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E T  V E U R O F F I E N
Veldnaemen
Kotleden kreeg ik ommenocht mit een bestelbus van de post uut Brao-
baant een grote deuze binnen mit daorin een hiele staepel oolde ver-
koopboekies. Een prachtige verzaemeling boekies van soms meer as 
honderdtwintig jaor oold van veural Donkerbroek, Makkinge en Ooster-
woolde.
Et is een aorigheid en blaeder es deur dat soort boekies henne. Dan koj’ 
veldnaemen tegen, mar ok femilienaemen en de verbanen die daor soms 
tussen zitten. Ik heb flink muuite doen moeten om niet votdaolik mit de 
inhoold van de Braobaanse deuze an de gang te gaon (odderen, regi- 
streren en in de komputer zetten), want a’k daor ienkeer an beginne, dan 
sluut ik mi’j of veur al et aandere en blift aander wark liggen.
De dag dat ik dit Veuroffien schrieve is et veldnaemeboek van Ooster-
woolde uutkommen. Ok dat zo’k drekt hielemaole lezen willen, mar dat 
moe’k ok nog even uutstellen. Mar doe ik thuus et prachtige boek uut de 
kassette pakte wol ik wel de betekenis van mien straotnaeme alvast even 
naogaon, mar doe dee blieken dat de straotnaemen niet opneumen bin-
nen. Dat is spietig omreden d’r genoeg straotnaemen binnen die vraogen 
om uutleg en zeker bi’j import. 
Daoromme is et aorig dat de eupenbaore basisschoele De Toekan uut 
Oosterwoolde een boekien mit uutleg van de straotnaemen van et dörp 
maekt het veur heur projekt ‘Straatnamen - ons erfgoed’. Daorbi’j hewwe 
(ik moch an dat projekt mitwarken) daankber gebruuk maekt van een 
oold boekien dat jaoren weeromme deur de gemiente Oostaende al es 
uutgeven wodde. En gelokkig kuwwe aorig wat straotnaemen wel beter 
uutleggen mit et ni’jste veldnaemeboek omreden vule straoten in Ooster-
woolde naor veldnamen verwiezen. Des te mooier is et daoromme dat et 
veldnaemeboek d’r now is (en veur zoe’n prachtige uutgaove tegen een 
zaachte pries!) om as naoslagwark bruken te kunnen. Dan kuwwe in disse 
decembermaond ok lezen daj’ veur Bethlehem niet veer vot hoeven: et 
ligt ommes an ’t Oost in Oosterwoolde!
D’r wodt warkt, zo wodde verteld bi’j de prissentaosie van et boek, an 
nog een drie- of viertal veldnaemeuutgaoven. Et zol mooi wezen, zo zee 
Henk Bloemhoff in zien toespraoke daorover, dat de veldnaemen van alle 
dörpen in de Stellingwarven beschreven wodden zollen. En dat bin ik 
hielemaole mit him iens.

Jan Koops
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A j’ now eerdaegs wat zoolt op je eigien 
of de eerpels stri’jen, moej’ toch es 
evenpies daenken an dokter Frans 

Pasma. Waoromme dat dan en wie is Pasma 
dan weer, heur ik jim zeggen? Ie roeken, zien 
of pruven et wel niet, mar in et zoolt zit ’n 
hiel klein betien jodium en da’s bedocht deur 
Pasma. Disse vroegere schoeledokter dee 
zoe’n dikke zeuventig jaor leden onderzuuk 
naor kropziekte bi’j kiender in oonze omkrie-
ten. Hi’j vun dat een protte van et jongvolk 
last hadde van een min warkende schildklier 
in de hals. Dat kwam neffens Pasma deur een 
tekot an jodium in et eten en drinken. Niet 
lange daornao mos et hiele laand an de Jozo 
(jodiumzoolt) en dat is an now toe zo bleven.

Frans Pasma (1902-1994) kwam op 3 april 
1902 op ’e wereld in Kolderwoolde in Gaaster-
laand. Hi’j was de ooldste van de drie kiender 
van veehoolder Pieter Pasma en zien vrouw 
Sjoukje de Boer. Pasma leerde veur dokter in 
Grunningen. Hi’j kwam in 1929 as huusdokter 
in Beetsterzwaog. Hi’j nam daor de praktiek 
over van dokter Bremer die slimme ziek was 
en die waorneumen wodde deur de bekende 
dichter-dokter Jan Jacob Slauerhoff. In 1942 
wodde Pasma benuumd as schoeledokter 
in de Stellingwarven en Lemsterlaand. Vuuf 
jaor laeter promoveerde hi’j in Utrecht op een 
proefschrift over kropziekte bi’j de kiender 
die hi’j as schoeledokter onderzocht hadde. 

Van et proefschrift vun ik laest een exem- 
plaor weeromme. Pasma schrift d’r in over 
zien onderzuuk, halverwege de Twiede 
Wereldoorlog, naor krop (struma) bi’j zoe’n 
twieduzend kiender van vuuftien legere 
schoelen in Oost-Stellingwarf, de ulo van 
Oosterwoolde en de huushooldschoele van 
Berkoop. Bi’j zowat de helte van de kiender 

was de schildklier te groot en warkte die niet 
goed. De juffers en meesters van de kiender 
mit krop vunnen dat die een ommeraek klein 
betien verstaand hadden en geestelik traoge 
weren. Ok bleven zi’j vaeker zitten op schoele 
as de kiender die gien krop hadden. 

Pasma hadde de rissenering dat de kropziek-
te bi’j de kiender et gevolg was van een tekot 
an jodium in heur eten. Om goed te warken 
het de schildklier jodium neudig. Daoromme 
leut Pasma op meerdere plakken in Oost-Stel-
lingwarf bepaolen hoevule jodium in de 
koemelk en et pompewaeter (waeterleiding 
haj’ nog niet) zat en dat was vusen te weinig. 
Om wat an et jodiumtekot te doen, advi-
seerde Pasma een betien van dat spul deur 
et bakkers- en keukenzoolt te doen. Hi’j was 
iene van de eersten is oons laand die dat an-
rikkemedeerde en een peer jaor laeter wodde 
et laandelik invoerd. 

Mar Pasma dee nog meer. Hi’j stelde himzels 
de vraoge of de geestelike traoghied van de 

Carol Klok

Jodium en de Stellingwarver volksaord

Dokter Frans Pasma
(Liwwadder kraante, 24-12-1971)
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4  DE OVEND

kiender mit kropziekte ok niet te maeken 
hadde mit de Stellingwarver volksaord. In 
zien boekien schrift Pasma dat de Stelling-
warvers in et algemien niet slimme aktief of 
ondernemend weren en nogal bedeerd en 
gesleuten van aord. Ok zollen zi’j nauwelijks 
boeken kopen of lezen, niet poletiek aktief 

wezen en alliend mar doende mit heur dae-
gelikse beslommernissen. Nargens schrift hi’j 
hoe hi’j dat onderzocht hadde. Et zal wel zien 
eigen indrok west hebben die hi’j kreeg van 
de Stellingwarver memmen en heur kiender 
die naor zien spreekure kwammen. En die 
indrok moet nogal bepaold west wezen deur 
de muuilike omstanigheden van de oorlog 
waor de meensken doe in leefden.

De Stellingwarver schriever Hendrik Johannes 
Bergveld (1902-1966) leesde et proefschrift 
van Pasma ok. In zien artikel ‘Iets over de Stel-
lingwervers en hun dialect’ in de Ni’je Drentse 
Volksalmanak van 1949 schreef hi’j et iens te 
wezen mit de kiek van Pasma op et Stelling-
warver volkskerakter. Zoas Bergveld schreef, 
hadde hi’j daor ok mit Pasma over praot. 
Pasma zol doe zegd hebben dat de sloeghied 
van et Stellingwarver volkien kwam deur te 
weinig jodium in de grond en daordeur ok 
in wat de bojem an eten opleverde. Pasma 
docht dat et kerakter van de Stellingwarvers 
deur et gebruuk van jodiumzoolt staorigan 
opvieterd en percies zo as dat van de Friezen 

Frans Pasma: ‘Feest op et Laandgoed Lauswolt, Beetsterzwaog’ (www.christies.com)

Kiend mit krop
(uut et proefschrift van Pasma)
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wodden zol! Bergveld betwiefelde dat. 
Tuurlik hadde Pasma gien geliek. De Stel-
lingwarvers weren en zullen ommes altied 
Nedersaksen blieven. En die hebben now 
ienkeer een ‘Saksische verlamming’, zoas 
dat wel nuumd wodde. En daor veraandert 
jodiumzoolt hielemaole niks an. Mar goed ok, 
want wis en zeker in disse jachtige tieden bin 
rustig blieven en bedochtzem wezen een riek 
bezit. 

Dokter Pasma warkte laeter nog zeuven jaor 
bi’j de TNO-gezondhiedsorgenisaosie en sleut 
zien warkzem leven of as schoeledokter op ’e 
Jouwer. Nao zien pensioen gong hi’j keunst-
schilderen om wat te doen te hebben. In een 
kraanteinterview zee hi’j: ‘Ik docht, lao’k et es 
perberen want dat kuj’ lange volholen, zolan-
ge aj’ gezond binnen.’ Hi’j maekte mooie schil-
deri’jen in een primitief-naïeve stiel van Friese 
laandschoppen en stelde die verscheiden 
keren tentoon. Et hierbi’j ofbeelde schilderi’j 
wodde in 2012 bi’j et veilinghuus Christie’s in 

Amsterdam verkocht veur et rekordbedrag 
van € 5.625,-.
Pasma en zien vrouw Tryntsje Pasma-Velde 
weren slimme sportief anlegd. Zi’j reden te-
gere drie keer de Elfstedetocht (1940/’41/’42) 
uut. Pasma raekte op 6 meert 1994 uut de 
tied op 92-jaorige leeftied in et verzorgings-
tehuus De Warrenhove in Drachten. Mit him 
gong een biezundere man henne.

Bronnen
-  Henk Bloemhoff, Bergveld lest veur uut eigen 

wark, 2013, Berkoop.
-  Drs. J.S. Kuypers- Pasma, ir. W.A. Terpstra, 

Frans Pasma. Naïeve schilderijen, 2000, uut-
geven bi’j een overzichtstentoonstelling in 
et Suudergemaal, Ni’j Beets.

-  F. Pasma, De endemische krop en haar ge-
volgen in den Z.O. hoek van Friesland, 1947, 
Wolvega.

