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E T  V E U R O F F I E N
Boekbienen
Deur de Schrieversronte bin ik an et boekbienen raekt. En dan niet de rieme strakker om de 
boek henne om et uutdi’jende lief in toom te holen; nee, et gaot om et inbienen van lees- of 
plaetiesboeken.
Een jaor of wat leden was in et gebouw van de Schrieversronte mit Eupen Stal ruumte geven 
an de Stichting Handboekbinden. Daor koj’ mitdoen an kleine warkwinkels daor aj’ leerden om 
een klein fermaot boekien in te bienen.
D’r weren verschillende uutvoerings van die boekies en bi’j elk heurde weer een eigen wieze 
van inbienen. Ik was votdaolik verkocht, veural deur et kleine behapbere wark. Mit een peer 
minuten hej’ een aorig kedogien klaor om mit Kast of een jaordag vot te geven.
Mar et echte boekbienen is vanzels et inbienen van ’gewone’ boeken of et opknappen daor-
van. Dat daoromme he’k ok een kursus in Stienwiek volgd veur dat grotere, serieuzere, wark. 
Kuj’ dan boekbienen? Nee! Ja, ie kun wel een boek veur jowzels maeken, mar boekbiender woj’ 
deur onderviening. Hoe vaeker aj’ et doen hoe ienvooldiger et liekt te wezen.
Veurig jaor wodde ik vraogd om bi’j een boekbienklub te kommen. Doe ik de webstee van die 
klub es bekeek docht ik: dat is niks veur mi’j! Et gaot om, zo ston daore, ’gevorderde amateur-
boekbinders’. Now, daor heur ik niet bi’j vanzels. Mar ze bleven mar vraogen, dat ik bin d’r een 
keer henne west. Doe dee blieken dat op die klub niet alliend et serieuzere wark oppakt wodt, 
mar dat ok daor veur mi’j toegaankelike warkstokken maekt wodden. Warkstokken die ok weer 
as kedogies votgeven wodden kunnen. D’r vaalt vule (bi’j) te leren. Mar et voldot mi’j omme-
raek!
Et liekt wel wat op meensken van buten de Stellingwarven die et Stellingwarfs wel lezen willen, 
mar aangst hebben dat zoks niet lokt. Now is ien warkwinkel of een kursus misschien niet 
genoeg, mar et kleinere behapbere leeswark, dat moet zeker lokken. Vaeks ok zonder kursus. 
Ie hoeven niet drekt een komplete roman van Johan Veenstra te lezen. Et kan ok beginnen mit 
Tomke of et plaetiesboek ’De dörpen van Stellingwarf in oolde beelden’. Dat argement wil nog 
wel es warken bi’j de sutelaktie. 
In september zet die sutelaktie weer uut aende mit as doel zovule meugelik boeken an de man 
en vrouw te kriegen. In de kroje zit altied veur elk wat wils, dat ie kun, behalven een boek veur 
jezels, ok wat ienvooldigs d’r bi’j kopen as kedogien veur de Amsterdamse buurvrouw of de 
Braobaanse buurman of de Twentse pedikure of de kapster uut Zeelaand. De meersten van bu-
ten de Stellingwarven staon ommes niet ofwiezend tegenover oonze tael. Ze moe’n even een 
douwgien in de rogge kriegen, krek zoas ik een douwgien kregen hebbe om bi’j de boekbien-
klub te gaon.

Jan Koops
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A s ik him belle veur een ofspraoke dan is 
zien vraoge wanneer dat wezen moet. 
'Wi'j mienen dawwe et drok hebben,' 

zegt Klaas van Weperen.
As de daotum prikt is vraog ik of et adres, dat 
mi'j deurgeven is, klopt. Nee dus. 'De vrouw 
is een tied leden verhuusd en ik bin mit heur 
mitgaon.' 
Ze blieken van nommer drieje naor twieje 
gaon te wezen.

Disse eerste zinnegies die ik mit him uutwis-
sele beloven een gesprek mit grappen en 
grollen.
Die maekt hi'j ok wel, mar veural ok de eern-
stige kaante komt op 'e bodden.

Op et terras van et huus daor ze now vuuf 
jaor wonen, kieken we uut op een grote 
peerdebak daor tien peerden en volen staon. 
'Een uut de haand lopen hobby. Iene is Fries 
kampioen wodden. Ik moet daor een uut-
daeging in zien kunnen, aanders stop ik d'r 
votdaolik mit.'

'Aj' hier wonen hoef ie niet meer op vekaan-
sie,' is mien komplement veur de schitterende 
omgeving daor we op uutkieken. 'Wi'j moe'n 
wel vot, eers hewwe hielendal gien vekaan-
sie,' zegt Hinke, Klaas zien vrouw. Uut alle be-
stuursfunkties die Klaas even laeter opnuumt, 
wodt dudelik dat een rustig plakkien nog niet 
een rustig leven inhoolt.

Jan Koops

Oonze ni'je veurzitter

Klaas van Weperen woont op een prachtig plak in de buurtschop Jardinge
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Klaas is in 1954 geboren in de buurtschop 
Jardinge en woont daor nog. Nao de legere 
schoele het hi'j de Middelbaore Laandbouw-
schoele volgd.
Op zien zeuventiende zat hi'j al in et bestuur 
van de ‘jongerein’ en laeter van de ooldejaors-
ploeg en de kalverfokkeri'je. Laeter bin daor 
hiel wat bestuursfunkties bi'jkommen, veural 
in de agrarische sektor, mar ok van DIO (33 
jaor) en It Wetterskip (18 jaor). Hi'j is bi'j wieze 
van zeggen kiend an huus bi'j de perveensie 
en et gemientehuus. Daor bin ze niet altied 
bliede mit him. 'Ik hool van eerlik, transpe- 
raant en oprecht. Daor koj' et veerste mit.'
Zien bi'jbaenties geven al an wat hi'j ok 
opmarkt: 'D'r is meer as alliend boer wezen. 
Mien heit het mi'j, doe ik twintig was, al zegd: 
“Now moej' jowzels financieel mar redden”. 
Daor sprekt vertrouwen uut en dat helpt 
meensken veerder. Veul geld interesseert mi'j 
niet, mar ik mag d'r graeg mit speulen.’
Ekenomie het Klaas altied mooi vunnen en 
nóg. Naost de sportbi’jlaoge is dat ok de re-
den dat Klaas de Telegraaf lest. 'Daor meugen 
meensken trouwens van vienen wat ze willen.’

Naost et boerebebrief dat Klaas tegere mit 
zeune Jan het, en daor hi’j volop van genie-
ten kan, dot Klaas ok advieswark; veur boere-
bedrieven, mar ok veur onroerend goed. ‘Et 
kombineert prachtig!
As boer volgde hi’j alderhaande kursussen 
die veur zien persoonlike ontwikkeling 
belangriek west binnen. ‘Et was niet altied du-
delik wat ik an kennis opdaon hadde. Hinke 
vreug wel es, a’k nao een peer daegen kursus 
weer thuuskommen was, wa’k now eins leerd 
hadde. Dat kon ik vaeke niet iens dudelik 
maeken, mar toch he’k d’r ommeraek vule 
an had. Lammert van Weperen, die kotleden 
uut de tied raekt is, het vroeger es tegen mi’j 
zegd: De belangriekste beslissings in je leven 
moej’ maeken veur je vuvendattigste. Die 
opmarking is mi’j altied bi’jbleven.
Ik kan now ienkeer niet een uutstippelde 
route lopen, ik gao mien eigen weg.'
Klaas warkt as adviseur ok wel veur projekt-

ontwikkeler Theo Wijntjes. Ze hebben krek et 
paand van de RABO in Oosterwoolde kocht. 
‘Daor zitten prachtige meugelikheden in. Ik 
hadde et eins zels kopen moeten.’
Veerderop in et gesprek komt een peer keer 
an de odder dat Klaas redelik impulsief (‘op 
mien gevuul!’) grote investerings dot. Zo is et 
ok gaon mit et huus daor ze now wonen. ‘Eins 
in ien aovend deurpakt.’

Klaas het gien idee hoe ze d’r bi’jkommen 
binnen him te vraogen as veurzitter van 
de Schrieversronte. Ze zullen eerst wel wat 
meensken uut mien netwark vraogd hebben. 
Mar vaeke beginnen meensken niet graeg 
an dit soort funkties. En et is wel zo daj’ d’r 
gevuul bi’j hebben moeten. En dat heb ik wel 
bi’j et Stellingwarfs. Heit is Fries en Mem is 
Stellingwarfs. Mit Heit en Mem, en ok mit de 
kiender praot ik Stellingwarfs.’ Klaas het vuuf 
kiender en tien kleinkiender.
‘Wi’j bin laest mit z’n ienentwintigen naor de 
Efteling west. Now is de Efteling wel aorig, 
mar ik heb veural geneuten van et gegeven 
dat wi’j daor mit zien allen weren. Dat is luxe! 
Dan hej’ toch  een riek leven!? 
Mar goed, et Stellingwarfs. Ik was gien lid van 
de Schrieversronte mar las De Ovend wel bi’j 
Heit en Mem thuus. Mien idee is daj’ mit res-
pekt mit de eigen kultuur ommegaon moe-
ten, mar ie moe’n et d’r niet te dikke boven op 
leggen. Ik heb et altied praot, mar mos, doe ik 
in It Wetterskip te lane kwam wel Fries leren 
om mitdoen te kunnen, en dat gaot prima. In 
et bestuur bin ik gien detaillist; et gaot mi’j 
om de grote lijnen. In die zin bin ik mit de 
neuze in de roombotter valen: d’r moet bi’j de 
Schrieversronte aorig an trokken wodden om 
de subsidies boven taofel te holen.
Ik hebbe gien behoefte om mi’j te profileren, 
mar kan d’r wel van genieten as ze aachterof 
zeggen dat ik bepaolde zaeken goed regeld 
hebbe. D’r bin meensken die tegen oons 
opkieken deur de grootte van et bedrief. Die 
hebben et over ‘die grote’. Mar dat is betrek-
kelik. Ik zegge mar zo: Wi’j hebben meerdere 
bedrieven op ien plak!’
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Dat ‘grote’ is aanders niks overdreven. De 
maotschop het 340 bunder laand in gebruuk, 
600 melkkoenen en 360 stoks jongvee. 
Dan zoj’ zeggen dat d’r een hadde zaekeman 
tegenover je zit; mar gaondeweg wodt meer 
en meer dudelik: Klaas is een meenskemeens. 
Hi’j nemt et op veur meensken die in de on-
derwal van et leven zitten, leut de te betaelen 
pries veur een oolde, mooie ponnie van de 
dochter over an meensken mit een dochter 
die ook ponnieridt en de ponnie kopen wil: 
´De pries bepaolen jim zels mar!´ En hi´j gaf 
een schoonzeune opdracht veur de bouw van 
heur huus waor aanderen van dochten dat 
die schoonzeune daor nog niet an toe was. ‘Ie 
moe’n meensken vertrouwen geven. Lessend 
weren we in Duutslaand om ni’je laandbouw-
mesienen te bekieken en eventueel te kopen. 
Bi’j een zwilmesiene – vandaege-de-dag 
wodt zoe’n mesiene vaeks ‘harke’ nuumd – 
zee Heit dat hi’j daor mar niet meer op rieden 
mos. ‘’Dan kopen wi’j him niet!’’ zee ik doe. 
‘’Of daenken jim da’k dat wel an kan?’’ vreug 
Heit doe... En zo kan ok hi’j op zien 87-ste nog 
leren om mit de ni’jste laandbouwmesienen 
omme te gaon.’

