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E T  V E U R O F F I E N
Een man mit een goeie schriefervering, een briede belangstel-
ling veur wat d’r in de omkrieten speult, ervering as redakteur 
van et vri’jdagmiddagpergramme ’Buurman en Buurman’ van de 
lekaole omroep Odrie, een pergramme dat hi’j butendat ok nog 
es prissenteert, tegere mit Willem de Jong. En juust, Willem is 
inderdaod de buurman van Kjest. 
Van now of an is Kjest Herder van Oosterwoolde ok redakteur 
van De Ovend.  Bi’j de Stellingwarver Schrieversronte is hi’j gien 
onbekende, want Kjest zit ok al sund jaor en dag in de wark-
groep die et Stellingwarfs Meziekfestival orgeniseert.
D’r wodde al een posien naor uutbreiding van de redaktie van 
De Ovend zocht, omreden redakteur Jannes Westerhof weten 
laoten het dat hi’j et vanwegens zien gezondhied wat rustiger 
an doen willen zol. Gelokkig blift Jannes now en dan nog wel 
bi’jdregen leveren, zo is zien doel. 
Kjest Herder is nog niet zo lange leden mit pensioen gaon. Vanof 
1979 warkte hi’j bi’j Trajectum (eerder Hoeve Boschoord) in 
Boschoord. Begonnen as groepsleider/persoonlik begeleider; 
laeter as unitleider/operaosioneel manager en de laeste tien jaor 
as maotschoppelik warker/casemanager. Wark waorbi’j hi’j te 
maeken kreeg mit gedrag van meensken die et in heur leven niet 
allemaole mitzeten hadde. Dat was soms best een puzel, mar hi’j 
het dat wark altied mit hiel veul inzet en plezier daon.
Zien ontspanning zocht hi’j dan veural in lezen, et luusteren naor 
meziek, en et bezuken van koncerten van alderhaande bands. 
Vaeke gaon hi’j en zien vrouw Klaasje ok naor optredens van 
A Liquid Landscape, de band van heur zeune Fons. Zien passie 
veur meziek bliekt trouwens wel aj’ zien eerste interview veur De 
Ovend op blz. 13 lezen. Dat interview hul hi’j mit gitarebouwer 
Aiko Timmer uut Oosterwoolde. 
Kjest en Klaasje maeken liekewel ok graeg vekaansiereizen, now 
en dan in gezelschop van heur drie kiender mit anhang en sund 
een peer jaor heur beide kleinkiender.
Kjest is geboren en getogen in Appelsche, en woonde nao zien 
trouwen een poze op ’e Fochtel. Hi’j het in die tied ok een peer 
jaor – onder et pseudoniem dokter W.E.G. Korhoen - schreven 
veur de dörpskraante van De Fochtel. Vertelsels waorbi’j be-
staonde dörpsgenoten plaetst wodden in fictieve situaosies. 
Onderhaand wonen hi’j en Klaasje al weer hiel wat jaoren in 
Oosterwoolde.

Sietske Bloemhoff
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’I e bin een maond te laete,’ zegt Jan 
Zwolle as ik de huuskamer in kom. ‘Alle 
kastspullegies zitten al weer in deuzen.’ 

Ik hadde krek mien komplementen maekt 
veur et prachtige viltwark dat zien vrouw 
Hilly maekt het, zoas een warkplaetse en een 
schoelklasse. Jan wet dat ik wekeliks mit mien 
maot in Wolvege mit kaststallen in de weer 
bin. Zels maekt Jan in zien warkplaetse aach-
ter et huus prachtige hoolten kastgroepen. Et 
bin eigen ontwarpen én idenen die hi’j van 
internet plokt.
Jan Zwolle is 71 en geboren in Stienwiek 
daor zien vader meubelmaeker was. Op zien 
dattiende bin ze naor Hasselt verhuusd en 
van daoruut gong Jan naor de ULO daor hi’j 
Hilly trof. Beidend gongen ze daornao naor 
de kweekschoele. Jan een jaor langer as Hilly. 
‘Nao vier jaor gongen de maegies van schoe-