- www.allefriezen.nl
- www.delpher.nl
- www.elfstedenmonument.nl

N ao et sukses van twie jaor leden heb-
ben we besleuten om  in et veurjaor 
van 2018 weer een voegelkursus te 

geven. Ok dan hebben we weer twie theo-
rieaovens en twie praktieklessen in mooie 
netuurgebieden. 
De theorieaovens bin warschienlik an et 
aende van feberwaori en in begin meert in 
Kefé Wever in Hooltpae. De praktieklessen 
holen we vermoedelik aende april en begin 
meie (de juuste dautums wo’n laeter bekend-
maekt).
De kosten bin weer € 25,-  en daor bin twie 
keer twie verterings bi’j inbegrepen. Buten-

dien gaon we, ok krek as twie jaor leden, nao 
een vroege praktiekles mit mekeer een mor-
genbroggien eten; ok dat zit bi’j de pries in.  
De kursus is veural veur beginners, mar ok 
meensken die al wat meer weten kun d’r vast 
nog wel wat van opstikken.
Et minimum tal dielnemers is tiene en et 
maximum twintig.

Opgeven kan bi’j mi’j:
Till: 0561-688749

Graeg tot kiek es, 
Johan en Freddie de Vries

Freddie de Vries

Voegelkursus
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6  DE OVEND

M it de kastdaegen weer in et verschiet 
dri’jt et vaeks veur et grootse pat 
om eten en gezellighied. Lekker bi’j 

mekere kroepen bi’j de kachel, de keersies 
an, lichtkaans een pottien scrabbelen en dan 
nao ofloop mit mekere om de eterstaofel 
schoeven, of krek eersomme vanzels! Tsja, dat 
is wel et beeld da’k veur ogen hebbe om de 
donkere daegen veur en ok nog nao de kast 
deur te brengen. 

Now speult eten et hiele jaor deur wel een 
belangrieke rol in mennig leven. De blaeden 
ston vol mit recepten, diëten en anwiezings 
wawwe grif wel verantwoord eten kunnen 
en wat niet verstaandig is. Hiel vaeke bin dat 
spietig genoeg now krek de lekkere dingen.
Ok op ’e tillivisie verschient et iene nao et 
aandere pergramme waor et om koken en 
eten gaot. Best aorig en leerzem, al zol ik 
al vanwegens de stress zels gien hap meer 
deur de keel kriegen kunnen. Een mooie 
bi’jkomstighied om op gewicht te blieven, al 
gaon aanderen vanwegens stress juust meer 
eten…
Ok op ’e  warkvloer is eten een veul bespreu-
ken ’ding’. Een gewoon plakkien bolle mit 
keze is niet meer an de odder! Nee, verbeu-
den alderdeegst, et kan nog gekker! Pattie to-
gen alderhaande bakkies mit haevervlokken, 
shakes en rauwvoer mit van huus. En waeter, 
liters waeter gaon d’r deur. Dat het as gevolg 
dat et een kommen en gaon is naor et husien. 
Want wat d’r ingaot moet d’r ok weer uut… 
Dan blift hiel Hollaand wel in beweging moej’ 
mar bedaenken.  

D’r is gien dieet of et is wel es een keer uut-
perbeerd. Et is mit naeme een rekenen en 
uutrekenen, wikken en wegen wat de klokke 
slat. Wat mag d’r naor ’binnen’ en wat niet 

meer, en wat mag wel bi’j mekere en wat ab-
seluut niet! Op himzels niks mis mit vanzels, 
want eten verdient wel zorg en andacht! Et is 
de moter waor as wi’j de hiele dag op dri’jen 
moeten. 
Mar et kan ok te veer deurslaon! En waor as 
ik now een betien bange veur bin, is dat et 
plezier, et genieten kunnen van eten, dat 
gelokkig alle daegen bi’j oons op ’e bodden 
komt, hielemaole vergeten wodt.

Now meensken, neffens mi’j is dit onderwarp 
mit bi’jgaond gedicht now eerst wel  genoeg 
uuteten. Ik weenske jim hiel goeie kastdae-
gen toe, en geniet van alles wat disse mooie 
daegen jim te bieden hebben.

Attie Nijboer

Hiel Hollaand

DeOvend_december_binnenwerk.indd   6 09-11-17   14:33



Attie Nijboer

ETEN

  DE OVEND  7

We pakken en proezen

d’r mit omme

We keuren, we rekenen,

meten is ommes weten

We mixen, mingen, koken,

stoken mekere op

om bewust te konsemeren

Rikkemederen mennig dieet an, 

spenderen een batse geld, 

betaelen oons suf

an alderhaande superfoods

Mar vergeten we niet

te pruven, te genieten

Kauwen we nut en noodzaeke 

niet tevule uut ?

Verliezen we alle goeds 

dawwe haelen uut

gewoon en voedzem eten 

om daor energie uut te haelen

niet hielendal uut et oge?

Lopt et daor niet 

faliekant briek en spaek?
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Doeglas

D e doeglas is nuumd naor Archibald 
Douglas. Hi’j was oorspronkelik een 
Engelse tuunman die in 1824 op 25-jao-

rige leeftied deur de Horticulture Society 
naor Amerike zunnen is. Vanuut dat wereld-
diel stuurde hi’j zaod naor Engelaand. Op die 
wieze het Douglas verscheidene Amerikaanse 
plaanten in Europa introduceerd, waoronder 
dus de doeglas (Valckenier Suringar 1915). 
De doeglas is, van in ieder geval de dattiger 
jaoren of, ok in Stellingwarf anplaant. D’r bin 
hiele bosvakken mit volzet. 
De stamme van een doeglas in de bos langs 
de Kloosterweg  bi’j Else hadde een omtrek 
van omdebi’j de twienenhalve meter (245 cm 
in 2015). Dat bosperceel is daor al as warkver-
schaffingsprojekt kot veur de oorlog anlegd. 
Die boom was doe dus minstens 75 jaor oold. 
Een exemplaor op et laandgoed Boshoeve in 
Ni’jberkoop het liekewel een stammeomtrek 

van drie meter (300 cm in juli 2017), mar is 
veur een doeglas niet hoge. De boom kan wel 
alderofgrieselikst hoge wodden. Een exem-
plaor in de Amerikaanse staot Oregon meet 
tegen de honderd meter! Een doeglas op 
Keuninklik Laandgoed Et Loo is roem vuuftig 
meter hoge en daormit de hoogste boom 
van Nederlaand. In Stellingwarf kommen tot 
omdebi’j de veertig meter hoge exemplaoren 
veur. 

De betekenis van Pseudotsjuga, de weten-
schoppelike geslachtsnaeme van de doeglas, 
is ‘onechte hemlockden’. Hi’j liekt dus op de 
hemlockdenne, o.e. vanwegens de daelehan-
gende toeken. De twiegen van de doeglas 
hebben spitse eindknoppen, krek as die 
van de beukeboom. Aj’ een doeglastakkien 
dreugen, valen de naalden d’r niet of. Iedere 
naalde het op ‘e onderkaante twie wittige 
strepies staon. Aj’ ze fien wrieven, kuj’ een 
lekkere citroenlocht opsnoeven. 
As de wiend deur de toppen van de hoge 
doeglasbomen goest, kan et heerlik roezen. 
Wiels ie dan zels lekker in de li’jte lopen, is et 
krek as heur ie de zee... Aandere naaldbomen 
roezen ok wel. Mi’j donkt liekewel dat et bi’j 
de doeglas toch mooier klinkt... 
As jong boompien het de doeglas een eupen 
krone. Zodoende is hi’j niet geschikt as 
kastboom. Hoge doeglas kan wel de typi-
sche denneboomvorm hebben. Bi’j oolde 
exemplaoren kan de krone liekewel ok ‘ofplat’ 
wezen. De boom is dan extra geschikt as nus-
selplak veur o.e. de schofferd en de havik. 
Oolde doeglas het een dikke, verkorkte baste 

Henk J. Jager

Koniferen in Stellingwarf en omkrieten

Diel 3: Soorten uut de sparrefemilie 
(Et eerste pat van diel 3 was te lezen in De Ovend van oktober 2017, red.)

Roege baste van de doeglas
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mit groffe groeten d’r in. De stamme kan 
slim roeg wezen. Hierbi’j kan hi’j  ‘behongen’ 
wezen mit diels loszittende schosseplaeties. 
Vaeke hebben die een kleur van dood hoolt 
en zitten d’r ok gatties in. Hoe as die gatties 
ontstaon is me een raodsel. Zollen spechten 
dat doen? Ik weet et (nog) niet. Trek ie d’r een 
stokkien schosse of, dan kan d’r moege en/of 
een stienkrobbenust veur et locht kommen, 
ok al is de boom poergezond. Bi’j een jonge 
doeglas is de baste liekewel vri’j glad, dunne 
en veurzien van hasblaoren. 
Doeglaskegels bin makkelik te herkennen. 
D’r zitten grappige uutstikselties an. Eer ze 
daelevalen, hangen ze hoge in de boom. 
Op ‘e Iese zag ik een hieleboel ofknaegde 
doeglaskegels bi’j mekaander liggen... De 
doeglas zi’jt himzels ok wel gauw es uut. 
Veural nao et kappen of uutdunnen van 
bosvakken mit oolde doeglas kan d’r een ni’je 
generaosie veur et locht kommen. 
Bi’j storm kan de doeglas et zwaor te verdu-
ren hebben. Op 26 feberwaori 2017 lag een 
stok van de Van Karnebeeklaene an weers-
kaanten bezi’jd mit nog vasse doeglastoeken. 
Die weren d’r bi’j de storm van 23 feberwaori 
ofwi’jd. Ie konnen zien dat ze d’r ofscheurd 
weren. Grif dat d’r doe ok dikke toeken op ’e 
weg valen binnen. Doe wi’j d’r langes kwam-
men hadden ze die liekewel al an de kaante 
legd. De weg lopt hier deur een smalle bos-
stroke midden deur eupen veld. Zodoende 
hadde de hadde wiend d’r vat op had.

Variaosies
De doeglassen die now in oonze bossen 
veurkommen heuren bi’j de grune variaant. 
De naalden bin an de boverkaante gruun. 
Van neture gruuit de boom in een regenrieke 
stroke langs de Noord-Amerikaanse westkust. 
Bliekber het hi’j baot bi’j een vri’j vochtig 
(zee)klimaot. Zodoende gruuit de doeglas bi’j 
oons poerbest.
D’r bestaot ok blauwe doeglas. Van die boom 
ligt et oorspronkelike gruuigebied heufdzae-
kelik in de Rocky Mountains. Hier is spraoke 
van een koolder (barg)laandklimaot mit ‘n 
kotter gruuiseizoen. Dat hi’j gruuit ok minder 
hadde. Neffens ‘De Boom’ (Koning & Van den 
Broek 2000) is disse variaosie van de doeglas 
zeldzem in Vlaanderen en Nederlaand. Zels 
he’k him nog nargens ontdekken kund. 