Ok de gevulige kaante komt naor boven: 
‘Veurig jaor hewwe meer as zeuventig koe-
nen verleuren deur ziekte! Dat kan kommen 
deurdawwe een tal aandere koenen inkocht 
hadden of deur eigen zaeken; dat weej’ nooit 
precies. Mar as zoks je niks dot, dan bi’j’ et 
niet weerd boer te wezen.
Wi’j hadden ni’je koenen kopen kund, mar 
junior zee dat hi’j et wel opredden zol en re-
gele et zels. En zo is et dus gaon; uut et eigen 
jongvee wodt et tal melkkoenen weer op 
nivo brocht. Mar et zaekelike moet ok deur-
gaon: even weerommekoppelen wat gebeurd 
is, de konklusie trekken, dan niet weeromme-
kieken en vol gas veuruut en d´r tegenan.

Zokke zaekelike overwegings en zovule 
bestuursfunkties maeken et ok noodzaeke-
lik je zo now en dan te ontspannen. Klaas 
volleybalt elke donderdagaovend. Daornaost 
fietst hi’j om de kondisie op peil te holen 
en dot hi’j an scheuvellopen. Daor zit al een 
overienkomst in mit tiedelik Schrieversronte-
veurzitter Jan Baas. Klaas is nogal fanatiek. Zo 
schaetst hi’j ok op ’e Weissensee. Dat deurzet-
ten kan de Schrieversronte goed van passe 
kommen.

Jan Koops

Tramongelok
(anvullings)

I n et aprilnommer van De Ovend ston een 
stok over et tramongelok in 1946 daor zes 
jonge meensken bi’j wegraekt binnen.

Jan Oosterhof van Makkinge hadde daor 
bliekber ok al es over schreven en gaf nog 
wat anvullings en verbeterings deur. 
Die kreeg hi’j op zien beurt weer deur van 
vrouw Haarsma die op et mement van et 
ongelok in de tram zat. 
En et toeval wil dat zi’j vlakbi’j et kruuspunt 

woonde daor et ongelok gebeurd is.
De meensken die wegraekt binnen wodden 
opbaord in de opslag van de meubelhaandel 
an de overkaante van de weg. De gewon-
den bin naor Et Vene en Grunningen brocht 
omreden Drachten nog gien ziekenhuus 
hadde in die tied. Een luguber andaenken an 
et ongelok was dat et wrak van de vrachtauto 
nog maonden in de tuun van de buren staon 
het. Et was veur de bestuurders trouwes 
haost onmeugelik een tram ankommen te 
zien. Et huus, een hoge hede en een riegel 
bomen stonnen allemaole in et zicht. De 
massienisten hadden liekewel de gewoonte 
om veur elke krusing even te toeteren. Nao 
et ongelok is d’r wel een bod ’Onbewaekte 
overweg’ plaetst.



Vaeke as ik vesite heb zeggen ze: ‘Och maegd, 
wat woon ie hier toch op een biesterbaorlik 
mooi plakkien mit dat vri’je uutzicht vanuut 
je kaemer.’ En eerlik waor, daor kan ik ze gien 
ongeliek in geven. Van mien uutzicht in de 
straote veur mi’j, daor geniet ik vaeke van 
onder et genot van een bakkien troost. In 
die straote gebeurt d’r van alles. Auto’s die 
mekeer gien veurrang geven en op haoren 
en snaoren bi’jenneer daele schieten. Alder-
deegst bi’j de winter as et spiegelglad is, dan 
glieden die blikken op vier wielen seins deur 
de bocht as weren et ofscheuten projektielen. 
Wiels ik in mien stoel zit en al die vremde 
meneuvels gebeuren zie, slat mien hatte as 
een laomerstat en kniep ik mien hanen seins 
aangstig dichte. Benepen komt d’r geluud uut 
mien keel: ‘Oei! Oei!’ Zokke dingen geven hiel 
wat reuring. Een inkelde keer gaot et faliekant 
mis en dan moet de pelisie d’r an te passe 
kommen. Alleman draeft dan deurenneer 
henne, wiels ik et allemaole bekieke as is et 
een film waor ik zels de ondertiteling veur 
bedaenk. Somstieden kan zoks wel aorig 
spannend wezen. 

Een aentien wiederop staot een kantoorge-
bouw waor as de gaanse dag nogal wat volk 
in- en uutlopt. Meenskekieken is dan ok een 
aorige bezighied veur mi’j, mar bekenden zie 
ik daor nooit. Vot naost dat kantoor staot een 
schoele veur kiender waor as wat an mekeert. 
De meersten wo’n morgens brocht mit een 
bussien en middags weer ophaeld. Et bin alle-
maole lange gien lieverties heb ik al ontdekt. 
Lichtkaans kan ik et nog beter anduden as 
kiender mit een boel temperement. 

Sjoukje Oosterloo

Vrouw Deusien
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Op een morgen, as ik om koffietied de boel 
weer es in ogenschouw zit te nemen, zie 
ik een flink uut de kluten wassen maegien 
anlopen kommen in heur bloesien, wiels et 
rottekruutkoold is. As ze an et kienderdag-
verblief tegenover mien huus toe is, begint 
ze ommeraek driftig mit beide bienen in de 
hede te trappen. Krekkengeliek as is dat nog 
niet genoeg, gript ze mit beide hanen in et 
grune blad van de klimophede en begint d’r 
an omme te rokken. De hiele hede schuddet 
dat et zowat dot en krek as ik daenke dat de 
boel et begeven zal, hoolt ze inienen op mit 
heur keunsten. Ze bekomt wat, kikt es om 
heur henne, geft de hede nog een beste trap 
nao en maekt dan rechtsomkeerd, richting 
schoele. De leerkrachten bin daor zeker wel 
wat wend, omreden d’r gieniene op ’e uutkiek 
staot om te zien wat as zoe’n maegien doen 
gaon zal. Ik moet eerlik toegeven, dit maegien 
hadde wel temperement. 

En ja heur, iedere morgen kan ik de klokke 
d’r wel liek op zetten, zo ok vandemorgen. 
Daor komt ze weer anfietsen in heur rooie 
maantel, ‘Vrouw Deusien’ nuum ik heur. Niks 
biezunders zoj’ zeggen, mar et vremde is dat 
ze altied een bodpepieren deusien aachter-
op onder de snelbienders het. Neffens mi’j 
passen d’r mar krek twie kilopakken witte 
suker in et deusien, groter is ’t beslist niet. Dat 
et vrommesien iedere dag wat bosschoppen 
haelt vien ik niet zo vremd. Dat doe ik zels 
ok, bi’j mal weer tussen de bujjen deur even 
op et fietsien naor de buurt. Dan praot ie 
temeensen nog es even mit iene, eers duurt de 
dag zo lange. Bovendat hael ik dan even een 
frisse neuze en bin ik in beweginge, nietwaor. 
D’r wodt vandaege-de-dag toch al zo op 

haemert dawwe vule bewegen moeten. Naor 
mien gedaachten zal Vrouw Deusien d’r ok zo 
over daenken, vandaor heur daegelikse rit-
tien. Et verschil mit mi’j is, ik heb twie fietstas-
sen en daor gaot een hiele flutte bosschoppen 
in. Butendat blift de boel dreuge as et es 
begint te regenen. Vrouw Deusien komt hier 
ok alliend mar daele fietsen as d’r gien bujjen 
in de locht zitten, heb ik ontdekt. Logisch 
netuurlik, bedaenk ik. As ze de bosschoppen 
in dat bodpepieren deusien aachterop het 
onder de snelbienders en ze krigt dan een 
dikke plensbujje over heur uutgeuten… kuj’ 
begriepen, dan zakt de deuze uut mekeer en 
liggen de bosschoppen op ’e straote. Dan is 
Vrouw Deusien de klos.

Wiels ik in gedaachten drok doende bin mit 
Vrouw Deusien, vraog ik me ok of waoromme  
de kiender heur gien fietstassen geven mit 
heur jaordag of op moederdag. How, how, 
Sjoukje, wies ik mezels terechte, ie weten 
gieniens as Vrouw Deusien wel kiender het! 
Bovendat kan ze heur hiele leven al wel een 
vri’j vrommes wezen! Ja, dat is ok zo. Ik ken 
heur veerder hielendal niet. Lichtkaans het 
ze ok wel een hiele kleine beurs zodat et gien 
fietstassen lieden kan, bedaenk ik. Och, ik zol 
heur ok best wel een peer van die tassen kedo 
doen kunnen, mar dan moet ik et heur eerst 
vraogen. Van mien hulpe kan ze ok wel niet 
gediend wezen, wie wet, miemer ik veerder. 
Mar zo te zien zicht Vrouw Deusien d’r nog 
aorig gezond uut en iedere dag even fietsen is 
niet verkeerd. Daoromme staot mien besluut 
vaaste, ik laot heur mooi fietsen, die ‘Vrouw 
Deusien’.
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I n de praktiek van R.J. Zethoven, dokter 
veur integraole geneeskunde, is et een 
kommen en gaon van pesjenten. Da’k even 

geduld hebben moet vien ik hielendal niet 
slim. Ik kiek graeg even om mi'j toe, en mien 
andacht gaot al gauw uut naor een ofbelinge 
in een hoeke van de waachtkaemer. Die (her)
ken ik van omslag van zien boek, uutgeven 
deur de Stellingwarver Schrieversronte in 
2011. Lichtkaans kennen jim et ok, want et 
is goed verkocht. Ik rikkemedeer et ok an as 
meensken bi'j een Schrieversrontekraom mit 
negosie daele kommen. Butendat ligt et boek 
ok nog in de krojen van de sutelaktie die 
eerdaegs weer uut aende gaot.

  Op 'e veurkaante van et omslag staot de 
huusdokter mit een soort van mattelwark-
tuug in de anslag! Et is een injektiespuite zo 
groot as, laot ik niet overdrieven, een mid-
delfermaot reket! En de titel van et boek  'Een 
beul van een dokter', veurspelt ok al niet vule 
goeds. Bin ik even bliede dat hi'j dat soorte 
van attributen in de wilgen hongen het en 
now inkeld pilledokter is!
  Hoe of de vroegere huusdokter uut Berkoop 
an disse rippetaosie komt? Aj’ dat weten 
willen moej' et boek mar lezen. Aj' dat al niet 
lange daon hebben vanzels! Grif daj' et dan, 
krek as ik, in ienkeer uutlezen. Et is et verhael 
van de dokter zels en dat van de meensken in 
die dörpsmienschop, dat, al lezende, tot leven 
komt. Biezundere, waorgebeurde verhaelen, 
he'k me vertellen laoten, die ok nog es op een 
vermaekelike, toegaankelike, mar veural ok 
op een hiel integere wieze schreven binnen.
Dan bliekt uutaendelik ok dat de titel je op et 
verkeerde bien zet... 

Dokter Zethoven is al een schoft vot uut Ber-
koop, mar hi'j 'doktert' nog de hieltied deur. 
In kruden, dat wil zeggen: hi'j het him toelegd 
op homeopathie. Dat wo'k ok es perberen en 
daoromme trok ik mit mien 'stoute' schoenen 
de greens over. Want hi'j zit niet meer in Et 
Vene. Nee, ik mos hielendal naor et Drentse 
Darp, waor hi'j zien praktiek an huus het in 
een mooi stulpien mit een rieten dak. De
(t)huusdokter het et goed veur mekere!

En dan laot de 'beul' him in de waachtkaemer 
zien...  hi'j het et an mi'j toe. Wi'j voesken en ik 
vertel en hi'j luustert en neteert. Nao diepgre-
vend onderzuuk het Zethoven wel een aorig 
kompleet beeld van mi'j. Et laeste puzelstok-
kien vaalt op zien plak as ok mien 'relaosie', 
mien biening mit de Schrieversronte op et 
klied komt.
  De dokter en disse pesjent, wi'j hebben me-
kere wel vunnen en ik vuulde mien inspirao-
sie kriebelen. Doe ik weer thuuskwam klom ik 
mitien in de penne en schreef dit stok. Et ge-
dicht mit de gelieknaemige titel as die van et 
boek he'k him opstuurd en beide bin bi'j him 
in goede eerde valen. Tja, zo ziej' mar weer 
dat tael verbint, broggen bouwt en greenzen 
verlegt. Daor is gien kruud tegen opwassen!