le of en an et wark, mar de jongen gongen 
nog een jaor deur veur de heufdakte. Zo 
gong dat altied. Wi’j hadden mar ien mae-
gien in de groep.’ Nao de kweekschoele mos 
Jan in dienst en nao een dienstperiode in 
Amersfoort kwam hi’j uuteinlik in de kezerne 
van Stienwiek te lane en trouwde hi’j mit zien 
jeugdliefde Hilly. Om elke dag van de kezerne 
naor huus te kunnen gongen ze in een zoe-
merhusien in Gietern wonen, dat Jan kon elke 
dag mit de brommer op-en-daele.
Nao zien dienstjaoren gong Jan as onderwie-
zer an de slag in Witharen. Zi’j kwammen in 
Ommen te wonen, daor vlakbi’j. Deur et ofne-
men van et tal leerlingen en omreden Jan as 
laeste binnenkommen was, mos hi’j d’r weer 
uut. Gelokkig was d’r plak in Ommerkanaal, 
dat ze konnen in Ommen wonen blieven.
Mar nao een peer jaor wodde et tied en maek 

Jan Koops

‘Dít is et!’  
(Interview mit Jan Zwolle uut Munnikeburen)

Jan Zwolle geniet van et uutzicht aachter zien huus: ‘Dít is et!’ 
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een stap in de karrière, dat Jan solseteerde 
naor de funktie van heufd van de christelike 
schoele in Munnikeburen. ‘In de adverteensie 
ston d’r speciaol bi’j dat ze niet Fries praoten, 
dat vul mi’j drekt op,’ zegt Jan, die de bae-
ne krigt en in de schoelewoning kwam te 
wonen. 
Deur al die verhuzings bruukt Jan een tael 
die warschienlik een mengelmoesien is van 
Stienwiekers, Hasselters,Gieters en uut de 
hoeke van Ommen. ‘Et liekt allemaole hiel 
vule op mekeer, mar ik vien et al jammer dat 
ik niet iene van die biezundere taelen goed 
beheerse.’
 ‘Eins was et gebrukelik in et onderwies daj’ 
nao een jaor of viere weer naor een aandere 
schoele verkasten, mar deur de krapte gong 
dat niet, dat ik bin in de schoele van Munni-
keburen hangen bleven tot mien pensioen.’
Jan kreeg al vlot te maeken mit et gegeven 
dat de schoele te oold wodde en d’r kwam-
men, saemen mit inspekteur Bijlsma, plannen 
veur een ni’jen iene. ‘Ik zat mit him an de 
koffie en hi’j hadde de schoele zien. “Wi’j bou-
wen saemen een ni’je,” zee Bijlsma, en zo is et 
gaon. In die jaoren haj’ as heufd alderhaande 
aandere taeken d’r bi’j as alliend mar lesge-
ven en leiding an et passeniel. Wi’j hebben, 
doe de schoele sloopt wodde, tiedelik nog 
lesgeven in de Geriffermeerde karke van 
Munnikeburen die daornao nog een tietien 
bewoond wodde . Nao een peer jaor is die 
ofbreuken.’
Een jaor naodat Jan begonnen was in Munni-
keburen, wodde et Fries verplicht steld op ’e 
basisschoelen in Frieslaand. ‘Mar et invoeren 
van zoks gaot vanzels niet zo ien-twie-drieje, 
dat d’r was tied om ontheffing veur veur te 
bereiden. Daor het Jan de Vries, et heufd van 
de gemientelike ofdieling onderwies, flink 
aktie veur voerd. Ik durf wel te stellen daw-
we die ontheffing zonder him niet kregen 
hadden. En vanuut de gemiente West-Stel-
lingwarf is dat poerbest regeld. Remco Heite, 
die doedertied wethoolder van onderwies 
was, en Jan de Vries, regelden et niet alliend 
veur de eupenbaore schoelen, mar ok veur 