Twiegen van de doeglas

Kegelties van de doeglas
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Westerse hemlockdenne
De westerse hemlockdenne is in Stellingwarf 
aorig zeldzem. De soorte zi’jt him liekewel 
makkelik uut, dat hi’j is wel inburgerd. Hi’j 
staot o.e. in de Blauwe Bos bi’j Haulerwiek en 
de Weembos bi’j Ni’jhooltpae. Op ‘e Iese, dus 
mar krek buten Stellingwarf, ziej’ de Westerse 
hemlockdenne redelik veul. Hier staon ok 
inkelde al redelik zwaore exemplaoren. De 
twiegen van de hemlock hangen daele, wiels 

de naalden aorig fienegies binnen. De boom 
zicht d’r daordeur sierlik uut. Aj’ een takkien 
dreugen, valen de naalties d’r of. De kegelties 
bin opvalend klein.

Reuzedenne
In zien oorspronkelike gruuigebied kan de 
reuzedenne wel 75 meter hoge wodden. De 
baste op ’e stamme is aorig glad, al zitten d’r 
wel hasblaoren op. De naalden staon naor 
weerszieden vlak uut, bin plat en vri’j lange. 
Aj’ ze fienwrieven, roeken ze naor sinesappel. 
Heerlik gewoon. As de kegels riepe binnen, 
valen ze uutmekaander, wiels ze nog an 
de boom vaaste zitten. Dan roegelen de 
dekschobben van de spille of. Aj’ de kegels 
al verzaemelen willen, moej’ ze plokken en 
dreugen veur ze riepe binnen, want dan 
blieven ze wel hiel. Ze hangen liekewel vaeke 
hoge in de boom... De reuzedenne is now 
niet bepaold algemien, mar is wel her en 
der in bossen anplaant. In Stellingwarf staot 
hi’j o. e. in de Koepelbos bi’j Berkoop, in de 

Et fiene lof van de westerse hemlockdenne

Twiegen mit kegelties van de westerse hemlockdenne
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Appelschester bossen en op ’e Spoekedam 
bi’j Noordwoolde. De boom zi’jt him vaeke 
spontaon uut. Een bosvak mit reuzedenne bi’j 
Appelsche bliekt in 1939 anlegd te wezen (zie 
Abies grandis op www.rassenlijstbomen.nl). 
Hier hadde de stamme van et dikste exem- 
plaor een omtrek van 255cm (veurjaor 2017). 

In de Blauwe Bos staon nog dikkere reuze-
dennen. Daor is bi’j meerdere stammen al 
een omtrek van over de drie meter meten 
(veurjaor 2017). ‘Mien zwaorste’ reuzeden-
ne an now toe staot liekewel op et terrein 
Beatrixoord bi’j Appelsche. 
De stamme van die boom hadde in juli 2017 
een omtrek van 342 centimeter en de boom 
is naor schatting 42 meter hoge! Meugelik 
is et de hoogste boom van Stellingwarf. Hi’j 
stikt dus boven de omgeving uut. Grif dat de 
bliksem d’r (nog es) op inslat. Hadde gruuien-
de bomen, zoas de reuzedenne, leveren gien 
had hoolt. Dat van de reuzedenne is bliek, 
zaachte en niet stark. Om kot te gaon: et is de 

popelier onder de naaldbomen. Dat hi’j is ok 
niet al te stormbestendig. Bi’j Appelsche was 
iene van de dikste reuzedennen ofbreuken 
op vier meter boven et ‘mi’jveld’. De rest van 
stamme lag op ‘e grond. Zo te zien hadde dit 
exemplaor et een jaor of wat leden al bege-
ven, warschienlik bi’j de storm van 28 oktober 
2013. Wat een geweld zal dat west hebben... 
Toch was de stamme van binnen niet inrot. 
Op et stok stamme dat nog overaende ston, 
zat een spechtegat... 

Zwat-wit
De reuzedenne liekt stark op ’e witte denne. 
Ok al kun beidend slimme groot wodden, ie 
hebben een vergrootglas neudig om ze uut-
mekaander holen te kunnen. De witte denne 
is van neture een Europese bargbosboom. De 
boom het wit hoolt, vandaor de naeme. Zien 
kroon is liekewel slim donker. Ok et toponiem 
Et Zwatte Woold (Schwarzwald) slat op woold 
van witte denne (weißtanne). 

Twiegen van de reuzedenne

DeOvend_december_binnenwerk.indd   11 09-11-17   14:33



12  DE OVEND

Tiedens vekaansies zag ik vaeke de witte 
denne. De zwaorsten die ’k zien hebbe, 
stonnen in et netuurpark De Grote Bos van 
Salbertrand (Parco Naturale del Gran Bosco di 
Salbertrand) in Italië in de regio Piëmont. Dat 
was op 25 augustus 1993. Die witte den-
nen weren minstens vuuftig, misschien wel 
zestig meter hoge. Ofgrieselik hoge dus. In 
Stellingwarf he’k disse boomsoorte nog niet 
ontdekken kund, mar vun wel een stokmen-
nig exemplaoren op ’e Iese en bi’j Olterterp. 
Mi’j is et nog niet opvalen, mar in Nederlaand 
verwildert hi’j ok wel. 
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Stellingwarver naeme Nederlaanse naeme Wetenschoppelike naeme

sparreboom grove den Pinus sylvestris

Japanse lariks goudlork Larix kaempferi

denneboom fijnspar Picea abies

sitkadenne* sitkaspar Picea sitchensis

reuzedenne* reuzenzilverspar Abies grandis

westerse hemlockdenne* Westelike hemlockspar Tsuga heterophylla

Doeglas douglas Pseudotsuga menziesii var. menziesii

blauwe doeglas blauwe douglas Pseudotsuga menziesii var. glauca

witte denne* gewone zilverspar Abies alba

Servische denne* Servische spar Picea omorika

Oostenriekse denne* Oostenrijkse den Pinus nigra subsp. nigra. 

Dunkeldlariks dunkeldlork Larix x marschlinsii

Vliegdenne vliegden** Pinus sylvestris

Zeedenne*  zeeden  Pinus pinaster

Tebel 3. Stellingwarver, Nederlaanse en wetenschoppelike naemen van de in diel 3 nuumde soorten.
* deur de auteur van dit artikel vertaelde naeme of diel van de naeme. 
** gruuivorm van de sparreboom
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Jaap Sikkema
(Letterstreken)

TIED

Tied is as los zaand
daj' oppakken en vaasteholen willen
mar et glidt je tussen de vingers deur
ie hebben et niet meer in de haand.

Tied is as helder waeter
daj' uutgieten bi'j een bloemestekkien
mar votlopt over et  zwatte zaand
alles weer dreuge eventies laeter.

Tied is as de bewolkte locht
die ongriepber en loom veurbi'jdrift
gunterende naor vere wiendstreken
beginnende an de lange tocht.

Tied is de wegtikkende tied
daj' zien an almar maelende menuten
zichtber deur ronddri'jende wiezers
elke dag weer etzelde lied.

Jimmy Visser
(Letterstreken)

VERGETEN

In et tweeduuster van et leven
bi'j’ vaeke et spoor een betien kwiet
meensken, naemen, gevuul en daegen
gaon vot
ie weten zovule niet
vergeten is et eerste woord
wat alle daegen weerommekomt
wat alles bedudet
en belangriek is
veur al die bet-weters om je henne
mar is et warkelik zo slim
aj' leven bi'j et ure?
hej' dan de boot mist?
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I n et duuster zie ik an et schiensel van de 
koplaampen dat de auto stillehoolt veur 
mien huus. Ik zit al een poze te waachten 

mit de jasse an en de sleutel in de haand. 
Et is al jaoren tredisie da’k et ooldejaor 
uutzitte bi’j mien ooldste bruur en 
zien huusholing. Ik dri’j de veurdeu-
re op slot. Een koolde wiendpoester 
dot me even huveren eer ik aachter in 
de waarme auto stap. Mien nefien Bauwe 
dat ok veurin zit dri’jt zien heufd omme. ‘Hoj 
tante, ik hebbe hiel mooi vuurwark kocht: 
vuurpielken, gruunbloemen, een wonder-
toppe en een Romeinse keerze.’ Zien ogen 
twinkelen. Hi’j zit d’r al daegen vol van, now is 
et haost zo wied dat hi’j veur ’t eerst ofstikken 
mag. ‘Ik zal ’t aovend naor je vuurwark kieken, 
heur.’ Ik perbeer mien stemme geestdriftig 
klinken te laoten mar eerlik zegd bin ’k d’r 
doodsbenauwd veur. Stel dat zoe’n vuurballe 
mien kaante opvliegen zal.
De locht van vasbakte euliekoeken en ap-
pelflappen komt me integen as ik bi’j heur 
deur de keuken naor de kaemer lope. Et 
waeter lopt me in de mond. As de schaole op 
taofel staot meugen we d’r van eten, zovule 
awwe op kunnen. D’r wodt riekelik stri’jd mit 
poeiersuker. ‘Dit is echt de laeste,’ zeg ik tegen 
mezels as mien haand nog een keer naor de 
schaole uuthaelt. 

De klokke tikt de laeste uren van et jaor vot. 
De branende keerze in et kastbakkien wodt 
de hieltied kleiner. Bauwe, die him an now 
toe rustig holen het, wodt inienen ongedu-
rig. Hi’j iesbeert mit de hanen in ’e buse de 
kaemer op-en-daele. ‘Hoe lange duurt et 
nog, ik wil mien vuurwark ofstikken,’ lat hi’j 
weten. ‘Nog evenpies waachten, Bauwe, et is 
nog gien twaelf ure,’ perbeert zien heit him te 

bedimmen. 
‘Waoromme 

mag et now 
niet, Heit dee et 

vroeger ok,’ dramt hi’j 
deur. ‘Twaelf ure hewwe 

ofpraot en now opholen te 
zeuren,’ gebödt zien heit. ‘Dan 

wil ik et verhael van de Romeinse 
keerze heuren.’ Hi’j schoft naost zien 

heit op ’e baank en gaot evenpies laeter 
hielendal op in et spannende ooldejaors-
verhael van eertieds. Ik luuster mit en zie de 
beelden van doe weer veur me.