(De kommende tied zullen in De Ovend ni’je 
verhaelen van Rob Zethoven te lezen wezen. 
Jim kun daor now mitien al iene van lezen!)

Attie Nijboer

Zethoven uut Berkoop,  
nog hieltied niet uutdokterd



Attie Nijboer

'Een beul van een dokter'

Schietschorende
een betien tussen
geleuf, hoop
en we zullen wel zien

Gao ik uut aende 
op weg naor
een 'beul van een dokter'
van vroeger van Berkoop

Now specialist in kruderi'je
zonuumd homeopathie
et bruukber alternatief veur óf
naost inkeld et reguliere pad

De ienkennige anpak bin ik
nao mennig kuur
en onnut ingriepen
zutiesan meer as zat!

De dokter taast mi'j 
ok al bin ik niet hielendal
een onbekende
hiel sekuur of

Mit pattie vraogen
hi'j luustert
hi'j neteert
hi'j nikt

We praoten over
herstellend vermogen
hi'j verkocht mi'j gien leugen
beloven, dot dokter Zethoven niks

Dan vragt hi'j wanneer of et
een volgende keer schikt
tot besluut rekenen we of
tja, wie schrift die blift, niet waor?

Te duur of onbetaelber?
et antwoord blief ik 
now eerst nog schuldig
et is ommes nog niet klaor

'Dag dokter' zeg ik
hi'j weenskt me wel thuus
mit opgeruumd gemoed
ried’ ik weer naor huus.
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D e ooldere meens, en dat wor ik, ja eins 
dat bin ik (!), speult wat vaeker mit de 
gedaachte van vergaankelikhied. Hi’j 

kikt weeromme op zien leven en dan inienen 
komt et besef dat de tied gien schoft hoolt. 
Volgend jaor bin ik al veertig jaor dokter. De 
schrik slat me om et hatte, alliend al bi’j die 
gedaachte. Waor is die tied bleven? ‘De tiid 
hâldt gjin skoft’, zeggen ze in Frieslaand. Et 
is een waorhied as een koe, ik kan et alliend 
mar onderschrieven!

Tiedens zoe’n ’weerommekieksessie’ schöt 
mi’j inienen een oolde spreuke van Hippo-
crates in ’t zin. ‘Ars longa, vita brevis’. Hippo-
crates, de heit van de geneeskunde, gaf daor 
mit an: ‘De keunst  is lange en et leven kot’. In 
wat meer mederner woordgebruuk komt et 
op et volgende daele. Et duurt een hiel schoft 
veurdaj’ jezels as een goeie dokter beschou-
wen kunnen, dus doe je best want et leven is 
kot!

Waor komt die spreuke inienen weg? Et 
moet haost wel zo wezen dat die nog argens 
diepe in mien onthoold verscheulen zat en 
et now inienen tied vun om te veurschien te 
kommen. Konfronterend, mar wel passend 
moe’k bekennen aj’ op ’e drumpel staon van 
je veertigjaorig jubileum.
Krek zoas alle ere ’vas’ ofstudeerde jonge 
dokters zol ik bi’j de uutrikkinge van mien 
doktersbul de ied van Hippocrates ofleg-
gen, veurdat ik mien kunde op ’e meenshied 
loslaoten zol. Temeensen, dat was et doel. Et 
leup aanders… Ik was mien zenuwen niet de 
baos op dat plechtige mement waor as ik al 
zolange naor toeleefd hadde. In mien alde-
raosie wodde et niet de ied mar de gelofte, 
waordeur Hippocrates mi’j bespeerd bleef. 
Dat pattie ooldere vrouwluden van geriffer-

meerde komof hier bewondering en warde-
ring veur hadden, was een doekien veur et 
bloeden. Niet in hangen blieven, bedocht ik 
me al vlogge. Daor hadde ik ok gien tied veur, 
want ik mos aevenseren en maeken da’k in 
Berkoop kwam. Daor lag een praktiek op mi’j 
te waachten en niet op Letiense spreuken. 
Rap an de slag!

In Berkoop was d’r veur een jonge dokter vule 
te leren, zo dee al gauw blieken en ik kwam 
tied tekot. Wat dat anbelangt hadde Hippo-
crates et wel bi’j et rechte aende had. Om te 
beginnen frosselde ik mit de tael. Al vul dat 
bi’j de Stellingwarvers aachterof bekeken 
nog wel wat toe. ’Pattie’ en ’goenend’ weren 
vanzels appatte woorden, mar daor kwam ik 
nog wel uut. Mien ervering is dat zoks bi’j de 
Friezen een hiel stok muuiliker ligt. Aj’ as dok-
ter ienkeer weten dat de ’fuotten’ tot onder 
de kni’je rikken en dat die kni’je ’de knibbel’ 
hiet, dan mien ie eerst, as jonge dokter, daj’ al 
een hiel aende op streek binnen. Mar niks is 
minder waor, zegt diezelde dokter now pattie 
jaoren laeter…
Eerst leer ie de tael. Mar aj’ een penne heb-
ben wil dat nog niet zeggen daj’ schrieven 
kunnen. Et echte leren gaot pas beginnen 
aj’ de tael onder de knibbel hebben. Een 
mooi veurbeeld daorvan dee him veur op 
’e dag dat ik in de kunde kwam mit Vrouw 
Vogelsang, doe die mien spreekkaemer in 
Berkoop veur de eerste keer binnenstapte.

Vrouw Vogelsang was iene van mien ’bu-
tepesjenten’. Dat weren pesjenten buten 
Berkoop omme. Zi’j kwammen op mien 
spreekure sund ik naemsbekendhied kreeg 
as een dokter veur ’speciaole’ gevallen. Vrouw 
Vogelsang zoj’, zo op et eerste oge, niet spe-
ciaol numen willen, nee, heur verschiening 

Rob Zethoven

Hippocrates en Vrouw Vogelsang
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vul juust hielendal niet op. Ze was klein van 
stok en heur pestuur leek breekber. Zi’j hadde 
een vrundelik gezicht en wat in et biezunder 
opvul was dat heur ogen altied straolden, van 
et eerste mement of dat ze mien spreekkae-
mer binnenkwam. 
‘En hoe is et mit de dokter?,’ eupende zi’j et 
konsult nog eer ik wat vraogen kund hadde. 
Waorop zi’j in ien aosem deur de prachtige 
kleuren van de spreekkaemer prees, et prach-
tige veurjaorsweer van de laeste daegen, en 
dat van vandaege in et biezunder, en dan 
bovenal de prachtige omgeving, dit wel hiel 
mooie dörp mit die karke en die bomen…! Et 
dee blieken dat ze niet te stoppen was en ok 
niet op een antwoord waachten wol.
Ze rattelde mar deur en vreug hoe et mit de 
vrouw van de dokter gong en of de dokter ok 
kiender hadde? Ze was d’r sekuur van dat die 
ok wel goed leren konnen op schoele. En of 
de dokter ok dieren hadde, own ja, peerden? 
Slim aorig en ok nog een hond die as van Pip 
hiette. Biesterbaorlik mooi allemaole.
En zo gong Vrouw Vogelsang nog wel even-
pies deur eer ik ok mar een woord zeggen 
kund hadde. Alles was ’prachtig moai en 
skitterend’ wat de klokke sleug. Doe zi’j in ien 
aosem deur ok nog naor de gezondhied van 
Pip infermeren gong, vun ik de tied riepe om 
heur  kerdaot de mond te snoeren en geve et 
gesprek wat meer een medische inhoold. En 
neudzaekelik ok vanwegens de reboelie die, 
zoas et klonk, op et punt van uutbreken ston 
in de waachtkaemer.
‘Waor kommen jow eins veur, Vrouw Vo-
gelsang?’ 
Ik geef toe da’k een betien mit de botte biele 
te wark gong nao al die hattelike woorden. 
Mien wel hiel direkte vraoge vul Vrouw Vo-
gelsang dan ok een betien koold op et dak. 
Zi’j schrok en ik zag dat ze over de vraoge 
naodaenken mos. 
‘Of de dokter weten wil wat mi’j mekeert?’ 
herhaelde ze mien vraoge. Bliekber wol ze 
daor wat meer tied mit winnen. ‘Now, ik heb 
de laeste tied vule last van de knibbel.’ 
‘Welke knibbel dan,’ heurde ik mezels zeggen 

en ik murk dat ik mien geduld verleur. 
‘De rechter, dokter,’ zee Vrouw Vogelsang en 
keek mi’j hiel vrundelik in de ogen.
Ik moet toegeven dat ik intied wel een betien 
klaor was mit heur. Ik begon mi’j zorgen te 
maeken over et geroes dat uut de waachtkae-
mer kwam en dat al luder en luder wodde. Ik 
besleut et konsult vlot, mar op ’e juuste wieze, 
of te breken. Ik keek even naor heur knibbel 
en uut mien toon en rimpende wieze van 
haandelen mos wel dudelik wezen dat mien 
geduld op was.
In een rap tempo zee ik: ‘-dat et wis en zeker 
om slietaosie gong;
-  dat alliend Alchemilladruppen lichtkaans 

helpen konnen;
-  dat we et middel niet langer as drie maon-

den perberen zollen;
-  dat zi’j dan mar weer es op et spreekure 

kommen mos;
-  dat as dan blieken dee dat et niet beter was, 

wi’j de behaandeling ok mitien stoppen 
zollen.’

Vrouw Vogelsang lachte nog even hiel vrun-
delik naor mi’j en zee: ‘Daankewel dokter, tot 
over drie maonden.’

Drie maonden laeter zag ik heur weeromme 
op et spreekuur. Ik had mi’j veurneumen et 
konsult niet meer zo uut de haand lopen te 
laoten as de veurige keer. Ik wol et kot holen 
en was mit naeme beni’jd of de Alchemilla 
hulpen hadde veur heur rechterknibbel…
Heur binnenkomst was haost een kopie van 
de eerste keer. Eerst vreug ze hoe of et mit 
de dokter gong, vervolgens kwammen de 
kleuren van de spreekkaemer en now ok nog 
die van de waachtkaemer op et klied en tot 
besluut nuumde ze et prachtige weer - et was 
intied zoemer - en et dörp mit de bomen en 
de karke. Alles was weer ‘skitterend en prach-
tig moai’!
Mar eer zi’j veerder gaon kon vreug ik: ‘Hoe is 
et mit jow kni’je, Vrouw Vogelsang?’
Zi’j was dit keer beter veurbereided dee 
blieken. 
‘Dokter, ik kan niet zeggen dat de knibbel 
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vule beter wodden is, mar zeker ok niet min-
der!’
Ik was aorig toekocht deur dit antwoord en 
wus niet recht hoe as ik d’r mit an mos. 
‘Vule veuruutgang zit d’r niet in, begriep ik, 
dat ik wol d’r mar mit stoppen, Vrouw Vo-
gelsang. Krek zoas wi’j ofpraot hebben.’
Doe gebeurde d’r wat wat ik niet veurzien 
hadde. Vrouw Vogelsang begon te goelen, 
eerst was et een zachies snokken en doe 
kwammen de echte grote traonen. Ik begreep 
disse reaktie hielendal niet. Ik was eerlik west 
en dat mos men toch ok warderen kunnen?
‘Dan mag ik hier dus niet meer kommen, 
dokter?’ vreug Vrouw Vogelsang, wiels ze 
mi’j mit betraonde ogen ankeek. En ze gong 
veerder: ‘Jow moe’n weten, dokter, dat mien 
dochter hielemaole in Deventer woont en 
ik zie heur eins veerder nooit. Ze is drok mit 
heur eigen leven, ja zo gaot dat, dokter. Mar 
ien keer in de drie maonden dan haelt ze mi’j 
op van die flat, omreden wi’j dan naor jow 
gaon. We rieden dan naor jow toe deur die 
mooie Tsjongervallei en dat is veur mi’j krek 
een fesien. Et is daor butengewoon mooi en 
dan kommen wi’j in dit mooie dörp en in dat 
mooie huus van jow mit al die mooie kleuren. 
Dat is allemaol zo prachtig en mooi. En op 
’e weerommereize gaon mien dochter en ik 
naor Tjaarda in Oranjewoold en dan trakteer 
ik op een etentien, vanwegens de drokte die 
ik mien dochter bezorg. Daornao zit ik weer 
veur drie maonden opsleuten aachter de 
raemen van die Oranjewooldflat, hielendal 
allienig. Mar dan kan ik teren op die prachtige 
dag tegere en ok al vast uutkieken naor de 
volgende keer. En as dokter zegt dat ik niet 
meer kommen mag, dan is dat veurbi’j!’