de christelike. Ze hebben trouwens vanuut 
de gemiente nooit onderscheid maekt en dat 
heb ik altied slim wardeerd!’ 
Naodat de vri’jstelling regeld wodde en 
daorveur in et plak beloofd wodde hiemkun-
delessen te verzorgen, mos d’r op dat vlak 
aorig wat ontwikkeld wodden. Jan: ‘Daor het 
de Schrieversronte hiel vule an daon en dan 
veural Sietske Bloemhoff. Mar vlak ook beslist 
Jan de Vries niet uut. D’r was in 1988, tegere 
mit Oostaende, een Intergemientelike wark-
groep Hiemkunde insteld daor alle hiemkun-
deprojekten bedocht, ontwurpen en beoor-
dield wodden. Vanuut Oost zat Victor Felder 
van de ofdieling onderwies van de gemiente 
Oost-Stellingwarf in de warkgroep, Jan de 
Vries veur diezelde ofdieling mar dan van 
Westaende, en vanuut et onderwies weren 
dat o.e. Grietje Bosma en ikke. Henk Bloem-
hoff zat as taelkundige in de warkgroep, 
wiels Sietske Bloemhoff, die veur de ontwik-
keling van Stellingwarfstaelig lesmateriaol 
zorgde, de bi’jienkomst ok bi’jwoonde. Deur 
et intrekken van de financiële middels is de 
warkgroep in feberwaori 2005 opheven. Dat 
is arg jammer, mar mit naeme de Schrievers-
ronte stelt alles in et wark om de hiemkun-
delessen zovule as meugelik is ondersteunen 
te blieven, bi’jglieks deur een hiel komplete 
webstee daor flink wat infermaosie op te 
vienen is. Ok mien zwaoger, Romke Joustra 
die toen bi’j et GCO warkte, het eerder zien 
bi’jdrege an et vak Hiemkunde leverd. Sietske 
Bloemhoff warkt trouwens in opdracht van 
de beide gemienten nog altied acht uren in 
de weke an et ontwikkelen van Stellingwarfs 
lesmateriaol. De invulling daorvan gebeurt in 
overleg mit Comprix.’
Op zien 62-ste gong Jan (die saemen mit Hilly 
twie dochters het waorvan iene trouwd is 
en vier kiender het) mit de VUT. Op etzelde 
mement nam ok Hilly, die twie daegen in de 
weke op ’e schoele warkte, ofscheid. Jan: ‘Dat 
ofscheid was prachtig. Doe ik dochte dat et 
feest oflopen was, zeden ze dawwe nog even 
naor de karke gongen. Daor vertelde domi-
nee Nico ter Linden, die lessend wegraekt 
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is, et verhael van Jozef, begeleid mit meziek. 
Dat was een hiele verrassing! Wi’j kenden him 
wel, want hi’j hadde een vekaansiehuus an de 
Scheene en kwam wel es bi’j oons in de karke, 
mar dit hadden we nooit verwaacht.’ 
Zoas dat wel vaeker gaot bi’j meensken die 
uut et wark raeken: ie valen niet vlogge in 
een leegte. Jan het lange in de karkeraod 
zeten as oolderling, was notulist en veurzitter 
en nao zien pensioen wodde hi’j vraogd in et 
bestuur van de Verieninge Historie West-Stel-
lingwarf (VHW) te kommen. Intied is hi’j daor 
veurzitter van. 
‘In de tied van Stienwiek en veural in Has-
selt is de interesse veur de streekhistorie al 
begonnen en hebbe ik mi’j daorin inlezen. De 
VHW is aorig aktief. Et doel is et vaasteleggen 
en beweren van de historie over oons gebied 
en de meensken daor veur interesseren. Wi’j 
orgeniseren lezings, exkuries en daornaost 
kuiertochten deur Wolvege. Ok wodt in de 
eupenbaore biebeltheek een peer keer in 
et jaor een inloopaovend hullen onder de 

naeme Historisch Infermaosiepunt (HIP). Daor 
kun meensken terechte mit vraogen over 
de historie van de gemiente en de dörpen, 
heur eigen stamboom en et onderzuken 
laoten van archeologische voonsten. Mit de 
Ooldhiedkaemer en et Rietvlechtmuseum 
verzorgen wi’j elke maond de pagina ‘Samen-
stelling’ in de lekaole kraante ’Stellingwarf’. En 
vanzels oons eigen blad ‘De Stelling’ dat vier 
keer in et jaor uutkomt. Daornaost bemuuien 
wi’j oons wel es mit plannen van bi’jglieks de 
gemiente. Et behoold van Lindenoord en et 
stesjon in Wolvege is daenk ik an de VHW te 
daanken.’
‘Meensken leven ok mit. Wi’j hadden op de 
pagina ‘Samenstelling’ een berichien had over 
een tentoonstelling in et HIP over ‘nuttige 
handwerken’. Binnen de kotste tied kregen 
wi´j hiel oolde warkstokken binnen van meer 
as honderd jaor oold. Prachtig. Et vaalt dan ok 
op dat die meensken et niet weeromme hoe-
ven. Zi’j doen d’r niks meer mit en de kiender 
hebben d’r niks mit. As wi’j et niet kriegen en 