Et is begin jaoren zeuventig. Op een middag 
krek veur oold en ni’j zitten mien drie bruurs 
mit heur kammeraoden in de kaemer bi’j de 
hoge taofel. Ik lig op ’e baank, een wollen 
deken over me henne en een boek veur mien 
neuze. De jongen praoten mar over ien ding, 
vuurwark. Ze zitten d’r vol van. Inienen haelt 
mien ooldste bruur een grote tromme mit 
vuurwark te veurschien die an now toe veilig 
beweerd wodde onder in de kelder. Ni’jsgie-
rig en vol spanning zien de jongen naor de 
uutstalde vuurpielken, astronauten, raketten 
en een Romeinse keerze. In de midden ligt 
een vuuranstikker. Mien ooldste bruur lat 
een vlammegien branen, pakt de Romeinse 
keerze en begint te stunten deur et vlam-
megien de hieltied dichte bi’j et lontien te 
holen, mar him krek niet te raeken. Mar deur 
een vlaegien wiend wakkert et vlammegien 
vanzieden en raekt de lont. Iederiene hoolt 
de aosem in. Mien bruur perbeert nog om 
et vuurtien uut te blaozen, mar et is te laete. 
Nao een peer tellen schieten de kleurde vuur-
ballen as een fontein omhogens en knallen 
uut mekeer tegen de zoolder. Et is een hels 

Jannie van der Zee

De Romeinse keerze
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kebaol. Ien balle vligt een ere kaante op en 
komt recht op mi’j of. Ik trek nog krek op ’e 
tied de deken over mien heufd. Inienen is et 
spektaokel veurbi’j. Gieniene zegt wat, ze bin 
allemaole verstuverd. Et overbleven stokkien 
ketoen van de keerze braant nog nao. Ien van 
de jongen zicht et. Hi’j drokt et in een stok 
kraante en smit rap de branende kraante naor 
buten. Een eren iene gooit d’r een emmer 
waeter aachteran. Eer we goed en wel in ’e 
gaten hebben wat d’r gebeurd is zwaait de 
deure eupen en staot Buurvrouw in de kae-
mer. Ze het een kleur as vuur, de ogen staon 
heur wild in ’t heufd. Heur stemme slat over 
as ze ropt: ‘Wat gebeurt hier, ik dochte dat 
d’r scheuten wodde…’ Van klaore spanning 
basten wi’j in lachen uut, we gieren et uut. 
Dan moet Bauwe ok lachen, zien heldere lach 
schattert deur de kaemer. Wat d’r veerder ge-
beurt hoeft hi’j niet te weten. Hier was et him 
om te doen, de buurvrouw die dochte dat 
d’r scheuten wodde. In mien onthoold stopt 
et verhael hier ok. Wat ik nog wete is dat d’r 
zeuven zwatte ringen an et plefon zatten en 
een schruuiplak in de deken. De deurdringen-

de locht van verbraande wolle het nog tieden 
in de deken hongen. 

‘Mag ik mien Romeinse keerze now ok ofstik-
ken?’ perbeert Bauwe et nog es een keertien. 
‘Nee, kiek, we kriegen eerst de klokke,’ zegt 
Heit wiezende naor de tillevisie. ‘Wat kan mi’j 
die stomme klokke schelen.’ Hi’j glidt van 
de baank en stampvoetende zet hi’j of naor 
de keuken. Drieje, twieje, iene… ‘Gelokkig 
ni’jjaor,’ roepen we toegelieke. 

Bauwe lopt naor buten, de tasse mit vuur-
wark toogt hi’j stevig mit onder de aarm. 
Zien heit lopt aachter him. Ik blieve aachter 
de rute staon, want stel dat… Tegere stik-
ken ze hiel veurzichtig de Romeinse keerze 
an. Ik hole de aosem in. Nao een peer tellen 
schieten de kleurde vuurballen de locht in. Et 
is een prachtig gezicht. As de laeste vuurballe 
uut mekere spat is dri’jt Bauwe zien gezicht 
mien kaante uut. Hi’j glundert. Ik stik de doe-
me omhoge en hael oplocht aosem.
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I k wil best mitwarken, mar ik wete niet of 
ik wel een boeiend verhael heb,’ schreef 
Cobie de Boer mi’j. ‘Even heur naeme goe-

gelen en ie kommen heur tegen…!’ Dat was 
de raod die ik van iene kregen hadde. Now 
vul dat goegelrisseltaot wat of, mar et bliekt 
dat Cobie genoeg daon het en nóg dot om 
ommedaenken veur te hebben.

‘Ik vuul mi’j hielemaole Hoevener,’ zegt Cobie, 
‘mar ik bin eins Noordwooldiger.’ Et plak waor 
zi’j as Cobie Hoeksma in 1960 geboren is, ligt 
krek an de Noordwooldiger kaante van de 
greens mit De Hoeve. Daor woont now Cobie 
heur breur. Zels woont zi’j daor schuin tegen-
over. Cobie: ‘En weer even veerderop wonen 
mien oolden. Die bin 85 en 89 en wonen daor 
nog zelsstaandig. Ze hebben wel zorg neudig 
mar et is vanzels prachtig dawwe hier zo bi’j 
mekeer wonen. Vroeger was dat gebrukelik, 
mar tegenwoordig niet altied meer.’ Cobie en 
heur man Jan hebben drie kiender van 24, 
26 en 28 jaor waorvan de jongste nog thuus 
woont. De aandere twieje wonen ok op ’e 
Hoeve. ‘De jongeren hebben hier een hechte 
vriendenklub.’
Cobie gong naor de MAVO in Noordwoolde; 
ze hadde wel HAVO doen kund, mar dan mos 
ze naor Et Vene of Stienwiek en dat zag ze 
niet zitten. ‘Ik kwam van een kleine schoele 
en vun et al spannend genoeg en gao naor 
Noordwoolde. Laeter is et d’r toch nog van 
kommen en dee Cobie de HAVO-top mit de 
Pedagogische Akedemie in Et Vene. ’Mar in 
die tied weren de baenen niet veur et uut- 
zuken in et onderwies, dat ik hebbe de eerste 
drie jaor nao et ofstuderen alderhaande 
invaalwark daon en de akte Speciaol Onder-
wies d’r bi’j haeld. Op mien 24-ste kon ik een 

baene kriegen op een schoele veur Speciaol 
Onderwies ‘De Witakkerschool ‘ in Rijs in 
Gaasterlaand en bin ik in Sloten wonen gaon. 
Et wark in Rijs was zwaor; d’r weren vule 
kiender mit perblemen thuus  en daor koj’ 
muuilik een relaosie mit opbouwen. Mar een 
hecht team dat saemen stark was, maekte 
et warken daor mooi.  Doe ik es over ien en 
aander mit de direkteur an de praot raekte 
en zee wat d’r allemaole gebeurde doe vreug 
hi’j mi’j: ‘’Of heb ie ze allemaole nog binnen 
de vier muren?” Hi’j dochte dat ik al lange 
goenend votstuurd hebben zol. We hebben 
ok een tiedlang een maegien uut Rijs had dat 
wel es weekaenden bi’j oons thuus was. Dan 
kuj’ toch nog wat veur zoe’n kiend betekenen.
Toch bleef De Hoeve trekken en bin ze, ze 
was intied trouwd mit Jan, op ’e Klaeterlaene 
in De Hoeve belaand. In 1989 kochten ze et 
huus daor ze now nog wonen. Et huus dat in 
1985 weer opbouwd is, naodat et boerderi’j-
gien dat d’r ston deur blikseminslag  ofbraand 
was. In de loop van de tied hebben wi’j nog 
wat kleine kavelties grond in eigendom over-
neumen. De grote schure die d’r naost staot 
is ok van oons. Daor staon vule spullen van et 
dörp in: taofels, stoelen, tenten en zoks-zo- 
wat.‘
‘Uuteindelik wodde mi’j dudelik dat ik niet tot 
mien 65-ste in Rijs warken blieven wol en he’k
solseteerd en belaande op ’e schoele van 
Ooldelaemer en sund twie jaor stao ik an de 
schoele van Ooldetriene; van beide schoelen 
bin ik wel kultuurkoördinater. Mien droom 
het altied west, en nog wel een betien, om in 
de zorg warken te gaon, mar zonder ervering 
in die zorg en specifieke opleidings koj’ daor 
niet makkelik tussen. Ik gao daor in de toe-
komst vast hiel vule vri’jwilligerswark doen. 

Jan Koops 

Respekt veur meensken en de omgeving
In gesprek mit Cobie de Boer
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'Ik warke graeg in et onderwies, mar al die 
veraanderings valen mi’j wel es zwaor. Et 
kost mi’j muuite de ni’jste ontwikkelings op 
te pakken, veural as et om digitale ontwik-
kelings gaot. Jongere kollega’s pakken zoks 
zomar op.  Op De Lamer was et tredisie om 
elk jaor een schoelebried hiemkundeprojekt 
te doen en zodoende koj’ in anraeking mit de 
Schrieversronte. Et oflopen jaor hewwe sae-
men een projekt uutwarkt; ok mit hulpe van 
de Plaetselike Belangen van Ooldelaemer en 
Ni’jlaemer; dit is waor et neffens mi’j omme 
dri’jt in et onderwies:  een dörpsschoele die 
een centraol plak innemt in et dörp waordeur 
prachtige aktiviteiten tot staand kommen. 
In oons laeste prejekt schreef Sietske Bloem-
hoff Piepmoesverhaelen die pasten bij Ool-
delaemer; elke dag een ni’j verhael over een 
aander thema en de kiender kregen daansles 
om ien en aander uut te belen. Dat wodde de 
laeste dag veur de oolden en ere belangstel-
lenden prissenteerd.’
En twie jaor leden was d’r een geslaegde 
Stellingwarver Dag in heur woonplak. Anslu-
tende volgde zi’j de Snuffelkursus Stelling-
warfs. Cobie: ‘Ik vien et hiel belangriek dat et 
kultuureigene van de streek bestaon blift. Dat 

is niet alliend de tael, mar ok de geschiedenis 
en de omgeving. D’r wo’n op ’e Hoeve niet 
vule kiender meer in et Stellingwarfs opvoe-
ded. Dat deden wi’j bi’j oonze ooldste nog 
wel: him Stellingwarfs praoten leren. Mar doe 
hi’j naor de peuterzael in Noordwoolde gong 
konnen ze him niet verstaon! Now praoten 
wi’j tegen de kiender Stellingwarfs, mar zi’j 
praoten Nederlaans weeromme.
Veur mi’j gaot et d’r veural omme de kiender 
respekt veur meensken en veur de omge-
ving bi’j te brengen. Daoromme is et ok zo 
belangriek dat zoe’n dörp as De Hoeve een 
eigen schoele hoolt. In de tied dat oonze 
kiender die leeftied hadden, zatten d’r wel 
tachtig kiender op schoele. Now schommelt 
et zowat om de ondergreens van 35 leerlin-
gen. Aj’ niet in et eigen dorp naor schoele 
gaon dan raekt ok de biening mit et dörp en 
de interesse veur de eigen dörpskultuur op ’e 
aachtergrond. En dat zol niet moeten.’
‘De Hoeve het pakweg 400 inwoners, mar wel 
een bluuiend verieningsleven. Liekewel, de 
körfbalklub is fuseerd mit Forward en Leoni- 
das. Aj’ kleinder wodden ontkom ie niet an 
die ontwikkelings. Oolderen zien dan vaeke 
aepen en beren, mar de jeugd is daor fleksi-

