ni’jberkoop. Et is veur 
De Ovend vertaeld en bewarkt deur Sjoukje 
Oosterloo. Et oorspronkelike artikel wodde 
schreven deur Jacobus Nijholt van Berkoop 
(1914-2008). (Red.)

Zoas veul Berkopers wel weten bestaot et 
dörp uut verschillende buurtschoppen. 
As et now nog wel gebrukelik is weet ik 

niet, mar doe wi’j naor de legere schoele gon-
gen bleven de kiender uut de buurtschop-
pen middags tussen twaelf en half twieje op 
schoele te broodeten. 
Naor huus lopen veur et waarme maol was te 
veer en een fiets was doe nog gien algemien 
goed. Van ’Bekhof’ bleven de kiender van 

Klaas en Harm Menger, van Jan Boelen en 
van Jan Buitinga middags over op schoele. 
Van ’Deddingebuurt’ weren dat de kiender 
van Talma en van ’Wittenburg’ die van de Ter 
Schuurs, laeter de Posten, de Zwiers en de 
Nijholts.
Wi’j woonden van 1928-1934 op de boerde- 
ri’je ’Wittenburg’, die boerderi’je hadde dus 
dezelde naeme as de buurtschop. De boer- 
deri’je was eigendom van de femilie E. Willin-
ge-Prins, was doe zesentwintig bunder groot, 
mar wodde laeter uutbreided deur et anmae-
ken van heide. De boerderi’je is laeter of-
braand en doe kwam d’r een bungalow veur 
in de plak. Tieden kommen en tieden gaon.
Vlakbi’j Wittenburg ligt nog een buurtschop, 
dat is ’Kippenburg’, daor woont O. Bijstra. Mar 

Jacobus Nijholt

De buurtschop Wittenburg

De boerderi’je Wittenburg rond 1970. Op 29 augustus 1973 braande de boerderi’je spietig genoeg of
De laeste bewoners weren de femilie A. Boek
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waor de greenzen percies liggen weet ik niet. 
De verbunnenhied in de buurt was meerstal 
groot en beston uut veur de haand liggende 
grote en kleine dienstverlienings. De meer-
ste meensken weren boer, dat vaeke wodde 
d’r hulpen bi’j et verweiden van vee, bi’j et 
dösken of hulpe bi’j ziekte. Dat was doeder-
tied, doe wi’j op Wittenburg woonden nogal 
es et geval. ‘Een goeie buur, beter as een vere 
vrund’, krigt dan een dubbele betekenis.
De buurtschop ’Deddingebuurt’ beston aen-
lik mar uut twie grote boerderi’jen. Daor as de 
femilie Schippers now woont boerkte eerder 
de femilie Ruurd Koopmans, ofkomstig van 
Gaasterlaand. Nog eerder was dat de femilie 
Spierenburg. De aandere boerderi’je d’r naost 
was de grootste van et dörp, mit roem zestig 
bunder. Die boerderi’je wodde bewoond 
deur de femilie Talma, ofkomstig van Rinsu-
mageest. Ok die boereplaetse is ofbraand; de 
femilie Elshof het now een ni’je boerkeri’je an 
de Grintweg in gebruuk, mit et meerste laand 
van Talma’s boerderi’je. Behalven et gebied 
’De Hoorn’, dat is now in et bezit van et ’It 
Fryske Gea’ en vormt een onderdiel van et 
netuurrisservaot Delleboersterheide.
Bi’j de buren Koopmans en Talsma op Ded-
dingebuurt praotten ze eerder Fries en dat 
vunnen wi’j as Stellingwarvers hiel gewoon. 
Van de oorspronkelike bewoners uut de 
buurtschop Wittenburg is d’r in 1986 mar iene 
die op et oolde stee woont en dat is Sietse ter 
Schuur. Hi’j woont nog daor hi’j ok geboren 
is, liekewel is d’r an et huus deur de jaoren 
henne nogal wat veraanderd. Zien oolden, 
Gerrit ter Schuur en Tietje Boek, bouwden 
daor laeter een renteniershuus tegenover, 
daor woont now de femilie Pool.
Bi’j Ter Schuur weren grote zeunen in huus en 
die gongen dan lopende mit et jok op ’e rog-
ge te melken. Bussen en emmers brochten ze 
ok op die meniere te plak. Ze hadden et grö-
slaand links en rechts van de Grintweg liggen 
en weren vaeke vroeg bi’j de pinken. As wi’j 
morgens muuite hadden om van bedde te 
kommen - we weren ok nog een stok jonger 
- dan reup Heit naor boven: ‘D’r uutkommen, 