Et was hiel lange stille nao dit verhael. Veral-
dereerd bedocht ik mi’j dat ik aenlik niet goed 
luusterd heb, wiels Vrouw Vogelsang dudelik 
genoeg angeven hadde dat et niet vule beter 
wodden was, mar ok niet minder. Zi’j wol die 
iene mooie dag in de drie maonden beholen. 
Dat ze heur deur mi’j niet heurd vuulde moch 
ik mezels anrekenen.

Uut verlegens legde ik mien haand op heur 
rechterkni’je. Ik wol heur troosten en docht 
nao over hoe ik dit ooit nog goedmaeken 
kon. 
‘Hoe is et eins mit jow linkerkni’je, Vrouw 
Vogelsang?’, vreug ik doe. 
‘Daor hebbe ik aenlik ok best hinder van.’ 
‘Dan daenk ik dat et goed wezen zol en richt 
oons hielendal op de behaandeling van de 
linkerkni’je,’ gaf ik an. 
Ik vun et een voonst. In gedaachten zag ik 
Hippocrates veur mi’j, die dit mit reenfels in 
zien veurheufd anheurd hadde. Een betien 
flaaikenderwieze nikte ik him toe en zee: ‘Zo 
is et goed, ars longa, vita brevis.’ 
Vrouw Vogelsang is laeter nog verscheidene 
keren bi’j mi’j op et spreekure verschenen in 
Berkoop, en zi’j geneut slim van alles wat die 
dag heur te bieden hadde.
Wat heur kni’jen anbelangt kan ik jim vertel-
len dat ze niet echt opknapten, mar minder 
bin ze in elk geval ok niet wodden. 
Zo gong et nog een peer jaor deur, en doe 
raekte ze uut de tied. Die tiedinge berikte mi’j 
uut Deventer. Hiel vule daank, Vrouw Vo-
gelsang, wat heb ik een protte van jow leerd.
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B i’j genoeg belangstelling gaot op maen-
dagaovend 6 november in Ni’jlaemer de 
kursus Stellingwarfs veur beginners uut 

aende. Iederiene die graeg wat meer over et 
Stellingwarfs weten wil, en die ok graeg mit 
et schrieven in die mooie Nedersaksische tael 
an de slag gaon willen zol, rikkemederen we 
disse kursus van hatte an. 
In zes kursusaovens (drieje in november en 
drieje in jannewaori) leer ie de belangriekste 
spellingsregels en kuj’ daor nao ofloop van 
de kursus aorig mit uut de voeten. Tiedens de 
kursus is d’r liekewel ok ommedaenken veur 
et praoten in et Stellingwarfs en is d’r andacht 
veur de biezundere geschiedenis en ligging 
van et gebied. 

Dörpshuus Ni’jlaemer
De kursus wodt geven in et dörpshuus 
van Ni’jlaemer, de daotums bin 6, 13 en 20 
november en 8, 15 en 22 jannewaori. De 
kursustieden bin van 19.30 tot 21.30 ure. De 
kursusleiding bestaot uut dr. Henk Bloemhoff 
(Oosterwoolde), Geert Lantinga (Wolvege) 
en Mark van Veen (Wolvege). De pries is € 
60,- (inkl. kursusmateriaol en koffie/thee). 
As ofsluting is d’r o.l.v. Geert Lantinga in et 
veurjaor een exkursie in een Stellingwarfs 
netuurgebied.

Meensken die interesse hebben veur de kursus 
kun et beste even bellen mit et kantoor van de 
Stellingwarver Schrieversronte: 0516-451108, of 
mailen naor: info@stellingwarfs.nl.

Van de redaktie

Kursus Stellingwarfs in Ni’jlaemer

O p vri’jdag 22 september orgeniseren 
de Fryske Krite van Oosterwoolde en 
de Stellingwarver Schrieversronte veur 

de vuufde keer heur jaorlikse gezaemelike 
kulturele aovend. 
Die aovens voldoen bi’j et pebliek ommeraek 
goed, zo bliekt, want de opkomst wodt ieder 
jaor groter. Beide klubs zorgen elk veur een 
onderdiel van et pergramme. Dit keer komt 
vanuut de Friese hoeke de bekende schriever 
Ferdinand de Jong uut Drachten veurlezen en 

vertellen uut eigen wark. Veur de Stellingwar-
ver inbreng zorgt Klaas Dijkstra van Lange-
dieke; hi’j zal verhaelen veurlezen uut et boek 
‘Daegelikse dinkies’ van Klaas van der Weg 
(1915 – 1995) uut Ni’jtriene. 
De aovend is in De Miente in Oosterwoolde, 
en begint om 20.00 ure. De toegangspries is 
veur leden van de Krite en de Schrieversronte 
€ 6,00, eren betaelen € 7,50.

Van de redaktie

22 september: gezaemelike aovend 
Schrieversronte en Fryske Krite
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E t verhael gaot dat d’r in de karke van 
Ni’jberkoop jaoren leden twie peerden 
van de honger ommekommen binnen. 

De peerden weren losraekt en bin, zo bleek 
laeter, op et karkhof van et dörpien telane 
kommen. Et karkien was niet al te best meer, 
zodat et niet meer bruukt wodden kon. Doe 
d’r nao een schoffien toch weer es goenend 
kwammen, laggen daor de verdwenen 
peerden, allebeide dood. Vermoedelik het 
de karkedeur eupenstaon en bin de peerden 
naor binnen gaon en is de deure dichtewi’jd. 
Van de honger hebben ze nog an de baanken 
ommehaffeld, mar dat het de peerden niet 

redded. (Bron: Ooststellingwerf. Verzameling 
van Oudheidkundige Aanteekeningen, H.J. 
Popping, Oosterwoolde, 1903)

Et karkien van Ni’jberkoop is al lange vot, et 
wodde in 1827 ofbreuken. Mar et verhael is 
nao al die jaoren nog de hieltied levendig in 
de herinnering binnen de karkelike gemien-
schop van Oolde- en Ni’jberkoop.
In et verhael schoelt een mooie symboliek: et 
karkien bleef tot op et laeste een plak waor aj’ 
je bescharmd vuulden, een schoelplak alder-
deegst veur dieren. 

Under de toer
An de haand van dit verhael diende de 
Stellingwarver Schrieversronte een projektan-
vraoge in bi’j et perveensiaole ‘Under de toer’. 
‘Under de toer’ bestaot uut 32 manifestaosies 
tiedens Liwwadden-Frieslaand Kulturele 
Heufdstad 2018 in, of rond, krek lieke veul 
karken in oonze perveensie. In Frieslaand 
staon d’r mit mekeer zoe’n 750 karken. Tie-
dens de manifestaosies wo’n 32 biezundere 
verhaelen prissenteerd, die in of bi’j iene van 
die 32 karken ontstaon binnen. 

Troebadoerslieties
Literetuur en muzikaliteit gongen van oolds-
her goed saemen in troebadoerslieties. Dat 
is de reden dat et troubadourslied as uut-
gangspunt keuzen is om et verhael van de 
verdwenen peerden uut te belen tiedens de 
manifestaosie. Om die reden is ok al vanof et 
begin troebadoer, mar ok geluudsspecialist, 
Serge Epskamp bi’j et projekt betrokken.
Bi’j de manifestaosie, die in augustus 2018 
uutvoerd wodden zal, wo’n veul verienings 

Van de redaktie

Manifestaosie Kulturele Heufdstad 2018:

De Verdwenen Peerden
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van Oolde- en Ni’jberkoop betrokken. Dat 
bin o.e. et Berkoper Popkoor, et koor Donna 
Dora, meziekverieninge Brocante, de gitaark-
lub Capodastro’s en de archiefkemmissie van 
Ni’jberkoop. 
Ok flink wat Stellingwarver dichters en schrie-
vers doen mit an de manifestaosie. Daornaost 
zorgt Textielinstituut Hawar veur een biezun-
dere en anvullende expesisie mit een anbod 
van verschillende warkwinkels. 
Artistiek leider van ‘De verdwenen Peerden’ 
is Willy Bergsma (van vroeger uut Boekelte, 
mar now woonachtig in Liwwadden); zi’j krigt 
daorbi’j de hulpe van Sietske Bloemhoff van 
de SSR. Et muzikaole pat wodt ondersteund 
deur Serge Epskamp, die ok zels tiedens de 
manifestaosie optreden zal. 

Uutwisseling mit Ergli
Ok et basis- en vervolgonderwies in de naos-
te omgeving wodt betrokken bi’j ’De Verdwe-
nen Peerden’. Et plan is dat d’r gedichten en 
verhaelen in et Stellingwarfs schreven wod-
den die leerlingen vervolgens vertaelen gaon 
in et Engels of Duuts. Leerlingen in Ergli - dat 
is de zustergemiente van Oost-Stellingwarf 
in Letlaand - wo’n vraogd om die gedichten 
te vertaelen in heur tael, et Lets. Et Lets is een 
Baltische en de officiële tael van Letlaand, 
waor veerder ok et Duuts bruukt wodt. Omre-
den binnen de Letse kultuur zang en muziek 
een belangriek plak innemt wodt d’r keken 
naor meugelikheden om in augustus 2018 
ok een Lets-Stellingwarver meziekaovend 
te orgeniseren rond de prissentaosie van de 
gedichten van de leerlingen.

Et karkien van Ni’jberkoop in 1722 (tekening Jacobus Stellingwerf)
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E en ni’j lid van et bestuur van de Schrie-
versronte is vaeke bekend deur bestuur-
saktiviteiten of aander vri’jwilligerswark 

in de Stellingwarven. Van Geertje Otten weet 
ik uut passeberichten alliend dat ze uut Uffel-
te komt en ‘van vroeger van De Hoeve’. En dus 
gong ik slim ni’jsgierig op pad naor Uffelte. 
A’k ankomme en heur vertelle da’k alliend 
mar wete dat ze van De Hoeve komt zegt ze: 
‘Dan vraog ie toch gewoon: van wie bin ie d’r 
iene?’ En ze geft mitien zels et antwoord: ‘Ik 
bin d’r iene van Klaas en Trientsje Hoekstra an 
de Jokweg.’ 