Cobie de Boer woont op een daelders plakkien
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bel in. Zels körfbal ik nog in et gezaemenlike 
midweekteam van De Hoeve en Leonidas.’ 
Cobie is zels ok aktief in de gemienschop van 
De Hoeve. Ze het lange in et bestuur van de
körfbalverieninge zeten en zit now in de kan-
tinekemmissie van et dörpshuus. Zi’j hoolt de 
planning van de zaelruumte in de gaten en 
regelt de vri’jwilligers veur et schoneholen en 
de barbemanning. 
‘Ok zit ik in de al meer as tien jaor bestaonde 
Gruunkemmissie van De Hoeve. Die wodde 
opricht vanuut Plaetselik Belang en het as 
doel de omgeving netties te holen, te zorgen 
veur herplaant as d’r bomen kapt binnen, et 
plaanten van bloembollen, orgeniseren van 
ekskursies, kotomme alles wat te maeken 
het mit et gruun van et dörp. Oonze grootste 
taeke is et verzorgen van aktiviteiten veur et 

natuurkluppien ‘De Woudlopers', waorveur 
we zes keer in et jaor een aorige netuuraktivi-
teit orgeniseren.'
Naost heur baene in et onderwies en de drok-
te binnen et verieningsleven blift d’r weinig 
tied over. 
‘Ik vervele mi’j nooit. Wi’j hebben een grote 
tuun, mar ik kom d’r haost niet an toe om 
die goed te onderholen. Wel doen wi’j de 
tuun van mien oolden. ZI’j pasten vroeger op 
oonze kiender, now moe’n wi’j wat op heur 
passen. Et zol mooi wezen as zi’j zo lange 
meugeilk zelsstaandig wonen blieven kun-
nen. As d’r nog wat tied overblift, dan fietsen 
en kuieren wi’j graeg. En in de vekaansie een 
boek lezen.’ En tussen de bedrieven deur lest 
Cobie disse Ovend die ze van heur oolden 
krigt.

E erdaegs verschient et boek Omme de 
donkerheit der vergeteniss, mit de vier le-
zings die holen wodden tiedens et Sym-

posium 1517-2017 op 19 meie in Berkoop, 
vanwegens et opdielen van Stellingwarf in 
‘Oost’ en ‘West’ 500 jaor leden. 
Die lezings wodden geven deur dr. Meindert 
Schroor, dr. Henk Bloemhoff, Jelle Terluin en 
perf. dr. Michiel Herweijer. Schroor vertelde 
over de ‘greenzen’ en ‘dielen’ van Stellingwarf 
uut de tied rond 1517, mar ok uut de tied 
daorveur. Henk Bloemhoff gaf een impressie 
van Stellingwarf rond 1517 en een tal volgen-
de jaoren an de haand van gegevens uut de 
Stellingwarver Rentmeestersrekeningen uut 
de periode 1524-1531. Jelle Terluin gaf een 
overzicht over de femilie Lycklama à Nijeholt, 
een geslacht waorvan nogal wat leden griet-
man west binnen in de Stellingwarven en 
Opsterlaand. Michiel Herweijer schetste een 
beeld over de beide gemienten in de periode 

nao WO II, en dan veural vanuut bestuurlik 
en sociaol-ekenomisch perspektief. Alle vier 
de lezings bin in et boek riekelik veurzien 
van verdudelikende foto’s en ere ofbelings. 
Veur de vormgeving zorgde Bauke Visser 
Koenders uut Haulerwiek. Et boek wodt 
uutgeven op A-4 fermaot, telt 80 bladzieden 
en kost € 15,00. Et symposium en de bundel 
mit de vier lezings wodden financieel meu-
gelik maekt deur subsidie van de gemiente 
Oost-Stellingwarf.

Foto’s bi’j gedichten van Johan Veenstra

Op ’e volgende twie bladzieden staon de 
laeste twie gedichten van Johan Veenstra 
mit foto’s, zoas die tiedens Eupen Stal in et 
gebouw van de Stellingwarver Schrievers-
ronte te zien weren. 

Omme de donkerheit der vergeteniss
500 jaar Oost- en West-Stellingwarf 1517 - 2017
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Borgtocht
Johan Veenstra

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.

Foto Jitske Oosterloo, Wolvege

Foto Hielke Roelevink, Wapservene

Foto Anna Westerhof, De Haule
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Toegift
Johan Veenstra

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.

20  DE OVEND

Foto Harmen Houtman, Et Vene

Foto Sandra van der Meer, Hoornsterzwaog

Foto Anna Westerhof, De Haule
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K atten hebben een groot verstaand, ze 
bin vanzels vule slimmer as wi’j daen-
ken en dawwe zels binnen. Zoks dot 

almar weer blieken.
We kuierden in september deur eupenlocht-
museum et Veenpark in Emmer-Compas- 
cuum. Et was niet et mooiste weer, dat zo 
now en dan kregen we een stoevertien over 
oons henne. We bekeken daor al die oolde 
husies. Soms was et een feest van herken-
ning: rood varfde hoolten vloeren, pieter- 
eulielaampen, kleverige vliegevangers, bed-
steden… Oolde winkelties mit snuupgoed 
van vroeger. We kochten spekkies! En doe 
leup d’r iniens een zwat-wit kattien mit oons 

op. Waor dat ding zo hadde wegkwam? Zeg 
et mar. We gongen et bakkerswinkeltien in 
om een ronde Drentse rezienebolle te kopen 
en doe we weer butendeure kwammen leup 
et kattien weer mit oons mit. 

Ik maeke me over van alles nogal gauw zor-
gen. Waor heurde dat poesien thuus? Hadde 
hi’j wel een huus en onderdak? In et Veenpark 
woonden ommes gien meensken. Kwam 
hi’j lichtkaans uut een huus in de buurt van 
et park? Hadde hi’j ok honger? Ik legde een 
stokkien van et spekkien veur him daele. Poes 
at et drekt op en leup doe weer aachter oons 
an. Mar doe we in een oold schoelegien west 

Johan Veenstra

Boris en Joris – katteverhaelen
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hadden was poes iniens vot en nargens meer 
te bekennen. Hooguut tien menuten laeter 
zaggen we him weer. We leupen een oold 
husien in, keken in ien van de bedsteden, 
en daor zat poes himzels te wasken. En doe 
dat klaor was gong hi’j heerlik op ’e oolder-
wetse, streepte beddepeul liggen te soezen. 
Daor lag hi’j grif wel vule vaeker! We hebben 
him die dag niet weer zien. Poes lag lekker 
midden overdag te slaopen! Hi’j droomde 
misschien wel van Daniël Lohues die Wie döt 
mij wat vandage zong.
Katten slaopen as ze slaopen willen. Zo heurt 
et vanzels ok. Dat is netuurlik. Meensken heb-
ben alle kontakt mit de netuur en et netuur-
like verleuren. Wi’j moe’n overdag warken en 
naachs slaopen. Meensken en poezen zullen 
mekaander nooit hielemaole begriepen kun-
nen, want we hebben een kompleet aander 
begrip van de tied. 

De veurige winter bleef poes Boris veur et 
eerst naachs vaeke bi’j me. Mar vandezoemer 
wol hi’j dat vanzels niet. Et was lekker weer 
en poezen hebben een waarm jassien an en 
niet gauw hinder van koolde. Hi’j lag ok niet 
meer, zoas in eerdere jaoren, naachs bi’j de 
buren in de stal. Want hi’j reuk temeensen 
nooit meer naor huj of stro. Waor was hi’j 
naachs dan wel? Dat ontdekte ’k al rap, want 
iedere morgen a’k van bedde kwam en de 
kraante uut de busse bi’j de weg haelde, zag 
ik Boris onder een hiele dichte konifeer weg-

kommen, die in de tuun tegen de weg 
an staot. En ok al hadde et naachs 
regend, poes was altied dreuge. Hi’j 
hadde daor bliekber een mooi en 

waarm plakkien veur himzels inricht. 

Mar ja, in september wodde et 
wat ontiederig en haastachtig 

en doe leek et Boris toch mar weer et beste 
om an te geven dat hi’j naachs wel weer bi’j 
me blieven wol. Now, dat kon vanzels. D’r is 
hier altied plak in de harbarg. Dat poes gong 
weer lekker bi’j mi’j op et voetenaende van ’t 
bedde liggen. Ik vernam him tegen de bienen 
an a’k me wel es ommedri’jde. We sleupen 
allebeide as rozen. 
Mar de naacht was veur Boris om vuuf ure 
eins wel veurbi’j en hi’j bekommerde him d’r 
niet omme dat ik as meenske een hiele aan-
dere opvatting van tied hebbe. 

Om vuuf ure begon Boris wat onrustig te 
wodden en ik wodde daor wakker van. Doe 
begon hi’j mit de naegels an de sprei omme 
te haoken. Dat mag, want as de sprei ontoon-
ber wodt, koop ik gewoon een ni’jen iene. Zo 
simpel is dat. Ik aaide poes es een peer keer 
en dat was veur Boris et teken dat d’r wel 
even speuld wodden kon. Ik douwde tegen 
him an, aaide him over de oorties en greep 
him bi’j et nekvel. En poes Boris begon ok gek 
te doen, tegen mi’j an te drokken en me te 
bespringen. 