Jan doende in zien warkplaetse   
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beweren zollen dan wodt et votsmeten. Dat 
moet vanzels niet!’
‘Wi’j hebben vierhonderd leden. Lessend zee 
een bekende CDA’er nog: “Daor zol et CDA 
hiere jaloers op wezen!” Mar ik maeke me al 
zorgen over de toekomst. Bestuursleden wo’n 
oolder en zullen wel es stoppen. En et is hiel 
muuilik om aanderen d’r weer in te kriegen. 
Braandbrieven en adverteensies leveren niks 
op: allemaole hebben ze et te drok. Elkeniene 
vint et wel aorig en belangriek, mar ze heb-
ben op heur meniere gien tied.’
Jan het d’r dus wel tied veur en daornaost 
het en nemt hi’j ok nog gelegenhied veur 
ontspanning. Naost et maken van die hoolten 
kastgroepen hoolt hi’j ok van fotograferen. 
Op de komputer lat hi’j foto’s zien van ge- 
daenkstienen van vliegtugen die in de Twiede 
Wereldoorlog in de gemiente daelekom-
men binnen. De naemen van de meensken 
die daorbi’j wegraekt binnen staon daor ok 
bi’j. Ok die gedaenkstienen bin d’r kommen 
mit deur inzet van de Veriening Historie 
West-Stellingwarf.
Vroeger het hi’j slagwark daon in een fan-
farekörps en ok het Jan wel schilderd. Een 
belangrieke ontspanning is de camper daor 

hi’j mit Hilly en soms kleinkiender mit op pad 
gaot.
‘Kleinzeune Yochem wol lessend een profiel-
warkstok maeken over 500 jaor Refermaosie 
en vreug of ik mit him mitgaon wol naor een 
tentoonstelling over Luther in Utrecht. Dat 
hewwe daon, mar ik zee him dawwe dan eins 
ok naor Wittenberg gaon mossen. “Mar dat 
is ver weg hè, opa?” vreug hi’j doe. Mar mit 
Jochem en zien bruurtien Thomas, bin Hilly 
en ikke naor Wittenberg west.’
Jan lat mi’j et schitterend uutvoerde warkstok 
van Yochem zien. ‘Tegenwoordig kriegen ze 
daor goeie begeleiding bi’j,’ zegt Jan, ‘in oon-
ze tied was dat d’r niet bi’j.’
Bi’j et ofscheid lat Jan mi’j nog zien wark- 
plaetse zien daor hi’j al zien hooltbewarkings-
ark het. ‘Hilly zee tegen mi’j dat ik et spinrag 
weghaelen mos, mar Yochem zee laeter dat ik 
dat niet doen mos: “Dat past bij jou, opa.”
Awwe aachter in de tuun staon, hebben wi’j 
een schitterend uutzicht over de poolder en 
de Scheene.
‘Hier stao ik riegelmaotig even,’ zegt Jan. ‘Dít 
is et!’
En ik kan him gien ongeliek geven.

Alvast even neteren!
Op woensdagaovend 16 meie hoolt de Stellingwarver Schrieversronte zien jaorlikse 
ledevergeerdering. De vergeerdering begint om 20.00 ure en is krek as ere jaoren weer 
in oons paand in Berkoop. Alle leden van de Algemiene Raod van oonze stichting 
kriegen vanzels nog een uutneudiging en agenda toestuurd; dat zal zo an et aende 
van april gebeuren.  

Van veul leden het oonze administraosie intied ok een mailadres; mar d’r bin d’r ok 
nogal wat meensken van wie we dat niet hebben. Wi’j zollen dat wel graeg willen, 
omreden we jim dan ok op die wieze oons ni’js toesturen kunnen. Wie nog niet et 
mailadres an oons deurgeven het, mar dat wel willen zol, wil die dat dan middels een 
mailtien doen? Oons mailadres is info@stellingwarfs.nl. In et veuren daank!
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N aost mekeer zitten Loek en Lieneke 
uut te hiemen. As natte dweilen, op ’e 
plaanke van de zaandbak op et grös-