Ze het daor de jonge jaoren deurbrocht. ‘Mar 
ik bin geboren in et ziekenhuus in Assen. Va-
der en moeder woonden doe in Appelsche en 
bin daornao op ’e boerkeri’je van opa an de 
Jokweg kommen. Ik bin dan ok op ’e legere 
schoele in De Hoeve west. Daor praotten we 
op et schoeleplein nog Stellingwarfs, mar op 
’e MAVO in Noordwoolde was et Nederlaans. 
Mit de vrundinnen was et meerstal nog wel in 
et Stellingwarfs. Daornao bin ik naor Ooster-
woolde gaon, nao drie maonden HAVO wod-
de et VWO. Op ’e fiets naor Noordwoolde en 
mit de bus veerder. Nao een peer jaor gong 
ik meerstal op ’e Puch. Ok in Oosterwoolde 
wodde et meerste Nederlaans praot.’ 
Daor leerde ze Jacob Otten uut Makkinge 
kennen. Beide gongen nao et VWO naor 
Grunningen om daor bedriefsinformatika te 
studeren an de HEAO. Ze woonde evenpies 
in een studenteflat en doe mit Jacob op een 
bovenwoning an et Damsterdiep. 
‘Vader vun et niet zoe’n goed idee,’ zegt 
Geertje, ‘want doe hi’j kieken kwam zee hi’j 
dat we et loek wel dichte doen mossen. Ie 
keken zo tussen de pannen deur en et kwam 

zoveer dat we de sni’j op bedde hadden. Daor 
hebben we een jaor woond en doe kwam-
men we in een flat mit een grote kaemer en 
drie slaopkaemers.’
In 1987 weren we klaor mit de studie, trouw-
den en kochten een huus in Roden. Jacob 
kreeg wark bi’j et CEVAN en ikke bi’j de KPN. 
Dat wodde zelsstaandig, mit as gevolg vule 
reorgenisaosies en ik dee al gauw de or-
genisaosieadvies kaante. Dat he’k tot 1994 
daon. Doe was dat wark niet meer te kombi-
neren mit de zorg veur de kiender.’
Geertje en Jacob hebben vuuf dochters, die 
geboren bin in 1990, 1992, 1994, 1996 en 
1998. In december 1993 kwammen ze in 
Uffelte te wonen, dichte bi’j Stienwiek waor 
Jacob wark kregen hadde. Geertje wodde 
bestuurslid en daornao ponghoolder en veur-
zitter van et ukkespeulplak in Uffelte. Doe d’r 
een fusie kwam van de zeuven ukkespeul-
plakken in de gemiente Westerveld wodde ze 
siktaoris van et stichtingsbestuur. Doe et niet 
botterde tussen et bestuur en de eerste twie 
leiders wodde Geertje de leidinggevende. 
Dat het ze een peer jaor daon en doe gong ze 
hiel wat aanders doen.
‘In 2007 begon ik mit de 2e graods leraren-
opleiding Nederlaans in Zwolle. Dat kon ik 
veur een groot pat thuus doen. Et duurde 
vier jaor, mar in 2009 kon ik an et Roelof van 
Echten kollege in Hogevene invalen en nao 
een tietien moch ik blieven. In 2011 bin ik 
mitien deurgaon mit de 1e graodsopleiding 
an de NHL in Grunningen. Ien keer in de weke 
mos ik naor ’stad’. Daor trof ik as docent Henk 
Bloemhoff die historische letterkunde en 
historische taelkunde gaf. En zo kwam et Stel-
lingwarfs in beeld. Vanzels praotten we mit 
de femilie Stellingwarfs, mar ik heb d’r nooit 

Jannes Westerhof

Geertje Otten-Hoekstra,  
een ni’j bestuurslid
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an docht om et te lezen of te schrieven. Zo 
now en dan vullen de verschillen me wel op, 
Moeder komt bi’jveurbeeld van De Langelille 
en bruukte de ae-klaank niet. 
Veur de studie heb ik onderzuuk daon welke 
verhaelen d’r over de klonies schreven 
binnen, hoe dat in 1900 was en hoe now. 
Daor kwam ik op deurdat ik een vrundinne in 
Wilhelminaoord heb. Henk Bloemhoff vreug 
me een jaor of drie leden of ik d’r niet een 
haanzem fermaot van maeken kon veur De 
Ovend. Et is d’r nog niet van kommen. Laeter 
het Henk nog polst of ik wat doen kon veur 
de lessen Stellingwarfs veur de leerlingen 
van et Comperio College uut Wolvege, mar 
daor hadde ik doe gien tied veur. Van et ien 
kwam et aander en zo wodde ik vraogd veur 
et bestuurslidmaotschop. Now bin ik volop 
an et wark in Hogevene, mar dit is wel een 
ni’je uutdaeging en ik bin ni’jsgierig van aord. 
En dan: et gaot om tael! En misschien is et ok 
wel een betien een goedmaekertien, want 
aachterof daenk ik wel es heb ik d’r wel goed 
an daon om tegen de kiender Nederlaans 
te praoten? Mit Jacob praot ik wel altied 
Stellingwarfs, dus de kiender kun et goed ver-
staon. Ik heb mien twiefels over de stellighied 
dat de streektaelen uutstarven. Misschien is 
d’r wel een ommekeer. As ik zie hoevule d’r 
bi’j oons op ’e schoele nog Drents praot wodt 
en hoe mooi de meersten et vienen awwe ien 

keer in et jaor de les in et Drents geven, dan is 
d’r nog wel hope.’
Geertje lest vule omdat ze et mooi vint, mar 
ok om ’bi’j’ te blieven. Ze maekt receensies 
veur Tzum, Hebban en Chicklit en was veurig 
jaor jurylid van de Hebban debuutpries van 
Nederlaand. Zo blift ze vanzels wel bi’j want 
ze zicht haost alles wat verschient. 
Naost al dat lezen en schrieven dot ze ok nog 
aandere dingen. Zo het ze tien jaor teniel-
speuld in de Speulkoele in Haovelte. 
‘Dat was hiel mooi, mar et kostte op een ge-
geven mement tevule tied. Ik wol ok nog tied 
hebben om in de omkrieten te kuieren. Dat 
mag ik ommeraek graeg doen. In de vekaan-
sie vienen we et kuieren in Frankriek over 
bargpatties prachtig, veural in de Provence.’
Veerder dot Geertje vule veur en mit et gezin. 
De dochters wonen in de buurt of nog thuus. 
Marloes, de ooldste, woont in Diever en is 
krek as heur mem ok docente Nederlaans, 
mar dan an een schoelegemienschop in 
Meppel. Inge woont in Uffelte en warkt bi’j 
Lyndenstein in Beetsterzwaag. Esther woont 
in Stienwiek en is wiekverpleegster. Laura 
studeert rechten in Grunningen en Emy an 
de Pabo in Zwolle. D’r vaalt dus hiel wat te 
praoten, ok over tael. En now gaot de Stel-
lingwarver kultuur en tael daor ok nog een 
grote rolle in speulen!
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V ri’jdagaovend 8 september is de pris-
sentaosie van et ni’jste boek van de 
Stellingwarver Schrieversronte. Dat  

gebeurt tiedens een lezingenaovend die 
veurofgaot an een kultuurhistorische fiets-
tocht op zaoterdag 9 en een autotocht op 
zundag 10 september in et kader van 500 
jaor Oost-Stellingwarf.  De orgenisaosie van 
de lezingenaovend, de fiets- en autotocht 
is in hanen van  Hotelresteraant Lunia, Karst 
Berkenbosch en Stichting de Grijpvogel. 

In et boek wodt een biezunder onderwarp 
angaonde de geschiedenis van oonze regio 
beschreven: De raadselachtige gemeente-
wapens van de Stellingwerven. 
Auteur van et boek is Frans Wuijts van Ber-
koop. Hi’j het over een periode van omdebi’j 
zeuven jaor onderzuuk daon naor de oor-
sprong en betekenis van de gemientewao- 
pens van de beide Stellingwarven. In een 
serie van flink wat artikels in et Stellingwarfs 
tiedschrift ’De Ovend’ en in ni’jsbrieven van 
Stichting de Grijpvogel publiceerde Wuijts 
van 2012 of over dit onderwarp. 

Heraldiek
In et ni’je boek kommen mit naeme de heral-
dische geschiedenis vanof de eerst bekende 
zegels begin 14e ieuw tot en mit de laetere 
gemientewaopens an de odder. Daorbi’j 
gaot et veural om de oorsprong d’r van en de 
meugelike betekenissen. Niet eerder wodde 
op zoe’n omvangrieke wieze onderzuuk daon 
naor en schreven over dit onderwarp. Et gaot 
daoromme om een slim weerdevolle anvul-
ling op alle ere boeken die over de geschie-
denis van oonze regio gaon.

De oolde schoele van Ni’jberkoop
Van april 2009 tot in 2016 woonde Frans 
Wuijts in de oolde schoele van Ni’jberkoop. 
Doe in de eerste maonden nao de verhuzing 
et paand en ok de tuun opknapt wodde, zag 
Wuijts bi’j et snuuien van een vuurdoorn in-
ienen een grote gevelstien. Daor zag hi’j een 
ofbelinge op van een in zien ogen wondere 
voegel mit een onderlief en stat die niet bi’j 
mekeer leken te heuren. 

Laeter zol Wuijts op zien verkenningstochten 
deur et gebied meerdere exemplaoren van 
zokke stienen tegenkommen, somstieden 
beheurlik beschaedigd. 
Doe hi’j rondomtoe naovraoge dee naor et 
hoe en wat van de stienen, bleek dat niet 
veul meensken daor wat vanof wusten. Frans 
Wuijts vun de keramische keunstwarken 
beslist weerdevol, en vun ok dat ze aenlik 
hersteld wodden moeten zollen en op de 
juuste wieze beweerd. Daoromme gong hi’j 
an de slag mit et inventariseren, bestuderen, 
beschrieven, en daor waor et meugelik leek 
et opknappen d’r van.    

Van de redaktie

De raadselachtige gemeentewapens 
van de Stellingwerven
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Raodselachtig 
De anduding ‘raadselachtig’ in de titel van 
et Nederlaanstaelige boek zal grif vraogen 
oproepen. Et raodselachtige komt in et boek 
dan ok uutgebreid an de odder. Want wat bin 
now percies die griffioenen op ’e gemiente-
waopens die tussen de veur- en aachterpoten 
een rooie cirkel mit een goolden zespuntige 
steern (gemiente Oost-Stellingwarf ) en mit 
een zulveren vuufpuntige steern (gemiente 
West-Stellingwarf ). En dan al die de ver-
schillende variaanten die in de loop van de 
ieuwen ontstaon zollen en zichtber wodden 
binnen in de ofbelinges van de griffioen, de 
kronen, de steerns en gao mar deur. Veur 
Frans Wuijts dri’jde et uut op een speurtocht 
die een flink tal jaoren in beslag nam, mar 

waor  hi’j veul feiten en biezunderheden in 
ontdekken zol.

In et ni’je boek bin al die feiten en biezun-
derheden op een goeie en dudelik wieze 
beschreven, zodat et een toegaankelik boek 
wodden is veur iederiene die interesse het in 
de geschiedenis van Stellingwarf. Et boek is 
butendat veurzien van talloze biezundere, en 
soms amper bekende, ofbelinges die de tekst 
goed ondersteunen en verdudeliken. 
Veur de vormgeving van et boek zorgde 
Bauke Visser Koenders van Haulerwiek, et 
omslagidee is van Sietske Bloemhoff. 
Veur de drok zorgde Printbase bv uut 
Suntjehannesge. Et boek telt 120 bladzieden 
en kost € 12,50.

D oe ’k nog een kiend was weren de hon-
nen in oons oolde huus belangrieker as 
de katten. De beide jachthonnen Marco 

en Flora wodde deur mien ome Sent mit 
jacht. Zi’j mossen et anscheuten wild apper-
teren en zi’j mochten altied in huus. 

Ik roeke heur locht nog as de beide honnen 
een hiele dag mit et jachtveld in west hadden 
en dan nao et eten nat en wel bi’j de kachel 
laggen te slaopen. Ik zat d’r as kiend naor te 
kieken en zag hoe as ze in de slaop mit de 
poten trokken. Dan droomden ze vermoe-
delik dat ze aachter een haeze anzatten. De 
beide honnen weren mien kammeraoden, 
daor speulde ’k mit. Laeter, doe Marco en 
Flora d’r niet meer weren, speulde ’k mit 
Banco, een jong van Flora. Marco en Flora 
bin beidend mal uut de tied kommen. D’r 
weren indertied gien dokters veur honnen 
en katten. D’r wodde goed veur zorgd en dan 

gongen ze vroeger of laeter gewoon op een 
keer dood. Doe et mit Marco en Flora op et 
aende een liederi’je wodde kon mien moeder 
dat niet meer anzien. Mien ome was te wieke 
en schiet de honnen dood. Dat doe het mien 
moeder vergif deur heur eten daon. Dat vun 
ze verschrikkelik, mar die dieren mochten van 
heur niet langer lieden. Mien moeder kon dat 
wel doen, ze was hadder as oons. Mar ze dee 
et uut poere liefde.