want Schuur’s jongen bin d’r al langes.’ En wat 
veur boer wol d’r now morgens as laeste de 
bussen bi’j de weg. Nee toch!
De oolde Ter Schuur, mit de hanen op ’e 
rogge en een dikke tebaksproeme aachter de 
koezen, was een man van weinig woorden, 
gemoedelik, vol grappies en een raodgever 
van de buurt. Deur vule van zien praktische 
winken hewwe hiel wat leren kund. Veural 
een praotien over vroeger was prachtig. Zo 
ston d’r vroeger in de buurtschop een ien-
vooldig boerkeri’jgien, daor woonde de vri’j-
gezel Meine Gort. Hi’j hadde twie, seins drie 
koenen, een pinke en een kalf. Vaeke vertelde 
hi’j oolde verhaelen en saegen en soms zong 
hi’j oolde volkslieties. Van oorsprong kwam 
hi’j van Noordwoolde en hadde ere menieren 
as de ere meensken om him toe, en somstie-
den botste et wel es.
Tegenover Meine Gort woonden de oolde 
luden Gosse Post en Jantien, tegere mit heur 
vri’jgezelle zeune Bart. Beide manluden we-
ren ok ’an de proem’, wi’j vunnen dat mar vies. 
Aachter Gosse en Jantien woonde Albert Mul-
der, hi’j hadde een grote witte snor en proem-
de ok, dat koj’ ok dudelik zien. Mulder was 
eertieds koetsier west bi’j dokter Ebbinga op 
’e Gediek, en daor kon hi’j starke staelties over 
vertellen. Ok al hadde hi’j een stok of vuuf 
koenen, hi’j was aenlik gien boer. Mit zien ool-
de kedde voerde hi’j op zien bedriefien nog 
zoe’n betien de rolle van koetsier uut. Albert 
en zien kedde weren onofscheidelik. 
Albert en zien vrouw Jaantje hadden iene 
zeune. Dat was Eise en hi’j was veur bi’j de 
straote in een schuurtien, veur een appel en 
een ei, fietsemaeker. Et was jammer dat daor 
nogal es misbruuk van maekt wodde. Eise 
is laeter naor Kannede vertrokken. Hi’j had 
trouwens biezundere kwaliteiten, zo kon hi’j 
goed tenielspeulen en dan hadde hi’j et lief-
ste een rolle as laandloper. Wat Eise Mulder 
ok hadde was een riebewies en daor kwam 
hi’j mit in et ni’js.  Bi’j een anrieding brocht hi’j 
schae toe an een veeauto van Van der Wagen 
en zodoende kwam hi’j veur de rechtbaank. 
Bi’j de vraogen van de rechter hong hi’j zo de 
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kloon uut, dat de kraante maekte d’r brieduut 
verslag van. Dat zo kwam Wittenburg ok nog 
es in de eupenbaorhied.
Eertieds ston d’r nog een hiel aander soort 
huus mit plak veur een stokmennig koenen 
en daor woonde Hans Post mit de vrouw en 
twie dochters. Post is aorig jong uut de tied 
raekt. Aachter him woonde Jan Kleis, en laeter 
oonze melkrieder Jaap Zwier, die de bussen 
zo goed tillen kon. Aachterop de heide, now 
Delleboeren 1, woonden Foppe Kuiters en 
Albert Zwier, die laeter in ’t dörp een gerage 
mit veevervoer begonnen. Nao Zwier kwam 
de femilie Geert Cats op ’e heide. Ze hadden 
een grote huusholing en dat verstarkte de 
schoelegaonde jeugd van Wittenburg mit 
extra broodtrommegies op ’e rogge. 
D’r vullen spietig genoeg ok drie kiender of. 
In Ooldehoorn kwam een geriffermeerde 
schoele waor de jongste Talma’s doe hen-
netrokken. Wi’j weren alliend mar jeloers op 
heur ni’je fietsen die ze kregen. Ofgeunst 