veltien tussen de caravans op ’e camping in 
Appelsche. De hiete zunne zorgt d'r veur dat 
zi'j weer opdreugen.
De aanders zokke mooie krullen van Lieneke 
hangen now as natte slierten langs et heufd 
en Loek gooit et laeste waeter uut de flesse 
over zien ok al kletsnatte kop.
Jim kennen et spellegien wel, mit de balle 
een volle flesse waeter ommesmieten en 
zolange de aander de balle niet pakt het, mag 
de gooier de flesse van de aander leeg lopen 
laoten.
Now, dat spellegien lopt altied uut op een nat 
pak, ok dit keer.
En daor zitten ze dan , as een peer aolschol-
vers op een paol te dreugen in de branende 
zunne.
'Zuwwe vandemiddag mar naor et zwembad 
gaon, wat mowwe aanders ok,' stelt Lieneke 
veur en hoolt de haand omhogens. Loek 
slat mit de vlakke haand tegen Lieneke heur 
haand, hi'j is 't d'r mit iens.
'Wie et langste onderwaeter blieven kan,' zegt 
Lieneke as zi'j naost mekeer op ’e hoogste 
duukplaanke staon. Toegelieke springen zi'j 
naor beneden en perberen zo diepe meugelik 
te kommen. Foeleindig as ze binnen schieten 
ze deur een gat in de bojem van et zwembad 
naor beneden.
‘Oe heden, he'k de tegel niet weer te plak 
legd, ik bin de laeste tied wel es wat vergete-
rig,’ heuren zi'j een stemme mompelen. 'Mar 
ja, et jongste is d'r ok of bi'j mi'j. Wat zuken 
jim hier, et leven is hier niet zo best.’
‘Niks,’ verontschuldigt Loek heur, 'wi'j bin hier 
per oongelok terechtekommen.’

‘Now, dat bin ik ok, ik bin overal votjacht.
‘O ja '?
‘Jim willen mien verhael wel anheuren, now 
luuster mar. Ik hebbe zoe'n betien mien hiele 
leven in de onderwereld zeten. Veur mien 
nommer bin 'k bi'j de marine west en he'k 
twie jaor op een onderzeeër deurbrocht. Jim 
moe'n weten, ik bin een Limburger, dat doe 
'k uut dienst kwam, mos ik de mienen in. Dat 
kuj' begriepen. Daor onder de grond bin 'k 
op et verkeerde pad raekt, onder 't wark in 
de schacht kneep ik d'r wel es tussenuut en 
gong ik op zuke naor et zwatte goold. Dat 
mos daor argens onder de grond liggen, 
dat ha'k mennig keer heurd. Doe bin 'k an 't 
dwaelen raekt en doe 'k et juuste pad weer 
vunnen hadde, weren de mienen sleuten, de 
schachten dichte en de lift was uut odder.’
‘Ja, dan bi’j' wel aordig ofdwaeld van et rechte 
pad,’ nikt Lieneke mitlevend.
‘Doe he'k me bi'j de ondergroonse ansleuten 
en bin we an 't dwaelen raekt. Ik heb doe an 
mien maoten veursteld om naor Schoone-
beek te gaon, we weren ommeraek smerig 
wodden in de mienen en ik dochte dawwe 
oons daor weer lekker wasken konnen in et 
schone waeter van de beek. Mar nee heur, 
we raekten daor in de eulie, da's krek zoe’n 
smeerbende as kolen. Now, ik kan jim verze-
keren, dat vaalt ok niet mit.’
‘Wat zuj’ je smerig vulen, ajje niet es lekker 
doesen kunnen,’ markt Lieneke op.
‘Zeg dat wel, dan bi'j’ nog veerder van huus.’
Ok Loek hadde et mit him te doen.
‘Aj' daor hulpe neudig hebben, ziej' alliend 
mar 'jaknikkers', mar ze doen niks veur jow. En 
altied in de eulie, dat hool ie ok niet lange vol. 
Dat ik bin weer ofzet, veerder naor et noor-
den, ie moe'n toch wat, is 't niet. Mar in Grun-

Jaap Sikkema

Onder waeter
Een faobelachtig verhael
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ningen vien ie alderdeegst onder de grond 
gien rust, riegelmaotig trilde de hiele wereld 
en daor hadde mien onderkommen ok slim 
van te lieden. Kiek, die vremde gaasten van  
et bovengroonse riek, ze nammen  alles mit, 
et gas uut de grond en de bewoonberhied op 
et plattelaand.’
‘Ie hebben de laeste jaoren al hiel wat mit-
maekt, mar now hej' dan een rustig plakkien 
vunnen.’ Lieneke perbeert de praoteri'je een 
dri'j te geven. ‘Waor woon ie now dan'?
‘Dat za'k je vertellen. In Drente ha'k een kraek-
woning in een proefboring en in Grunningen 
een lege gaskaemer. Hier vun ik onder et 
zwembad bi'j toeval een lege ruumte in een 
liemlaoge. In de laeste iestied is daor een dik 
stok ies in hangen bleven en dat stok is in 
de loop van de tied smulten. Daor wone ik 
now in. Och, een man allienig het niet zovule 
weensken meer. Ik wete zo langzemerhaand 
wel hoe 'k mi'j onder waeter staonde holen.'
Krek veurdat de badmeester et hekke ofslu-
ten wil, kommen Loek en Lieneke weer uut et 
zwembad.
‘Jonges, jim bin nogal even onder waeter 
west,’ gniest de heit van Loek as ze anlopen 
kommen bi'j de caravan.
‘Dat maj' wel zeggen,’ is 't antwoord as ze de 
zwemkleren ophangen an et dreugrekkien. 
Ze kieken mekeer an en proesten van et 
lachen.