Dat duurde zo een posien. Doe was dat mooi 
genoeg west en sprong poes van bedde. Hi’j 
gong d’r vanuut dat ik lieke rap, sierlik en be-
hendig van bedde springen zol. Mar dat lokte 
me niet echt. We leupen tegere de trappe 
of en Boris gong bi’j zien etersbakkien in de 
hal zitten. Et was de bedoeling da’k daor wat 
vasse brokkies in dee. Hi’j gong vervolgens  
rustig zitten te eten en ik zat zolange in mien 
Björn Borg-ondergoed op mien stoel in de 
kaemer. De klokke sleug  half zesse. Doe poes 
uuteten was leut ik him butendeure en gong 
weer op bedde. Ik kon drekt niet weer in de 
slaop kommen, lag wel een ure of daorom-
trent wakker. En dat kwam allemaole deur 
oons verschillend ommegaon mit de tied. Zo 
zal et de hiele winter weer gaon… Mar och, 
aj’ een protte om mekeer geven, kuj’ ok een 
protte van mekeer verdregen!
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O nder de rook van Sliekenborg in de 
Westhoeke van West-Stellingwarf ligt 
an de Len(de)diek de buurtschop ’De 

Blauwhof’. De Blauwhof heurt bi’j et dörpsge-
bied van Spange. Waor de opvalende hoog-
spanningsleiding De Lende kruust staon een 
drietal boerderi’jen en een arbeidershusien. 
An iene daorvan is nog altied de naeme De 
Blauwhof verbunnen, en op die wieze is de 
herinnering an de buurtschop overaende 
bleven.

Weerommegaonde in de tied kommen we de 
naeme Blauwhof veur de eerste keer tegen 
op ’e kaorte van Halma, die in 1714 uutgeven 
wodde naor een veldopnaeme uut 1692. Ien-
zem en verlaoten staon op die kaorte vlak bi’j 

Geert Lantinga

De buurtschop ’De Blauwhof’ an  
De Lende

Boerkeri'je 'De Blauwhof' 1930
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Lochtfoto omgeving 'De Blauwhof' 1985
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mekeer an de Lendiek een viertal huzen inte-
kend mit daorbi’j de naeme angeven. Behalve 
et gehucht Sliekenborg mit de restaanten van 
de in de tied van de stried tegen Bommen 
Berend vernielde Sliekenborgerschaans, va-
len d’r langs de diek in gien velden of wegen 
veerder huzen te ontdekken. Deur gebruuk te 
maeken van de een peer ieuwen eerder an-
legde Len(de)diek zal d’r van de buurtschop 
uut over laand verbiening mit de buterwereld 
west hebben. Veerder is De Lende d’r as veer-
weg veur een overtocht naor et even natte 
Overiessel, waor de in 1433 anlegde diek om 

de Poolder et Rondebroek henne veur de 
ontsluting zorgt richting Ooldemaark via de 
Legeweg en naor De Kuunder. Gaonde over 
de Zuderzeediek vaalt van daoruut Blokziel te 
berieken en via de Zuderzee de hiele veerde-
re wereld.
Dit laeste zal beslist niet de reden west 
hebben om daor op dat oflegen plak an de 
Lendiek wonen te gaon. Wat wel de driefve-
re west het, dat zal wel nooit boven taofel 
kommen. Et kan haost niet aanders as dat et 
een biezunder doel diend het. Wat aanders 
drift de meens om je midden in de moe-
rassen te settelen. Hoe et ok wezen mag; in 
de kloosterlieste ’Manasticon Batavum’ uut 
de 17e ieuw wodt melding maekt van een 
twietal missieposten van de Franciscanen te 
’Spanga en te Spangardijk’. Et zol zo mar es 
west hebben kund dat de laeste anduding 
oons voert naor de buurtschop De Blauwhof, 
dit omdat mit zekerhied bekend is dat daor in 
de tied van de Refermaosie een schoelkarke 
bestaon het.

Dippeteerde Staoten van Frieslaand geven in 
1580 een risselusie uut waorin staot dat de 
uutoefening van de kattelieke eredienst niet 

Topografische kaorte 1865

Kaorte Halma uutgeven in 1714, opneumen 1692
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meer toestaon wodt. Alles wat katteliek was, 
wodde verbeuden en/of verbeurd verklaord. 
De meerste karken wodden in bezit neumen 
veur et holen van de riffermeerde eredien-
sten; kloosters en begijnhoffen wodden sleu-
ten en priesters en bisschoppen verbannen. 
Rond 1650 het et protestantisme haost overal 
et kattelicisme weten te verdringen. Alliend 
in de steden en op een inkeld aachteroflegen 
plak op et plattelaand wodde et kattelieke 
geleuf in et geheim, in zonuumde schoelkar-
ken, beleden. De moederkarke in Rome leut 
et d’r niet bi’j zitten en begon weer van veu-
ren of an mit et orgeniseren van de karkelike 
gemienschoppen in de veurmaolige bisdom-
men. In et biezunder wodde et gebied van de 
Noordelike Nederlanen daortoe zien as een 
heidens laand waor missie neudig was. Et zol 
tot de komst van de Fraansen an et aende 
van de 18e ieuw duren eer d’r weer veraan-
dering kommen zol in de veur de kattelieken 
beslist gien plezierige situaosie.
De schoelkarken weren meerstentieds niet 
meer as ienvooldige, soms alderdeegst 
bouwvallige optrekkies, waor de mis in op-
dreugen wodde. 

Ofgaonde op ’e eerder nuumde kaorte uut 
1692, waor as an De Lende mit de anduding 
’Blauwhof’ vier huzen intekend staon, zoj’ 
haost mit stellighied annemen kunnen dat 
we hier te maeken hebben mit een stee waor 

as, wanneer alles an mekeer koppeld wodt, 
in lang vervleugen tieden beslist wat gaonde 
west het. Et zollen pionerende turfmaekers of 
laandontginners west hebben kunnen, meu-
gelik anstuurd vanuut et kloosterwezen, die 
daor wonen gaon binnen. Niet onmeugelik 
mit de kloosterplaetse ‘’t Clooster’ in de Pool-
der et Rondebroek an de zunnekaante van 
De Lende d’r zoe’n betien schuin tegenover 
en et plak Munnekeburen mit vule klooster-
bezittings in de wiede omtrek d’r omhenne in 

Overzicht buurtschop op hoogtekaorte (ahn) 2017

Eigendommen elitevrouwluden in rood angeven
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de naoste omgeving. In beide gevallen vaalt 
d’r een link te leggen mit et kloosterwezen 
vanuut Frieslaand.
Lao’we d’r es van uutgaon dat dat zo west 
het. Et is dan niet zo vremd dat hier onderdak 
vunnen is veur een schoelkarke. Niet zo zeer 
veur de kattelieken uut de Westhoeke mar 
van die uut Overiessel. Daor bin twie redens 
veur an te wiezen en wel dat d’r in Frieslaand 
wat makkeliker ommegaon wodde mit et 
belieden van et verbeuden geleuf en dat de 
overhiedbekleders van de zunnekaante van 
De Lende in de ere perveensie niks te zuken 
hadden.

In de kontext van et veurofgaonde is d’r nog 
wat interessaants an de haand. De boerderi’je 
annex schoelkarke ’De Blauwhof’ staot be-
kend as veurbeeld waor as spraoke west het 
van ondersteuning deur zonuumde ’eliteda-
mes’. Dat weren meerstentieds ongetrouwde 
vrouwluden van alle leeftieden (soms wede-
vrouwen mit of zonder kiender). Krek as op 
ere plakken in de perveensie faciliteerden 
zokke vrouwluden mit heur vermogen de 
schoelkarken. Hierbi’j moet docht wodden an 
huusvesting van de priester, et ofstaon van 
een kaemer veur de mis, et verschaffen van 

liturgische veurwarpen en gao zo mar deur. 
Neffens et floreencohier en et stemcohier 
weren de vrouwluden ’papist’ Geertjen Coops 
(Jacobus) Spanga en Elsjen Valcken tussen 
1698 en 1728 eigener van de boerderi’je De 
Blauwhof en omliggende laanderi’jen. Geer-
tje was de dochter van Jacobus van Spanga 
en Tryncke Tietes Lieuwkema. Nao eerst 
trouwd west te hebben mit Franke Reinders 
Franckena was Geertje wedevrouw van Bocke 
Seerps Scheltinga. Die raekte in 1692 uut de 
tied, doe ze in Arum bi’j Franeker woonde 
en amper een half jaor mit him trouwd was. 
Ze zal doe dus niet an de Lendiek woond 
hebben, want in 1695 geft ze et jawoord an 
Bauke Sjoerds in Makkum. Meugelik dat Geer-
tje in 1658 wel in Spange geboren is ofgaon-
de op et gegeven dat begin 1647 et huwelik 
tussen ‘Coops Jacobs wonende te Spanga en 
Catharina Lieuwckema wonende te Makkum’ 
veur de dadde keer ofkondigd wodde. 
Uut overlevering is bekend dat d’r in et oolde 
huus een klein opkaemertien was dat  mit 
de neudige eerbied et ’pastoorskaemertien’ 
nuumd wodde. Dat kaemertien zat boven 
de kelder waor as in et geniep ooit de mis 
opdreugen wodde.
Van dat alles is vandaege-de-dag deur 

Buurtschop 'Blauwhof' zien vanof de Pieter Stoevesaantweg
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ni’jbouw niks meer weeromme te vienen. 
Alliend et tabernakel zol, zoas daor wel es 
over tunteld wodt, nog argens in De Jouwer 
te pronk staon kunnen.
Dat de buurtschop in de loop van de tied et 
neudige veur de koezen had het mag blieken 
uut de ronde plasse waeter naost de boerke-
ri’je Lindedijk 24. Et is een treffende herin-
nering an de grote waetersnoodramp die et 
gebied rond De Lende in de naacht van 4 op 
5 feberwaori 1825 teisterd het. Een saemen-
spel van een zwaore noordwesterstorm en 
springti’j deden de dieken van de Zuderzee 
bezwieken waornao de Lendedieken etzelde 
lot trof. Op die plakken waor as d’r gatten in 
de diek sleugen wodden kolkte et waeter mit 
zoe’n enorme kracht naor binnen dat d’r op et 
laand wielvormige en slim diepe gatten uut- 
sleten wodden. In de volksmond bin zokke 
gatten bekend as ’wiel’ of ’kolk’.

Roem een ieuw laeter was et weer raek in 
de buurtschop. An et aende van meert 1931 
braanden d’r twie boerderi’jen of en vier jaor 
laeter gong de schure van De Blauwhof deur 
braand verleuren. Et oolde anzien verdween 
daordeur, mar mit een zekere troost dat de 
restaanten van de eerst nuumde boerderi’jen 

dumpt binnen in de kolk.
Over wat de naemsanduding ’De Blauwhof’, 
’de Blauwe Hof’ of ’Blauwhof’ angaot zol zeker 
et ien en aander zegd wodden kund, mar 
omreden d’r an now toe aenlik gien slutende 
verklaoring veur is blift et hier aachterwege. 
Behalve de opmarking dat et vremd is dat de 
kleur de hieltied as  uutgangspunt keuzen 
is en niet de toevoeging ’hof’ waorveur de 
Dikke van Dale wel een zestiental ankneu-
pingspunten bödt.