beston doe ok al.
Veraandering kwam overal. Aachter oonze 
boerderi’je lag omdebi’j twintig bunder heide 
die op een hoge zaandrogge nao uut goeie 
grond beston om an te maeken. Doe d’r nog 
plaggen steuken wodden veur potstal en eer-
appelkoelen, vunnen we bi’j et ommezetten 
van de plaggen mennig fezaante- of petrie-
zenust. D’r weren ok korhoenders en aander 
wild, zoas haezen, knienen en renen.
Mar de schoppe kwam in de heide, mit kiep-
karre en reels en drie man uut de Kompeni’je 
an de kop. Wekeliks kwam op zaoterdagmor-
gen rentmeester Warning mit de geldbuul 
om de manluden Berend Post, Sjoerd Koop-
mans en Hendrik van Houten uut te betaelen. 
De kompostschippers, die veur de ontginning 
langs De Kuunder heur vrachten kompost op 
’e zonuumde ’Boeks polle’ losten, weren ok 
vaaste klaanten. Mar d’r kwam ok mest veur 
de ontginning uut et dörp van boerderi’je 
Vredewoold. Die boerderi’je was doe nog in 

Dit husien ston indertied ok op Wittenburg, even oostelik van de boerderi’je Wittenburg. Beginjaoren 
twintig woonde hier Hendrik Seinstra en zien vrouw Aafke Mulder. In 1927 verhuusden die naor Ni’jberkoop. 
Laeter woonden op dit plak o.e. Hendrik Mulder (een bruur van Aafke) en de vrouw
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eigen beheer bi’j de femilie Prins en Jan Los 
woonde as bedriefsleider op ’e boereplaetse. 
Jan Los was een peerdeman en op ’e boer-
deri’je hadden ze een peer vurige merries, 
die ’de dames’ nuumd wodden. In de winter, 
morgens tegen de klokke van negenen, 
kwam Jan Los mit ’de dames’ in et span en 
twie vrachten mest uut et dörp draeven. Die 
vrachten mossen dan aachteruut de ontgin-
ning in, meerstentieds deur de modder. Dan 
gong d’r wel es wat mis of stokkend en of 
et now deur de ’mooie dames’ kwam of de 
ofgeunst om de ’mooie dames’ dat vertelt de 
geschiedenis niet, mar leedvermaek was d’r 
wel.
Gelokkig is de ontginning niet veerder gaon 
as de boerderi’je Wittenburg en is et Delle-
boersterveld en De Hoorn an de schoppe 
ontkommen.
Vaaste klaanten deur de laanderi’jen mit de 
gemoedelikhied van doe weren Pieter Talma, 
die daegs zien pinken, schaopen en jonge 
peerden telde op De Hoorn, en Oepke v.d. 
Schoot die as onbezoldigd opzichter de wae-
terlossings konterleerde.
Overlast van et waeter uut Ni’jberkoop dee 
somstieden de hujlanen onderlopen en dan 

mossen de dukers op ’e tied dichte. Vandae-
ge-de-dag hebben ze et waeterpeil beter 
in de haand, mar dan gaot et seins weer ten 
koste van ere plaanten en dieren. Aj’ now es 
in et Delleboersterveld binnen, kuj’ zien dat 
d’r perbeerd wodt deur instroming wat van et 
oolde weeromme te kriegen. 
Ik besluut mit een aorig veurval.
Bi’j de goeie gewoonte van de buurt heurde 
winters de aovendpraoteri’je. Zoks wodde 
vaeke naachtwark as nao de koffie de borrel 
op ’e taofel kwam. Nao de koffie mossen de 
boeren even aachter de koenen daele en ik 
heur et vrouw Talma nog zeggen: ‘Niet aach-
ter iedere koe een half ure’. In de loopstal kan 
men vandaege-de-dag aorig vlogger. Mar of 
et ok nog zo gezellig is…?

Op et stok van Nijholt kwammen indertied 
nog een peer aorige reakties binnen. Zo wodde 
bi’jglieks angeven dat d’r indertied een peer re-
den laggen vanof boerderi’jen an de Bovenweg 
in Berkoop en Ni’jberkoop tot an De Kuunder. 
Sommige van die boerderi’jen hadden alder-
deegst laand vanof De Lende tot an De Kuun-
der. In 2017 gelt dat nog altied veur Boshoeve in 
Ni’jberkoop. (Red.) 