In tegenstelling tot de beide honnen kwam-
men de katten, veur zoveer a’k me dat 
herinneren kan, kwaolik of hielemaole niet 
in et veurhuus. Dat was op ’e Stellingwarver 
boerestreek in die tieden niet ongebrukelik. 
De katten hawwe veur de moezen en ze 
huusden op ’e stal of op ’e dele. Mar veural in 
ien van de hokken. We hadden vier hokken 
om huus henne staon. Twieje veur pieken 
en kiepen, iene veur de varkens en et peerd. 

Johan Veenstra

Boris en Joris – katteverhaelen
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Dat hokke was in twie patten verdield. En 
dan was d’r nog een hokke waor as stro in 
opsleugen was en dat was et domein van de 
katten. We hadden d’r algedurig meerderen 
en et weren altied cypersen. Nooit zwatten, 
rooien, of lappieskatten. Ik wete nog goed 
da’k as joongien bi’j mien nichte Tiny aachter 
op ’e fiets zat en we een jong cypers kattien 
bi’j Geertien van Hendrik Jaans (de Vries) 
weghaelden. In die tied kregen de poezen 
nog gien naemen, mar dit diertien kreeg as 
uutzundering de slim biezundere naemen 
Yesmona Soraya van me. Daor stikken de 
naemen Boris en Joris van vandaege-de-dag 
zuver wat aarmoedig bi’j of. Ik hebbe trou-
wens gien flauw idee meer waor as die 
eerste naeme wegkwam. De twiede kwam 
ongetwiefeld van de twiede vrouw van de 
sjah van Perzië, die in 1958 van him scheiden 
mos omdat ze gien kiender kriegen kon en 
op die meniere de weg vri’jmaekte veur heur 
opvolgster Farah Diba. 

Hoewel ik wiezer mit de honnen was, wa’k 
toch ok wel wies mit pattie katten. D’r besta-

ot temeensen een foto van me daor 
a’k mit mien moeder op stao veur de 
makke neutepolle en ik hebbe ien 
van de katten op ’e aarm. Ik wete ok 

nog da’k et hiel griezelig vun dat d’r 
op een morgen iene dood bi’j de re-

genbak naost huus lag. Ik stapte d’r mit 
een grote boge ommehenne. Ik hebbe 

de dood altied vreselik vunnen, dat 
is deur de jaoren henne nooit 

veraanderd. Ik vien et nog 

altied de stomste uutviening van schepping 
en/of evolusie. Hadde dat eertieds niet wat 
aanders beknutseld wodden kund?

Wat de twiede vrouw van de sjah van Perzië 
niet kon, konnen de katten trouwens wel! In 
et hokke jongde et an ien stok deur. Katten 
wodden in die tied nog niet hulpen… 
Ze konnen mar raek seksen en lichtkaans dat 
d’r ok wel es spraoke van incest was. 
Et strohokke naost huus was een onderkom-
men van ontucht en plezier. Aachter al die 
pakkies stro gebeurde van alles en zo now 
en dan was d’r weer een nust jonge poesies. 
Daor leup et dan niet al te best mit of… 
Ze wodden, as ze de ogen nog dichte had-
den, deur mien ome levendig begreuven en 
stikten zodoende. Dat klinkt gruwelik en dat 
was et ok. Mar d’r was ja nog gien dieredokter 
die ze een spuitien geven kon. 
En wat moj’ mit al die jonge katten?
Ie raekten ze nooit allemaole kwiet. 
Aandere meensken verdronken ze, mar dat 
was vanzels lieke gruwelik. En daenk mar niet 
dat ome Sent et mooi wark vun. Die vun et ok 
vreselik om te doen. Mar ja… 

Al die ‘misdaoden’ van mien moeder en ome 
bin vanzels al lange verjaord. Ik hoeve d’r niet 
benauwd veur te wezen dat die vrouwluden 
van de Perti’j veur de Dieren oonze femilie 
now nog een perces andoen zullen. Zollen 
die vrouwluden trouwens wel es een vliege 
doodslaon?



N aaldbossen bestaon heufdzaekelik uut 
boomsoorten van de sparrefemilie 
(Pinaceae). De soorten uut disse femilie 

staon bekend as naaldbomen.

Anplaant
An et aende van de 19e ieuw begon Staots- 
bosbeheer mit et vaasteleggen van de st-
oefzanen. Eerst wodden daor heufdzaekelik 
sparrebomen veur bruukt. Van de dattiger 
jaoren of het Staotsbosbeheer liekewel ok 
Jepanse lariks en verschillende soorten den-
nen anplaant. De naaldhooltpercelen liggen 
her en der verspreided over de Stellingwarver 
zaandgronden en bin hier dus heufdzaekelik 
deur Staotsbosbeheer daelezet. Vlak onder 
Stellingwarf hebben ok de Maotschoppi’je 
van Weldaodighied en de eigener(s) van 
Laandgoed de Iese uutstrekte naaldbossen 
anlegd. Veur et poten van naaldhoolt moej’ 
een vri’j dreuge zaandbojem hebben. In een 
natte bojem wottelen disse bomen now 
ienkeer niet diepe en kun ze makkelik omme-
wi’jen. In de Kompejonsbossen bi’j Raevens-
woold hebben ze liekewel ok naaldbos op 
uutdreugd hoogvene anlegd. 

Veurdielen
Naaldbomen bin mooie bomen veur roeme 
tunen, parken, laandgoeden, kuierbossen, 
perduktiebossen en multifunktionele bossen. 
In de naaldbossen gedi’jen verscheidene 
soorten mossen, plaanten en poddestoe-
len. Bepaolde voegelsoorten nusselen ok et 
alderliefste in de naaldbossen, zoas bi’jglieks 
et gooldhaentien, de zwatte specht en de 
kuifmeze. Onder eren iekhoorns, moezen en 
spechten eten de zaoden uut de kegels. Veur 

sprokkels bin de ofvalen naalden van nut as 
bouwmateriaol veur et mieghummelnust. 
Mar ok de rekreaanten weten de naaldbos-
sen te warderen. Et is ok een fijne omgeving, 
want: 
 
a) vanwegens de has rokt et d’r fijn
b) mit wat wiend roest et d’r heerlik
c)  bi’j koold en wienderig weer is et d’r lekker 

li’j 
d)  winters is et d’r mooi gruun, wiels de loof-

bossen dan grauw ogen

Bi’j buien vangen de naaldbomen een protte 
waeter op. Een groot pat daorvan verdampt 
al boven de grond. Naaldbomen die winters 
gruunblieven, drinken ok et hiele jaor deur 
grondwaeter op, wat ok weer verdampt. Dit 
vermindert liekewel de kaans op modder-
poelen op ’e bospaeden... Om nog even kot 
te gaon: veul plaanten, dieren en meensken 
hebben perfiet van de naaldbossen. 

De stried tegen et naaldhoolt?
Pattie bosbebeheerders bin et naaldhoolt 
liever kwiet as riek. Meugelik dat ze de spar-
reboom nog verdregen, mar veur aandere 
naaldbomen hebben ze weinig eerbied. Die 
stammen ja uut et buterlaand... As bestrie-
ding, mar ok wel veur de hooltopbrengst, 
houwen ze hiele lappen in ienkeer kael. 
Zaoden van naaldbomen die d’r staon heb-
ben, ontkiemen dan deur et heldere dag-
locht, wiels d’r meerstal ok een protte bos-
pest opslat. Dat de exoten bin vot niet vot. 
Veerder zullen d´r ok sapiepen, krenteboom-
pies en/of birken opschieten. Zodoende kriej’ 
kwalitatief min hoolt, en die meniere bin d’r al 

Henk J. Jager

Koniferen in Stellingwarf en omkrieten

Diel 2: De naaldbossen 
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verscheidene stokken verrinneweerd, veural 
in et Drents-Friese Woold... Butendat zi’jd de 
bospest him, vanwegens zien massaole uut-
breiding op ‘e kapvlaktes, de hieltied vaeker 
naor de heide en de bosranen uut. De voe-
gels zi’jen him ja wel! Om kot te gaon: in et 
hedendaegse bosbeheer pakt zokke kaelslag 
verkeerd uut. 
Moet et beslist een netuurlik bos wezen, dan 
heuren naaldbomen daor niet thuus. Gelei-
delike omvorming het liekewel de veurkeur 
boven kaelslag. Dit kan bi’jglieks deur de 
inhiemse bomen vri’j te stellen van naald-
boom en/of et uutdunnen van bosvakken mit 
naaldhoolt. 

In et Drents-Friese Woold hebben ze ok 
naaldbossen opruumd vanwegens et uut-
breiden van de zaandverstoevings en de 
heidevelden. Et wodt dan in et vervolg dus 
niet meer as bos, mar as heide beheerd. Op 
disse meniere helpen ze kwetsbere dier- en 
plaantesoorten veuruut, zoas de adder, de 
heidevlinder en de jeneverbeie. De laeste is 
een konifeer! Butendat gedi’jt ok de sparre-
boom  goed op ’e heide en in et stoefzaand. 
Waor herstel van et hoogvene, ofwel et 
vaasteholen van regenwaeter, et heufddoel is, 
moet liekewel gien naaldhoolt staon. Aanders 
verdampt d’r ja te vule waeter. 

Vegetaosie en ontwikkelings 
In de naaldbossen gruuien verscheidene 
plaante- en mossoorten. Vri’jwel gien d’r van 
gruuit alliend mar daor. Ze doen et bi’jglieks 
ok wel op ‘e heide en/of in iekenbos. In tebel 
2 staon ok de Nederlaanse en wetenschop-
pelike naemen van de in dit diel nuumde 
plaante- en mossoorten. Naaldbomen roege-
len altied an. De ofvalen naalden, kegels en 
takkies vergaon liekewel niet gauw. Zodoen-
de het him op ’e bojem van naaldbossen een 
laoge stri’jsel (van heufdzaekelik naalden) 
ophoopt. Bi’j bepaolde soorten schilferen d’r 
ok riegelmaotig stokkies van de baste of. De 
‘huudschilfers’ liggen dan an de voete van de 
boom. 

Staon de naaldbomen of -boompies stief 
op mekaander, dan gruuit d’r weinig onder 
vanwegens gebrek an locht. In oolde naald-
bossen dringt de zunne liekewel dieper deur. 
Meerstal bin die ja al meerdere keren uut-
dund. De hoge boomkronen keren liekewel 
et scharpste zunnelocht. En zo temperen ze 
toch nog et klimaot in de bos. 

Doej’ d’r hiel lange nooit wat an, dan kan et 
wezen dat d’r vanzels de hieltied meer loof-
hoolt in de naaldbos komt... Zokke schaad 
verdregende loofhooltsoorten as de beuk en 
de hulst kun in redelik donker dennebos al 
opgruuien. De doeglas kan liekewel een stok 
hoger wodden as de beuk. As die denneach-
tige boom op een veur him geunstig plak 
gruuit, grif dat hi’j in de toekomst dan slim 
hoge wodt, temeensen as hi’j niet ommewi’jt, 
sneuvelt deur ziekte of ommezaegd wodt. 
Nog een naaldboom die ofgrieselik hoge 
wodden kan, is de reuzeden. Laestnuumde 
is liekewel niet zo stormbestendig as de 
doeglas. 

Karakteristieke flora van lariks- 
en sparrebossen
Lariksbossen en bossen van de sparreboom 
kommen in Stellingwarf veul veur, wiels 
hier ok een beparkt tal stooken bos mit de 
Oostenrieker spar veurkomt. Lariksen en de 

Staon de naaldbomen, in dit geval dennebomen, 
stief op mekaander, dan gruuit d’r weinig onder 
vanwegens et gebrek an zunnelocht
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sparren laoten in de regel meer locht deur as 
dennen. Dat  die bossen hebben in de regel 
een riekere ondergruui as dennebossen. 
Zodoende is d’r vaeke ok een dudelik laoge 
struken te zien. In zoe’n ’etage’ staon o.e. stru-
ken daor beien an kommen, zoas sapiepen, 
honnebeien, krenteboompies en bospest. Ze 
wo’n ommes makkelik verspreided deur de 
voegels die de beien opeten en de pitten d’r 
argens eers weer uutschieten. D’r kan lieke-
wel ok een lege ondergruui van blekbers, 
kreuze en/of kroepheide veurkommen. Zokke 
dwargstruken wiezen op een bosanleg op 
heide of zaandverstoevings. De zo ni’jsies 
nuumde kroepheide kan in op de zaandver-
stoevings anlegd sparrebos hiel veul veur-
kommen, bi’jglieks in et Drents-Friese Woold, 
mar in de lariksbossen ziej’ him zowat niet.  