Willem Jan Teijema

heur, roek

et gaot weer uut aende

d’r roest een bosschop

kom hier, kom bi’j mi’j

et roest veurzichtig deur de blaeden

waarm en kruderig schoft de mist

mit fladden aachter de greide daele

struunt deur gaegel, wilgen en espen

knoffelt deur et lege laand

waeter stroomt mit veurzichtige golven en 

hier en daor een krul

saemen veerder

zoas alles onderwegens is

naor jow

et is daoromme dat ik volg, gao deur en 

zuuk

keer elke stien en stobbe omme, zukende

naor een teken, een bericht dat lichtkaans 

niet ankomt

ondertussen bin de daegen jaoren veerder

a’k wat vien, is et oolder as et ooit het west

klein, ongriepber, de waarmte die a’k argens 

verleur

zie ik deur aandere ogen

een zwarfstien uut et koolde noorden

ieuwenlaank op weg

mar et is belangriek, slim belangriek en van 

weerde

van weerde weet ik niet zo vule

aenlik niks 

van jow
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O ndudelik waoromme hi’j wakker wod-
den was. Op ’e wekker was vuuf me-
nuten over drieje te zien. Et verbaosde 

him dat hi’j uut ’e slaop raekt was. Over vier 
uurties was et pas tied om d’r uut te stap-
pen. Omdat de gedienen niet hielemaole 
dichtetrokken weren, zag hi’j een diel van de 
slaopkaemer. Een lange straole locht van de 
straotlanteern vul op ’e poster, die an de mure 
hong. Een blaank kiend gaf een beertien an 
een donker kiend. Ze lachten naor mekeer. 
Daoronder ston een stoel mit een badjasse d’r 
overhenne, die in sierlike teren naor beneden 
hong. D’r lag een panty op.
’t Was krek as heurde hi’j et geluud van blote 
voeten, die onrustig op-en-daele toffelden. 
Hi’j vuulde naost him en schrok; ze lag d’r niet 
meer! Wonderlik dat hi’j dat now pas deur 
hadde. Hi’j scheuf zien haand hielemaole 
naor et ere aende van et bedde, mar et was 
leeg.

Et stappen van heur voeten op ’e hoolten 
vloer was now dudeliker. ’t Was krek as 
aosemde ze dieper as eers. Doodstille lag 
hi’j naor heur te kieken. Ze moch niet deur 
kriegen, dat hi’j niet meer sleup. Even laeter 
leek et dat hi’j heur, haost onheurber, snok-
ken heurde! Waoromme leup ze midden in de 
naacht zo onrustig de koolde kaemer deur? 
Van et raem naor de stoel en weeromme. 
Heur zolen kleefden de hieltied even an et 
hoolt veurdat ze ze verzette. Ze hadde de 
schoolders optrokken en heur gezicht was 
niet te onderscheiden. Staorig leup ze naor 
de deure en leek te twiefelen. Hi’j duste him 
niet te verruren. Heur vingers pakten de 
krokke, heur polsen dri’jden de deure vlogge 
eupen en drekt weer dichte. Op ’e overloop 
was et even stille. Was ze daor zitten gaon? 
Wat was d’r gaonde?