Schrieversronte stelt Raod van Advies in
De Stellingwarver Schrieversronte het sund donderdag 16 meert een Raod van Advies. 
De Raod wodde deur et bestuur van de stichting insteld omreden et de hieltied meer mit, 
veural toekomstgerichte, zaeken te maeken krigt die mit naeme op bestuurlik terrein liggen. 
Om daor zo goed meugelik op in te speulen bin in de Raod van Advies personen benuumd 
die op verschillende gebieden veul kennis, ervering en inzicht hebben.
 Op dit mement bestaot de Raod van Advies uut Titia Bijwaard, Lutz Jacobi, Henk Bloemhoff, 
Ype Dijkstra, Victor Felder, Jan Haveman en Geert Lantinga.
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Tegere mit enthousiaste bestuursleden 
van de verienings van Plaetselik Belang 
van Oolde- en Ni’jlaemer én leerkrach-

ten van basisschoele De Lamer orgeniseert 
de Stellingwarver Schrieversronte een Stel-
lingwarver Dag in Oolde- en Ni’jlaemer. De 
Stellingwarver Dag, die eerder in de dörpen 
Buil en De Hoeve holen is, is dit jaor op zao-
terdag 1 juli. 

De veurbereidings bin al een schoffien in 
volle gang en et belooft opni’j een ommeraek 
mooie dag te wodden. De dag zal ofsleuten 
wodden mit een slim ofwisselende feestao-
vend mit zang, een prissentaosie deur leer-
lingen van De Lamer, verhaelen, een ienakter 
en meziek. Overdag kommen tiedens een 
biezundere smartphoneroute alderhaande 
kulturele en laandschoppelike onderwarpen 

langs. An alle aktiviteiten kan vergees mit-
daon wodden. In De Ovend van juni kun jim 
meer over et percieze pergramme lezen, mar 
de daotum kuj’m now alvast risserveren!

1 juli: Stellingwarver Dag  
in Oolde- en Ni’jlaemer

Bi’j ’De Brogge van Jikke’ in Ni’jlaemer zal tiedens 
de fietstocht op 1 juli ok een vermaekelik gebeuren 

plakvienen. Op ’e foto zien jim Harmen Houtman 
die indertied een Stellingwarfs gedicht schreef over 
broggewaachter Jikke Oosterhof. Dat wodde in ok-

tober 2016 bi’j de brogge plaetst en de brogge kreeg 
doe ok zien toepasselike naeme.  
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Examen Stellingwarfs
Op vri’jdag 7 april dot een groep van twaelf 
basisschoeleleerlingen van et Comperio 
College in Wolvege examen Stellingwarfs bi’j 
de Stellingwarver Schrieversronte. Et oflopen 
schoeleseizoen kregen de leerlingen les om 
heur et Stellingwarfs niet alliend schriftelik, 
mar ok mondeling eigen te maeken. Daor-
veur wodde deur leerkracht Ageeth Bos i.s.m. 
de Stellingwarver Schrieversronte een spe-
ciaol lespergramme ontwikkeld. In De Ovend 
van juni kun jim hier meer over lezen.

Stellingwarver weke 
op basisschoele De Lamer
In de weke veurofgaonde an de Stellingwar-
ver Dag op 1 juli in Oolde- en Ni’jlaemer is 
d’r op basisschoele De Lamer een weke lang 
ommedaenken veur et Stellingwarfs en de 
Stellingwarver kultuur en netuur. Tegere mit 
daans- en expressiedocente Lianne Jacobs 
ontwikkelt Sietske Bloemhoff hier een appat 
lespergramme veur, waorbi’j de bekende 
Stellingwarver moes Piepmoes weer een 

belangrieke rolle hebben zal. Gong de moes 
veurig jaor op vekaansie naor Appelsche; 
in Oolde- en Ni’jlaemer zal hi’j te maeken 
kriegen mit een moerasgeest… Anslutend op 
dit thema komt Henk Jager van Berkoop in et 
Stellingwarfs vertellen over wat d’r allemaole 
in et waeter leeft, en nemt daorvan prachtige 
veurbeelden mit om an de kiender zien te 
laoten. Tegere mit Henk Jager gaon de leerlin-
gen butendat ok zels op onderzuuk uut.

Stellingwarver netuurexkursies
In meert beud de Stellingwarver Schrie-
versronte in et kader van Hiemkunde in et 
basisonderwies weer de meugelikhied an 
van et holen van Stellingwarver netuurex-
kursies. Veur de exkursies zorgen de leden 
van de speciaole warkgroep, en dat bin Harm 
Smid, Andries van der Veen en Freddie de 
Vries. Warkgroeplid Hans Lanting kan spietig 
genoeg vanwegens teveul ere drokte dit jaor 
niet mitdoen. Binnen kotte tied gavven heur 
acht schoelen veur de exkursies op, en daor 
was mitien et maximum mit berikt.

Ni’js over Hiemkunde  
in et basisonderwies
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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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"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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