Veerder kun d’r ok birken- en ekkelbomen 
staon. Doej’ d’r nooit wat an, dan verdringen 
die loofbomen uutaenlik de sparrebomen. 
Dat dan wodt et iekenbos. Dat aj’ sparrebo-
men niet kwiet willen, moej’ ze uut de buurt 
holen van ekkelbomen. De Jepanse lariks 
is d’r liekewel beter tegen bestaand. As de 
boomlaoge slim uutdund wodt, kun d’r ok 
brummels woekeren gaon. Die stiekelige 
plaanten hebben daor op twie menieren 
perfiet van. In et eerste plak vanwegens et 
dan helderdere daglocht, mar ok vanwegens 
plaantevoedingsstoffen die vri’jkommen as 
de zunne de humus ofbrekt.   

De kruudlaoge is in de regel best ontwik-
keld. De vaekst veurkommende kruudach-
tige plaanten bin bochtige smele, bente en 
bosadderveren. Alledrieje bin ze ofhaankelik 
van wat eers: bente van een vri’j vochtige 
bojem, bochtige smele van dreug zaand en 
bosadderveren van schaad. Hier en daor staot 
ok de raankende helmbloeme en/of liggend 
walstro. Laestnuumde gedi’jt et beste op de 
wat lochtere plakkies, zoas in de ranen van de 
bos.

Op een beparkter tal plakken woekert d’r ok 
adelersveren. As biezunderhied kan et
linnaeusklokkien of de sparreorchis veurkom-
men. Aorig an disse beide is dat de plaanties 
et hiele jaor deur zichtber binnen. 

Bi’j slot van zaeke hebben lariks- en sparre-
bossen een redelik ontwikkelde moslaoge. 
Een beheurlik tal mossoorten is ok vaeke in 
disse bossen anwezig. 
Om et behapber te holen nuum ik d’r liekewel 
mar inkelde van. D’r bin mooi uutziende mos-
soorten bi’j, zoas reenfelig platmos en et naor 

Liggend walstro

De blatties van de sparreorchis. Jammer genoeg 
konnen we gien bloempies vienen. Want wiels de 
plaante nog mar in de knoppe zat, weren vanwegens 
de dreugte de bluuistengels al verwielkt 
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een konifeer nuumde thujamos. Beidende 
gruuien in naaldbossen rieker as in aandere 
terreintypen.

Flora van dennebossen
Zowel de doeglas as de denneboom is vaeke 
de heufdboom van dennebos. Op een klein 
tal plakken bestaot de boomlaoge liekewel 
uut sitkaden of Servische den. De Westerse 
hemlockden en de reuzeden hej’ bi’j oons 
niet vule. Dennebomen, welke soorte maekt 
niet uut, laoten in de regel minder locht deur 
as lariksen en sparren. Zodoende is de locht 
d’r vaeke dampig. Daordeur willen mossen d’r 
poerbest gruuien. Vri’jwel de hiele bosbojem 
kan bedekt wezen mit mos! Et gaot liekewel 
om dezelde mossoorten as in lariks- en spar-

rebossen. Nao flinke uutdunning kun d’r ok 
jonge denneboompies en hulzepollen gruui-
en gaon. Loofbomen en -struken bin liekewel 
schaers. En ok de kruudlaoge blift aorig iel. 
Van de kruudachtige plaanten komt allienig 
de bosadderveren d’r vaeke veur. 

Veraanderings deur de stikstofdaelslag
De saemenstelling van de ondergruui van 
naaldbossen wodt veur een belangriek pat 
bepaold deur et onnetuurlik veul veurkom-
men van stikstof (stikstofoxiden en amoniak). 
De mederne laandbouw scheidet de meerste 
stikstof uut, meer as alle ere industrie en et 
verkeer mit mekeer. De stikstof komt eerst in 
de locht. Hoe hoger de bos, hoe meer d’r in 
hangen blift. De stikstof belaant uutaendelik 
op en/of in de bojem. Plaantesoorten die hier 
perfiet van hebben, bin o.e. de bosadderve-
ren,  de raankende helmbloeme en et groot 
leddermos.  

Reenfelig platmos plus de steernties van boshaormos

Thujamos

Bosadderveren
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Stellingwarver naeme Nederlaanse naeme Wetenschoppelike naeme

adelersveren* adelaarsvaren Pteridium aquilinum

bente pijpenstrootje Molinea caerulea

beuk beuk Fagus sylvatica

birken (zaachte + rouwe birk) berken (zachte + ruwe berk) Betula (B. pubescens + B. pendula)

blekbers blauwe bosbes Vaccinium myrtillus

bochtige smele bochtige smele Deschampsia flexuosa

bosadderveren* brede stekelvaren Dryopteris dilatata

boshaormos* fraai haarmos Polytrichum formosum

bospest Amerikaanse vogelkers Prunus serotina

brummels bramen Rubus fruticosus agg.

denneboom fijnspar Picea abies

doeglas douglas Pseudotsuga menziesii

ekkelboom zomereik Quercus robur

groot leddermos* groot laddermos Pseudoscleropodium purum

honnebeie sporkehout Rhamnus frangula

hulst hulst Ilex aquifolium

jeneverbeie jeneverbes Juniperus communis

krenteboompien Amerikaans krentenboompje Amelanchier lamarckii

kreuze rode bosbes Vaccinium vitis-idaea

kroepheide kraaihei Empetrum nigrum

Jepanse lariks* goudlork Larix kaempferi

liggend walstro liggend walstro Galium saxatile

linnaeusklokkien* linnaeusklokje Linnaea borealis

Oostenrieker spar* Oostenrijkse den Pinus nigra subsp. nigra

raankende helmbloeme* rankende helmbloem Ceratocapnos claviculata

reenfelig platmos* gerimpeld platmos Plagiothecium undulatum

reuzeden* reuzenzilverspar Abies grandis

sapriepen wilde lijsterbes Sorbus aucuparia

Servische den* Servische spar Picea omorika

sitkaden* sitkaspar Picea sitchesis

sparreboom grove den Pinus sylvestris

sparreorchis* dennenorchis Goodyera repens

thujamos gewoon thujamos  Thuidium tamariscinum 

Westerse hemlockden* Westelijke hemlockspar Tsuga heterophylla

Tebel 2. Stellingwarver, Nederlaanse en wetenschoppelike naemen van alle in diel 2 nuumde mos- en 
plaantesoorten. (* deur de auteur van dit artikel vertaelde naeme of diel van de naeme)
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D e ni’je Stellingwarver Spreukekelender 
2018 is klaor en dus al weer te koop. Ok 
dit keer warkten d’r hiel wat meensken 

an mit: Roely Bakker (verhaelen en gedich-
ten), Harmen Houtman (gedichten), Kees 
Koopstra (verhaelen) Attie Nijboer (gedich-
ten), Sjoukje Oosterloo (verhaelen) en Fred-
die de Vries (verhaelen). Behalven wark van 
de meensken die hier krek nuumd binnen, is 
d’r ok oolder wark op ’e blatties te 
lezen, zoas bi’jglieks van Martinus 
Bakker.

Meensken kennen Martinus Bak-
ker veural as Jouk, de schriever 
van Stellingwarver riempies, ge-
dichten en verhaelen. Een groot 
diel van dat wark wodde in-
dertied deur de Stellingwarver 
Schrieversronte in boekvorm 
uutgeven. In 1972 verscheen 
‘Een haandvol speulgoed’, in 
1981 ‘Et kienderboek van Jouk’, 
in 1982 ‘Wille op ’e brille’, in 
1984 ‘Greensgeval’ en in 2004 
‘Decemberverhaelen’.
Bakker schreef al in de vuufti-
ger jaoren in et Stellingwarfs. 
Vaeks onder ere schoelnae-
men, zoas K.K. Kwibus, Siepel 
en Jehannes. De riempies, 
gedichten en verhaelen van 
doe  wodden veural publi-
ceerd in et ni’jsblad ‘Stelling-
werf’, de ‘Friese Koerier’ en 
de ‘Heerenveense Koerier’. 
Alle wark van Bakker wodt 
beweerd in et Kenniscen-
trum van de SSR en is te 
lezen op stellingplus.nl, dat 
is de webstee van et Ken-

niscentrum. Ok al bin die wat minder beken-
de riempies en verhaelen niet in boekvorm 
verschenen, ze bin meer as de muuite van et 
- nog es weer - lezen weerd! 

Veur de saemenstelling van de kelender zorg-
de Sietske Bloemhoff; de kelender wodde 
uutgeven deur uutgeveri’je Van den Berg uut 
Almere en kost € 13.95 

Van de redaktie

Stellingwarver Spreukekelender 2018
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E t zal zoe’n vuuftien jaor leden wezen dat 
et uutvoerige verzaemelwark veur dit 
ni’je veldnaemeboek begon. Dat wodde 

daon nao onderling overleg van de Histori-
sche Verieninge van Oosterwoolde e.o. (HVO) 
en de Stellingwarver Schrieversronte (SSR). 
De vaaste veldnaemekemmissie van de SSR 
en een ni’j instelde veldnaemekemmissie van 
de HVO gong drok an de slag. Veldnaemen 
dat bin oolde, vaaste naemen veur hoekies 
laand, naemen van waeters, paeden, broggies 
en zo meer. De veldnaemen veur dit boek 
wodden optekend bi’j hiel wat infermaanten 
uut Oosterwoolde die van vroeger nog alder-
haande naemen wussen. Mar hiel belangriek 
het in dit onderzuuk ok west de inbreng 
vanuut archieven. Dat gebeurde mit naeme 
deur een riegeltien gedreven vri’jwilligers van 
de HVO.

Et ni’je boek wodt mar liefst meer as 260 
bladzieden dikke op A-4 fermaot. Et is ver-
dield in zes ommeraek interessaante heufd-
stokken mit hiel veul infermaosie: naemen, 
historie en laandschopsontwikkeling kom-
men allemaole an bod. Dat gelt ok veur de 
uutleg van et onderzuuk van zo goed as alle 

‘toponymische elementen’ van Stellingwarf 
(dus woorties en woorddielen zoas kaampe, 
mad, venne, hoge holt, moene, - inge). In 
et boek wo’n om de veertig kaorten henne 
opneumen, en meer as zeuventig ofbelinges. 
Bi’j et boek wo’n liekewel ok nog es 14 grote 
losse kaorten leverd mit daorop hiel veul 
veldnaemen.
Henk Bloemhoff schreef een inleidend heufd-
stok (I), een naemkundig-taelkundige inlei-
ding (II), een liest mit de veurnaemste naem-
kundige woorddielen (lo, kaampe, maod enz.) 
(V) en een lieste mit alle veldnaemen die heur 
in de verzaemeling veurdoen (VI). Dennis
Worst schreef inkelde historische heufd-
stokken die mit naeme gaon over de laand-
schopshistorische ontwikkeling in relaosie 
tot de veldnaemen. Dat is uutmond in de 
heufdstokken III en IV. 

In et oktobernommer van De Ovend kommen 
we uutgebreider op dit boek weeromme, dan 
is ok de (inteken)pries bekend. Mar ie kun 
now al, aj’ dat willen, een boek risserveren bi’j 
de Stellingwarver Schrieversronte. Dat kan 
deur te mailen naor info@stellingwarfs.nl.