Ongerust stapte hi’j et bedde uut en luuster-
de an de deure. Opni’j et ritmisch stappen 
van voeten. Dit keer over de kraekende 
treden van de trappe naor beneden. Now 
moet Anne in de keuken wezen, docht hi’j. 
Stillegies zette hi’j de deure op een kier. Et 
goelen wodde luder in de grote ruumte. Doe 
heurde hi’j een vluuk en een onheurbere zin. 
De onmachtige klaank botste tegen de mure. 
Op disse afstaand kon hi’j heur muuiliker vol-
gen. Opiens scheut d’r deur him henne wat 
d’r wel es wezen kon! Hi’j wodde kel, doe hi’j 
et geluud van een valend etersbod heurde! 
Hi’j mos d’r henne. In een zwink stapte hi’j 
de overloop op. De oolde grote diggelkaaste 
wodde eupendri’jt. Iniens opni’j een hels ke-
baol van nog meer rinkelend diggelgoed. De 
naogalm dreunde deur zien heufd. Weer was 
et stille op dat snokken nao.

De tied tot disse naacht hadde een dudelik 
begin, 28 meert, drie jaor leden. Op heur 
jaordag hadden ze et besluut neumen om 
een kiend an te nemen. Jaoren van dokte-
ren weren d’r an veurof gaon. Onderzuken, 
teleurstelling, ni’je hope en minne uutslae-
gen weren as een estefette an heur beidend 
veurbi’j soesd. Ok die alderlaeste kaans in 
jannewaori hadde gien risseltaot opleverd. Et 
gesprek mit de dokter leut niks te weensken 
over; ze zollen gien eigen kiender kriegen 
kunnen. Toch bleef et verlangst om heit en 
mem te wodden. Soms zakte et even of, om 
laeter starker weeromme te kommen. Lange 
hadden ze d’r niet over praoten hoefd. De 
weens naor een zeune of dochter zol allienig 
sukses hebben as ze iene annemen zollen. 

Nao een schoffien zatten ze alweer bi’j de 
dokter, die andachtig naor heur vraoge 
luusterde. Hi’j begreep heur gevuul goed en 

Harmen Houtman

Diggels
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d’r wodde een pepiermeule opstat. De iene 
nao de ere onverwaachte vraoge wodde heur 
steld. Ze praotten mit psychologen en oolden 
die ok een poppien adopteerd hadden. D’r 
wodde heur verteld dat een kiend ok perble-
men opleveren kon.  D’r kwammen goenend 
bi’j heur thuus om alles te bekieken. Pattie-
toeren hadden de regelties heur zo deur et 
heufd spoekt dat d’r niks kwam van naacht-
rust. 

Twie-en-een-halfjaor laeter kregen ze bericht 
dat ze een kiend ophaelen mochten. Wat 
weren ze bliede west nao al die inspanning. 
Toch gaf et Anne een vremd gevuulte. Moeke 
wodden zonder dikke boek. Niet over schop-
pies onder de naevel praoten kunnen, zoas 
heur zusters. Gien verlof van et wark kriegen 
veur een geboorte, zoas heur kollega’s. Gien 
wiede jurk dregen, omdat de eren niet meer 
pasten. Gewoon aachter de komputer an een 
dossier warken en een ure laeter poppekleer-
ties kopen. Heit wodden zonder de gedaach-
te: gaot et goed mit heur? Niet om de zovule 
weken veur kontrole naor de vrouwedokter 
moeten. Gien plaogeri’jgen van kollega’s over 
bevallings waorbi’j as de heit wel es onderuut 
gaon kon. 

Midden december zollen ze een jongien uut 
Colombia ophaelen kunnen. Disse
feestmaond zol aanders wodden. De weke 
teveuren hadden ze alles klaorzet; et wiegien,    
de kleerties, et kassien en et speulgoedbe-
sien. D’r weren kaorties uutkeuzen. 
De femilie was op ’e hoogte brocht. D’r was 
een protte bliedschop west,  totdat Anne 
gisteraovend op bedde gaon was. Ze kreeg 
de slaop mar niet te pakken. Van alles was d’r 
op heur ofkommen. De volle klassen op ’e 
schoelen, de kienderziekten, de geveren van 
et 
drokke verkeer. De smerige grond, die onver-
waacht te veurschien kwam in woonwieken. 
De uutzendings van Spoorloos, waor uut 
blieken dee dat  pubers heur uuteindelik toch 
niet anpassen konnen! 

Die barg van onzekerheden wodde de hiel-
tied hoger. De twiefels slokten heur op. Gin-
der waachtte een jongien mit een bos zwat 
krullend haor op heur. Et zat in een tehuus, 
mar wol et doukies wel mit heur de vliegme-
siene in? Was et niet beter him in zien laand 
te laoten? In gedaachten zag ze stiender 
tussen heur en et jongien. Een onzichtbere 
haand legde ze naost én op mekeer. Et wod-
de een mure die mit et kertier steiler de locht 
in torende. Een mure waor ze nao een posien 
niet meer overhenne kieken kon. Et beklem-
de heur; kon ze dit wel an, wol ze dit wel? Was 
et niet et alderbeste om hier te blieven en 
niet naor dat vere laand of te reizen? Zol ze 
d’r stiekem tussenuut kniepen? 