Mit daank an mien neve Egbert Lantinga uut 
Wageningen veur zien genealogische inbreng.

Literetuur
’Geestelijke maagden ofwel ”klopkes” in 
Friesland’, deur Sytske Hofstee in It Beaken, 
jaorgang 76, 2014; 
‘De buurtschap Blauwhof’, deur Piet van der 
Lende, website, 2011.

De Blauwhof an de Lendiek
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M ien leven lange he’k van voegels ho-
len, mar een echte voegelkenner zo’k 
mezels niet numen willen. Ik beheur 

al hielendal niet tot die types die in een grune 
jasse, veurzien van kiekers as kenonnen, naor 
de Aachterhoek broezen as daor een pong-
mesien zien is. Doe ik nog lid was van de Voe-
gelwaacht Zaanstreek trok ik mit dit soorte 
van manluden op en gong mit heur et veld in 
op zuke naor biezundere voegels. Wat pattie 
keren tot vermaekelike veurvallen leided 
het. Een witte vlekke in et laand kon zomar 
inienen veur een protte opwiening zorgen. 
D’r wodde mit hiele grote kiekers tuurd, d’r 
vanuutgaonde dat et wel om hiel biezundere 
voegels te doen was!
‘Een koereiger, daenk ik,’ zee de iene. 
‘Nee jong, et is een visdiefien,’ neffens de aan-
der, mit een toon van een echte kenner! 
Doe volgde d’r een lange riegel van zeldzem-
heden, die allegere wit en zeldzem weren! 
Nao een half ure wodde dan veural dudelik 
dat gieniene et hielemaole zeker wus, en be-
sleut men dan ok nao vule vieven en zessen 
de witte raodselachtige voegel veurzichies te 
benaoderen. Op et aende dee blieken dat et 
om een witte plestiekpoede gong, die alge-
durig opdwarrelde en dan weer votblaozen 
wodde deur de wiend. Zwiegende vervolgde 
et gezelschop daornao zien tocht en wodde 
d’r nog mar montiesmaote praot.

Zoas jim al begriepen bin ik gien bevleugen 
voegelman en dat bin ik ok nooit west. Mar 
alle voegels bin mi’j dierber, en hiel biezunder 
en zeldzem hoeven ze veur mi’j dan ok beslist 
niet te wezen. 
Nao et spreekure geniet ik van de bi’jebieter-
ties die de zaoden pikken uut mien zunne-
bloemen die ik ophongen hebbe bi’j de stal. 
Mar krek zo lief bin mi’j de vinkies die de 

zaoties dan weer van de grond oppikken die 
as de bi’jebieterties vergriemden. En om niet 
te vergeten et winterkeuninkien, dat as een 
klein moesien de spinnegies zocht onder de 
rieten daoke en mi’j hieltied weer genieten 
dot van zien mooie, angriepende lietien. Lie-
kewel is d’r veur mi’j mar iene die et van alle 
aanderen wint. Dat is et puttertien. En daor 
heb ik zo mien redens veur!

’Zien is kennen’ 
In mien boekekaaste pronkt een hiel oold 
boekien. Et hiet ’Zien is kennen’ en et wodde 
herwerts jaoren leden schreven deur Nol 
Binsbergen. Ik kreeg et ooit in mien jeugd-
jaoren, et is oolder as ik zels bin. Et is, geef ik 
toe, mar een klein boekien, mar beslist iene 
van de belangriekste boeken die ik hebbe, 
ok al bin de bladzieden vergeeld en sletel. In 
et veurof van et boek dot blieken dat et gaot 
om een twiede drok uut 1938. Dat was in de 
tied doe de bos nog anduded wodde mit et 
veurnaeme ‘bosch’ en de muske mit ‘musch’. 
Et ketoenen lint met een drokknoppe op et 
omslag zorgt d’r veur daj’ et sluten kunnen 
zoj’ et mitnemen willen et veld in. Annemelik 
is dat zoks vule an de odder west het, want 
de drokknoppe is hielendal verroest en slöt al 
lange niet meer.
In vergelieking mit ere prachtige voegelboe-
ken die d’r vandaege-de-dag binnen, is et 
mar een schaemel warkien. De plaeties bin 
inkeld inkleurd en dan ok nog niet iens op 
een slim keunstige wieze. Zoks was veur een 
jonge voegelliefhebber, zoas ik in 1958, lie-
kewel niet belangriek. Ik vun et iene plaetien 
nog mooier as et aandere. Mar de ofbelinge 
van et voegeltien dat te boek ston mit et 
nommer 332 raekte mi’j beslist et meerste. 
Veerweg et mooiste vun en vien ik de voegel 
mit de wonderlike naeme ‘et puttertien’. Veur 

Rob Zethoven

Putterties
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de meensken die him niet kennen geef ik an 
wat d’r in ‘Zien is Kennen’ over him staot: “Een 
opvallend bont vogeltje iets kleiner dan een 
Huismusch. Vooral valt het rood-wit-zwart 
aan de kop op, evenals de gele vlek op de 
vleugel met als lokroep ‘di-de-liet’, en ook wel 
‘twit’. Wordt ook wel Distelvink, Elzenputter, 
Kletter of zelfs Tukker genoemd”. Ik leerde 
die beschrieving uut et heufd, dat moch ik et 
puttertien ooit ‘in et echt’ te zien kriegen, dan 
zol ik him grif herkennen. 
Jammer genoeg zol et nog tal van jaoren 
duren eer ik et ‘di-de-liet’ in et echt te heuren 
kreeg.

Carel Fabritius
Dan was d’r nog dat kleine, mar oe zo bie-
zundere schilderi’jgien van et puttertien wat 
mi’j as klein joongien al slim antrok al wus ik 
doe nog niet waoromme. Veul laeter  in mien 
leven zo’k d’r aachterkommen dat et in 1754 
deur Carel Fabritius schilderd is. Carel was 
iene van de meerst telentvolle leerlingen van 
Rembrandt. Rembrandt zels schilderde ooit 
een petret van zien leerling. We zien daor een 
jongkerel op zonder ienige vorm van vertoon, 
mar mit een protte jeugdige flair! En nog 
laeter las ik dat Carel et puttertien schilderde 
in et jaor dat hi’j - amper 32 jaor oold, vanwe-
gens een wel hiel ongewoon veurval - uut de 
tied raeken zol. Carel woonde in Delft in 1754. 
Wat hi’j niet weten kon was dat d’r in een 
straote veerderop een hiel grote opslag veur 
munisie ston. Doe die, deur onachtzemhied 
en laksighied, ontplofte, maekte dat een 

aende an zien jonge leven... Tot dan toe een 
leven vol overmoed en mit een toekomst vol 
beloftes!
Gelokkig hebben we van him et puttertien 
nog! Dat allemaole maekte veur mi’j et put-
tertien nog meer biezunder en meer nog as 
ooit teveuren hoopte ik de putterties op een 
goeie dag te zien…

Rotterdam 
Et was in 1974 en ik hadde mien studie aorig 
op streek. Veur mien coschop interne genees-
kunde ha’k keuzen veur et Bergwegzieken-
huus in Rotterdam. Niet om daor putterties te 
zien, mar wel omreden daor een dokter mit 
vule anzien lesgaf, die ’et’ boek over interne 
geneeskunde schreven het en waor alle stu-
denten in Nederlaand heur kennis uut hael-
den. Ik vuulde me dan ok, niet zonder reden, 
hiel arg vereerd doe hi’j mi’j de kaans geven 
wol mien opleiding, nao ofloop van mien 
coschop,  in zien team vervolgen te kunnen.
Wis en zeker een anbod waor aj’ goed an 
deden om volmondig ja op te zeggen. Mar 
ik zee nee, bedaankte him veur de eer en 
vertelde him da’k me niet op mien plak vulen 
zol in Rotterdam. In Rotterdam bin ommes 
gien putterties...

De Kennemerdunen
En doe gebeurde et: in de zoemer van et jaor 
daorop wodde ik coassistent verloskunde 
in et Zeewegziekenhuus van IJmuiden. Dat 
was al stokken beter as Rotterdam, want 
vlakbi’j IJmuiden ligt et biesterbaorlike mooie 
netuurgebied de Kennemerdunen. Et was dat 
jaor een prachtige, waarme zoemer.  Hiemen-
de en poestende wodden de kraomvrouwen 
de verloskaemer binnenbrocht. De iene be-
valling was nog mar krek tot een goed aende 
brocht of de volgende kondigde him al weer 
an. Wat dat anbelangt ha’k et mar troffen. Van 
verloskunde kon ’k een protte leren, mar de 
daegen weren lange en de naachten vaeke 
te kot. Nao een peer weken van hieltied mar 
warken was ik an et aende van mien letien 
en kon ik gien dikke boeken en hiemende 
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jonge memmen meer zien! Ik was neudig an 
een vri’je dag toe om toegeven te kunnen an 
de drang wat veur mezels te doen. Een niet 
te stuiten gevuulte trok en lokte mi’j naor de 
Kennemerdunen. Morgensvroeg melde ik mi’j 
of bi’j de heufdzuster en leup vanof een grote 
beukebos langs de bosraand naor de dunen 
en doe richting de zee. De kobaltblauwe 
locht en de geur van de bos maekten da’k d’r 
wisse van was dat dit een hiel geschikte dag 
wezen zol om te spijbelen. 
Ik vuulde me zo frank en vri’j die dag, en ik 
daenk dat dit mit naeme kwam omreden ik et 
zels naor mien haand zet hadde. Alles klopte 
op die iene dag, zo vuulde dat bi’j mi’j! Nao 
de beuken en daornao de sparren en dennen 
beriekte ik nao een uurtien een veld begruuid 
mit duundoorns, brummels, ofwisseld met 
kleine velties mit stiekels.
En daor weren ze inienen: mit meer as tiene 
toegelieke,  drok doende de zaoden uut de 
stiekels te plokken... En allegere mit zoe’n 
mooi, rood koppien en dat prachtige geel  in 
de vleugel dat zo hiel mooi ofstak tegen de 
strakblauwe locht en et lochtige brune van 
de uutbluuide stiekels. Et was krek as keek ik 
naor een schilderi’j van Vincent. Veurzichtig 
gong ik op et grös zitten, bin een ure stille 
west en was hiel gelokkig. Daor weren ze dan, 
nao hiel lange waachten: mien putterties. 