Van de redaktie

Veldnaemen van Oosterwoolde
Boek mit 14 losse kaorten in kassette verschient op 20 oktober

Veldnaemen van Oosterwoolde  
Boek mit 14 losse kaorten in kassette verschient op 20 oktober 
 
Et zal zoe’n vuuftien jaor leden wezen dat et uutvoerige verzaemelwark veur dit ni’je 
veldnaemeboek begon. Dat wodde daon nao onderling overleg van de Historische Verieninge 
van Oosterwoolde e.o. (HVO) en de Stellingwarver Schrieversronte (SSR). De vaaste 
veldnaemekemmissie van de SSR en een ni’j instelde veldnaemekemmissie van de HVO gong 
drok an de slag. Veldnaemen – dat bin oolde, vaaste naemen veur hoekies laand, naemen van 
waeters, paeden, broggies en zo meer. De veldnaemen veur dit boek wodden optekend bi’j 
hiel wat infermaanten uut Oosterwoolde die van vroeger nog alderhaande naemen wussen. 
Mar hiel belangriek het in dit onderzuuk ok west de inbreng vanuut archieven. Dat gebeurde 
mit naeme deur een riegeltien gedreven vri’jwilligers van de HVO. 
 
Et ni’je boek wodt mar liefst meer as 260 bladzieden dikke op A-4 fermaot. Et is verdield in 
zes ommeraek interessaante heufdstokken mit hiel veul infermaosie: naemen, historie en 
laandschopsontwikkeling kommen allemaole an bod. Dat gelt ok veur de uutleg van et 
onderzuuk van zo goed as alle ‘toponymische elementen’ van Stellingwarf (dus woorties en 
woorddielen zoas kaampe, mad, venne, hoge holt, moene, - inge). In et boek wo’n om de 
veertig kaorten henne opneumen, en meer as zeuventig ofbelinges. Bi’j et boek wo’n liekewel 
ok nog es 14 grote losse kaorten leverd mit daorop hiel veul veldnaemen. 
Henk Bloemhoff schreef een inleidend heufdstok (I), een naemkundig-taelkundige inleiding 
(II), een liest mit de veurnaemste naemkundige woorddielen (lo, kaampe, maod enz.) (V) en 
een lieste mit alle veldnaemen die heur in de verzaemeling veurdoen (VI). Dennis 
Worst schreef inkelde historische heufdstokken die mit naeme gaon over de 
laandschopshistorische ontwikkeling in relaosie tot de veldnaemen. Dat is uutmond in de 
heufdstokken III en IV.  
 
Een veurbeeld van ien van de veldnaemen en de verklaoring daorvan: 
 
Rie, De, Manderie krt. A-5 De Rie • Terrein op ’e Weper, niet veer van Et Grootdiep; > ok 
Kaortien VI, 7 uut De Jong 1959: 58, hier opneumen op blz. 148; > Groote Rie en Kleine Rie 
♦ Rie komt grootkaans van Ooldsaksisch rithe = oolde benaeming veur revier, waeter, die in 
vormen as riede, rie enz. veurkwam in hiel West-Europa; > TE > riete. We kun bi´j disse 
veldnaeme daenken an een vule ooldere benaeming ried(e), rie veur Et Grootdiep. Dit terrein 
zol dan nog die oolde naemen dregen en een vernuming wezen van de revier die d´r niet veer 
of ligt. Et zol ok nog om een waetertien gaon kunnen dat d’r eerder was mar oons niet (meer) 
bekend is. Manderie is in dit geval: et gemienschoppelike terrein mit de naeme rie, die dus an 
de gemienschop, de mande / maande heurde, of et is de rie daor gemienschoppelik onderhoold 
bi’j heurt. Mande, Stell. maande = gemienschoppelik bezit, et gemienschoppelik hebben. De 
Jong 1959: 55 zegt ok dat de naeme an een waeter daenken dot, mar hi’j daenkt toch eerder an 
een reed. De d zol daor of valen wezen moeten, en dat liekt minder warschienlik; butendat, de 
‘verhoging’ van ee > ie in dit woord is veerder onbekend in et Stell. (1ste vorm: 1885 Vkb; 
1832 De Jong 1959; 2de: 1832 De Jong 1959) 
 
In et oktobernommer van De Ovend kommen we uutgebreider op dit boek weeromme, dan is 
ok de (inteken)pries bekend. Mar ie kun now al, aj’ dat willen, een boek risserveren bi’j de 
Stellingwarver Schrieversronte. Dat kan deur te mailen naor info@stellingwarfs.nl. 
 
 

Een veurbeeld van ien van de veldnaemen en de verklaoring daorvan
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I n de twiede helte van juli wodden de 
opnaemen maekt veur de film ‘Daor klept 
de klokke weer’. Et verhael in de film is een 

bewarking van et boek dat in 1959 schreven 
wodde deur meester H. Hoogeveen van Oos-
terwoolde. 

Vuuftig jaor laeter wodde et boek ‘Daor klept 
de klokke weer’ in et Stellingwarfs vertae-
ld deur onderwiezer Hans Koopmans van 
Oosterwoolde. Et gaot over de periode dat 
Stellingwarf nao veul striederi’je zien vri’j-
hied veurgoed kwietraekte. Dat gebeurde 
in september 1500 doe veldheer Wilwold 

von Schaumburg bi’j Berkoop in opdracht 
van Hertog Albrecht van Saksen zien tenten 
opsleug. Die mos mit zien leger van 1500 
man de stried angaon mit de laeste verzets-
groepen van Stellingwarf, alliend dat gebied 
hadde keuning Maximiliaan nog niet erkend. 
De Friese gebieden weren doe al overstag 
gaon, zodat Stellingwarf et laeste gebied was 
dat streed tegen de overheersing deur de 
Saksers. Mar uuteindelik raekt ok Stellingwarf 
zien vri’jhied kwiet en wodt een grieteni’je 
van Frieslaand. In 1517 wodt de grietni’je 
verdield in Oost- en West-Stellingwarf.

Van de redaktie

Eerste Stellingwarver film:  
Daor klept de klokke weer
Film naor anleiding boek H. Hoogeveen

Dörpsrechter Auke Stelling van De Haule (Dirk Nijk, Wolvege) sprekt zien dörpsgenoten toe
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An de film, die in et eerste plak bedoeld is 
veur et onderwies in Stellingwarf, deden flink 
wat speulders en figuraanten mit. Die mel-
deden heur allemaole nao een oproep in de 
kraanten daorveur an. De heufdrollen weren 
veur Emma Winter (Wolvege), Lute Wede-
kind (Berkoop), Dirk Nijk (Wolvege), en Evert 
Pultrum (Wolvege). Daornaost deden d’r uut 
tal van Stellingwarver dörpen figuraanten 

an mit, mar wodden d’r bi’jglieks ok ridders 
inhuurd van ‘De reidders van Friesland uut 
Wierum. 

Regisseur van de film is Thomas Rovers uut 
Grunningen, et kamerawark wodt verzorgd 
deur David Koster (filmakedemie Amster-
dam), eerste regieassistent is Marco Reekers 
(Amsterdam), Jeroen Klokgieters (Amster-
dam) en Roelof-Jan Kruise uut Grunningem. 
Et geluud wodde verzorgd deur Serge 
Epskamp van Zaandhuzen; hi’j gaot de kom-
mende tied ok zorgen veur de filmmeziek. 
De middelieuwse kleren bin ontwurpen en 
maekt deur Henrieke Kruise uut Grunningen, 
zi’j zorgde ok veur de juuste anklieding van 
de verschillende lekaosies. De technische 
ploeg kreeg ondersteuning van Hendrik 
Betten, Hendrik Fokkema, Jaap Elzenaar, Hans 
Koopmans en Hans Salverda. Veur et grimeer-
wark zorgden Kiena Bouwer, Baukje Oosting 
en Albertha Zwaagstra. De catering wodde 
verzorgd deur Gerrie en Kees Koopstra. en 
Ineke Oudshoorn. 

Sipke Durks (Evert Pultrum, Wolvege), regisseur 
Thomas Rovers (Grunningen), Anne (Emma Winter, 
Wolvege) en Franke (Lute Wedekingd, Berkoop)

Ok in et Drentse Orvelte wodden opnaemen maekt in en om de 16e ieuwse boerderi’je  de Bruntingerhof
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De kommende tied zal Serge Eps-
kamp speciaole filmmeziek schrie-
ven en zorgt Henrieke Kruise veur 
illestraosies die bepaolde dielen uut 
et verhael ondersteunen zullen. Bi’j 
die illestraosies wo’n verbienende 
teksten inlezen, dat zal gebeuren 
deur Femmie van Veen en/of Johan 
Veenstra. Daornao zal de film nog 
monteerd wodden; daorveur zorgt 
Thomas Rovers. 

Et doel is dat de première van de film 
in jannewaori 2018 wezen zal. Daor-
nao wodt de film vertoond in een 
viertal plakken in de beide Stellingwar-
ven en wodt hi’j beschikber stel dan et 
onderwies.

Henrieke Kruise (Grunningen) ontwurp en ni’jde de juuste kleraosie en zorgde veur de anklieding 
van de dekors; Baukje Oosten (Oosterwoolde) en Kiena Bouwer (rechts, De Haule) deden tegere mit Albertha 
Zwaagstra (Oosterwoolde) et grimeerwark, hier op 'e Delleboersterheide bi'j Berkoop

Stellingwarver champagne 
vanwegens de 111-e 'slate' (opnaeme)

Bestuurslid Hans Salverda
helpt een ridder in zien harnas
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Duzendpoot Hendrik Betten 
klept de klokke

Filmhond Fellow

Opnaemen bi'j de poort van Old Stoutenburg in Blesdieke

Saksers op 'e 'stienze'

De hoeke mit filmappe-

retuur; links bestuurslid 

Hendrik Fokkema hulp 

alle daegen mit
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K otleden wodde wethoolder Cor Trom-
petter van West-Stellingwarf een petisie 
mit 231 haandtekenings anbeuden van 

mit naeme (oold-)Wolvegesters. De petisie 
was een initiatief van keunstener Ton Kruse 
veur zien kultuurhistorisch laandschopspro-
jekt ‘Hortus Conclusus ’t Janboersmeulentien’. 
Mit et projekt wil hi’j et Janboersmeulaentien 
in et zuden van Wolvege opknappen en mar-
keren mit een sociaole sculptuur.
Et historische pad leup vroeger vanof et huus 
Lindenoord naor de Driessenpoolder in et 
tegenwoordige netuurgebied de Lendevallei 
van It Fryske Gea. Et stok dat nog over is, is 
now in pattekeliere hanen, mar tot zowat 
2000 was et veur iederiene as kuierpad toe-
gaankelik. Et pad raekt onderhaand in verval, 
en et in staand blieven d’r van is onzeker. De 
meensken die de petisie ondertekend heb-
ben vraogen de gemientelike en perveen-

siaole overheden om heur veur et in staand 
holen van dit oolde pad in te zetten. Ton 
Kruse: 'Mit dit projekt wodt kultuurhistorisch 
arfgoed opknapt en duurzem beheerd, wodt 
d’r duurzem andacht vraogd veur de kultuur 
en geschiedenis van de streek, en wodt de 
regio op ’e kaorte zet veur Liwwarden 2018.'
Onderhaand is de petisie ok anbeuden an 
perveensiaol kultuurdippeteerde Siets-
ke Poepjes. Poepjes het angeven naor de 
meugelikheden van et behoold van et Jan-
boersmeulaentien kieken te willen.

Ton Kruse warkt veur dit projekt saemen mit 
de Stellingwarver Schrieversronte en wodt ok 
steund deur It Fryske Gea en et museum Bel-
vedère Oranjewoold. In 2013 wodden deur 
de Schrieversronte op een diel van de laene 
routegidsen prissenteerd.

Van de redaktie

Goeie hope veur Janboersmeulaentien

Ton Kruse (rechts) overhaandigt de petisie an wethoolder Cor Trompetter. 
In de veerte is et gebied te zien waor et laentien ligt
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