Op naor et plattelaand
Op ’e weerommereize naor et ziekenhuus 
was d’r wat in mi’j veraanderd. Ik vuulde me 
as een veertien zo licht, zo stark as wat en 
hielemaole niet vermuuid meer zoas eerder 
op ’e morgen. Starker nog: ik vuulde een hiele 
protte energie om mi’j weer op mien studie 
toe te leggen en was nog meer van doel 
om een goeie dokter te wodden, mar dan 
wel op et plattelaand. Ommes, daor weren 
de putterties te vienen. De keuze veur mien 
huusdoktersopleiding veur Texel, twie jaor 
laeter, was dan ok hiel begriepelik! Et bezuuk 
an pesjenten kan nargens aanders beter of-
wisseld wodden mit et genieten van voegels 
as juust daor. Putterties heb ik daor jammer 

genoeg mar weinig zien, mar dat wodde 
meer as goedmaekt deur ontelbere aandere 
voegelsoorten die now ienkeer op et eilaand 
Texel veurkommen. 
Doe gong op een dag de tillefoon. De assis-
tente trok een vremd gezicht en gaf mi’j de 
hoorn an. ‘Ik verstao d’r hielemaol niks van,’ 
prottelde ze. ‘’k Begriep alliend mar dat ze jow 
hebben moeten.’

Berkoop
‘Mit Jan Schutemaeker uut Berkoop,’ hadde 
de man an de aandere kaante van de lijn 
zegd. Mit zoe’n vertrouwde toon daj’ daor uut 
opmaeken konnen dat ik al lange mit him in 
de kunde wezen mos. Ik hadde et gevuul as 
hadde ik verbiening mit et aandere aende 
van de wereld en brak me et heufd over wie 
as die Jan Schutemaeker dan wel niet wezen 
moch. Ik was mar ien keer in Berkoop west, 
en dat was aenlik meer toeval, omreden ik 
daor een peer bekenden opzocht hadde. 
Wel was ik in ienkeer verliefd wodden op 
dat prachtige dörp en bedocht dat ik daor 
graeg dokter wodden wol. Ik praotte d’r doe 
over mit een oolde  timmerman, die ik eerst 
alliend mar naor de weg vreug. Tot slot he’k 
him vraogd of dit dörp wel een goeie dokter 
hadde. Doe hi’j mi’j vertelde dat d’r krek een 
ni’je dokter was en dat dat een goeie kerel 
was, zag ik in dat mien kaansen zo goed as 
verkeken weren. 

Intied begreep ik dat de man an de tillefoon 
die timmerman wezen mos. Allienig praotte 
hi’j in een tael die ik an now toe niet kende. 
‘Ja goeie, mit Jan Schutemaeker uut Berkoop,’ 
zee de man, now wat ongeduldiger... ‘De ni’je 
dokter waor as ik et mit jow over had hebbe, 
gaot now alweer vot. Dus moewwe wel een 
ni’je dokter hebben. Ik docht dit plak zol now 
krek wat veur jow wezen. En ik docht ok daj’ 
dit mar evenpies weten mossen. Goeie!’ 
De tuut-tuut-tuut maekte dudelik dat de 
verbiening an de aandere kaante rempend 
verbreuken was.
Ik hadde wel niet alles d’r van verstaon, mar 
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de bosschop van Jan Schutemaeker was klip 
en klaor! Nog gien half ure laeter ston ik op ’e 
boot naor Den Helder op weg naor Berkoop 
waor as ik - zonder de minste twiefel - huus-
dokter wodden zol!
Dat gebeurde ok en mien droom wodde 
warkelikhied. Huusdokter op et plattelaand! 
Waor as ik me aachterof bekeken over ver-
baosd hebbe is da’k in Berkoop nooit vule 
putterties zien hebbe. Niet omreden ik daor 
niet mien best veur dee. Ik zag ze ok niet op 
’e Delleboeren, waor as ik mennig keer kwam. 
Evenzogoed niet langs De Lende, waor ik 
hiel vule uren deurbrocht hebbe. Lichtkaans 
zitten d’r niet vule putterties in Berkoop, wat 
ik mi’j haost niet veurstellen kan. Lichtkaans 
was ik ok wel te drok doende mit de praktiek 
en wol ik daor zien laoten hoe ’n goeie dokter 
ik aenlik wel was... Tja, lichtkaans ligt et daor 
an da’k in Berkoop nooit putterties zag.

Jan
Et zol nog lange duren eer ik weer putterties 
te zien kreeg. Mar et laeste pat van mien 
verhael lat him muuiliker vertellen, want dat 
gaot over Jan, mien beste kammeraod.  Jan 
en ik kwammen mit mekere in de kunde doe 
hi’j verkering kreeg mit Boukje, en Bouk-
je kende ik van de Friese peerden waor as 
we doe beidend op reden. Boukje was doe 
hooguut twintig jaor en Jan een peer jaor 
oolder. Et was een prachtig koppel, zi’j mit 
heur beidend; jong, een protte levenslust 
en mit een toekomst vol beloftes. Ze zollen 
trouwen en vanzels zol de heit van Boukje de 
landauer rieden mit de Friese peerden!
Mar doe gebeurde d’r wat, wat niet gebeuren 
moch... En wat misschien nog veul slimmer 
was as de ontploffing in een munisieopslag 
in 1754! Boukje raekte ongeneeslik ziek. 
Non-Hodkin lymfoon, en dat bi’j zoe’n mooi, 
spraankelend maegien van amper twienen-
twintig jaor!
Alliend Jan en ik stonnen mit ’n beidend bi’j 
heur bedde om ofscheid te nemen van Bouk-
je. We hebben mekere zwiegende ankeken 
en wussen dawwe oonze onbevangenhied 

veur altied kwietraekt weren. Mien kamme-
raodschop mit Jan was van dat mement of 
vanzelssprekend en daor zol wis en werachtig 
nooit een aende an kommen.
Gelokkig kwam doe Anita. Anita kwam as 
een engel uut de hemel. Anita was de nicht 
van Boukje. Zi’j brocht Jan troost en maekte 
veur him uuteindelik et leven weer de muuite 
weerd.
‘Wat vien ie van heur,’ vreug Jan mi’j op een 
dag. 
‘Neffens mi’j is ze een engel,’ zee ik en ik mien-
de dat uut de grond van mien hatte. 
‘Dan gaon we trouwen,’ gaf Jan bescheid. En 
zo gebeurde dat en hoe mooi... mit de lan-
dauer mit Friese peerden d’r veur!

In de jaoren die volgden trokken Jan en ik 
vule mit mekere op, we hadden een gemien-
schoppelike liefde veur et Friese peerd. Mit 
oonze beide femilies dielden wi’j lief en leed. 
Jan en Anita kregen drie lieve kiender en de 
flair van vroeger, die as ik bi’j Jan wend was, 
kwam weer hielemaole weeromme. Nao alle 
verdriet besleuten we tegere et leven te vie-
ren, zo lange as dat nog duren kon! 
Elke maond zollen we uut eten gaon in de 
opkaemer van Geertien in Muggebeet, hal-
verwege oonze woonplakken Ooldemirdum 
en Darp. Dat hebben we jaorenlaank daon. 
Geneuten van mekeers gezelschop en be- 
praotten maondeliks alle wederweerdighe-
den van de femilie en et wark. 
Mar doe inienen, now zoe’n vuuf jaor leden, 
gebeurde d’r wat vremds mit Jan. Jan leut 
veur et eerst in jaoren verstek gaon veur 
oonze vaaste, maondelikse ofspraoke, wat hi’j 
nog nooit eerder daon hadde. Doe ik ok nog 
mitkreeg dat hi’j zien wark bi’j de baank niet 
meer doen kon, wus ik dat et eernst was. Jan 
was ziek en doe in kotte tied vaastesteld wod-
de dat et om een slimme ziekte gong, dee 
hieltied meer blieken dat van oons ‘vieren van 
et leven’ niet zovule meer terechtekommen 
zol.
Ik zocht him bijna alle daegen op en et vul 
niet mit om dan elke keer zien te moeten dat 
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hi’j weer aachteruutgaon was. Toegeliekertied 
kon ik wel alle keren an him vernemen hoe 
bliede as hi’j was mit mien bezukies en hoe 
hi’j alle keren wat opleefde deur de verhaelen 
die we mekere te vertellen hadden. Somstie-
den kwam dan ok even weer die vertrouwde 
flair van him naor boven.
Doe ok et laeste betien levendighied bi’j him 
uutdoofd leek, zat ik, zoe’n vuuf jaor leden, 
op ’e raand van zien bedde. Jan was doodop 
en et zag d’r naor uut dat et niet lange meer 
duren zol. Tegere keken we deur et slaopkae-
merraem naor de oolde zeediek van Ool-
demirdum een aentien veerderop. Dudelik 
was dat et veurjaor et oflaoten leut. De locht 
was gries en grauw, en in de veerte boven et 
Iesselmeer kreupen donkere wolkens hieltied 
dichter en dichter bi’j mekere.
En daor weren ze inienen! Daor zatten zomar 
opiens vier putterties in et grös, vlak veur et 
raem van Jan zien slaopkaemer. 

‘Jan, Jan, ie hebben hier putterties. Kiek dan, 
Jan!’ Wiels ik mien opwiening mar muuilik 
onder kontrole kriegen kon dee Jan, doodop 
as hi’j was, nog een uterste poging om naor 
de vier voegelties in et grös te kieken. 
‘Protters hebben we hier ok,’ zee Jan en ik 
murk dat hi’j mien haand zocht. 
‘Mar Jan, dit bin gien protters, dit bin putter-
ties en die bin hiel biezunder!’ 
‘Weet ie wat as biezunder is,’ antwoordde Jan, 
wiels hi’j mien haand stevig vaastehul. ‘Wi’j 
bin biezunder! Wi’j bin die putterties. Mar dan 
bin d’r evenzogoed nog altied een wereld an 
protters!’

Niet vule daegen daornao raekte Jan uut de 
tied. Daankber kiek ik weeromme op wawwe 
veur mekere betekend hebben. Putterties 
heb ik daornao niet meer zien, al heb ik wel 
naor ze zocht. 
Putterties bin toch zeldzemer as dat ik docht.

Et bestuur en et passeniel

van de Stellingwarver Schrieversronte

weenskt alle leden, oold-leden, bijna leden, toekomstige leden

én alle ere kammeraoden en kammeraodskes

hiele noflike kastdaegen toe,
een goeie jaorwisseling en een meraokels goed,

gezond en Stellingwarfs ni’jjaor! 
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