Ze was et bedde uutstapt. Hi’j sleup rustig 
deur! Hi’j zat nargens over in. Ze wol vot! 
Vot naor een plak waor niet iene heur vie-
nen kon. Ze ston d’r toch allienig veur. In de 
keuken docht ze an dat kiend op die foto. Een 
poppien in een duustere zael mit een lange 
riegel kaele beddegies. Et lag in de aarms van 
een zuster mit een wit kappien op. Et leek 
te slaopen, mar hadde et krek goeld?  Veurs 
en tegens streden mit mekeer. En hi’j sleup 
mar deur! In een flits pakte ze een bod van et 
anrecht en gooide et op ’e vloer. Ze zol et nog 
slimmer maeken. Uut de diggelkaaste pakte 
ze d’r nog iene en smeet die mit kracht op ’e 
grond. Waor bleef hi’j?!

As een klein hulpeloos voegeltien, dat krek 
uut et ei kreupen was,  zat ze op ’e vloer mit 
een tiental witte scharven om heur henne. 
Splinterties en grotere stokken vormden een 
grillig mozaïek op een rooie ondergrond. 
Doe vuulde ze zien haand op heur schoolder. 
Hi’j vermoedde wat heur dwas zat. ‘Alles zal 
bi’jkotten veraanderen,’ zee hi’j, ‘d’r zal een 
balle over disse plavuizen rollen. D’r gaot  
een beker thee omme over et taofelklied. 
We zullen een kin mit sjem ofvegen moeten. 
Mar we doen et tegere! Uut oons verlangst 
zal bliedschop ontstaon.’ Wat was zien haand 
vertrouwd. Hoe hadde ze die vergeten kund? 
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Die haand was krek op bedde zó dichte bi’j 
heur west. Waoromme hadde ze him niet 
anraekt? Niet vaaste grepen? Hi’j streek heur 
over et haor en de wange. Zachies gong hi’j 
over heur rogge. Ze kwam overaende en 
pakte zien vingers beet. Hi’j vertelde heur 
wat zonder dat ze d’r omme vraogd hadde. 
Veur heur laggen twie bodden waorvan de 
diggels nog kot bi’j mekeer laggen. Hi’j wees 
d’r nao en zee: ‘Disse etersbodden bin zo rond 
as de wereld. Ze liggen now in stokkies, krek 
zoas de wereld in stokkies ligt. Op et iene kuj’ 
beter leven as op et aandere. Wi’j zitten op 
een goed stokkien. In et laand van et jongien 

ligt een hiele protte an diggels. Laoten wi’j 
wat van die scharven an mekere liemen. Mis-
schien dot een aander zoks dan ok. Zuwwe 
dat kiend doukies een hiel bod geven?’ Ze 
glimkte en kreup tegen him an.

Tegere gongen ze weer naor boven. Et bedde 
was koold wodden. Hi’j legde zien aarm 
om heur henne. Mit et laeken streek ze de 
traonen van heur wangen. De scharven van 
twie breuken bodden laggen op et aanrecht. 
Morgen zollen ze liemd wodden.

E t doel is dat in de meimaond et ni’je 
boek mit verhaelen van Freddie de Vries 
verschienen zal. Al langere tied is daor 

veul vraoge naor; niet alliend bi’j de Stelling-
warver Schrieversronte, mar veural ok tiedens 
optredens van de schriever uut Hooltpae.

Freddie de Vries is vanzels veural bekend as 
schriever van et Stellingwarver Voegelboek, 
daor hi’j tegere mit fotograaf Ruurd Jelle van 
der Leij in 2012 veur zorgde. Mar hi’j schrift 
sund et verschienen van dat boek ok riegel-
maotig verhaelen die heur zomar in de naos-
te omgeving van iederiene ofspeulen kunnen 
zollen. In een inkeld geval verwarkt Freddie 
de Vries wel es waorgebeurde situaosies, mar 
vaeker bin de verhaelen poere fantesie.

Freddie de Vries publiceerde tot dislange zien 
verhaelen in o.e. et dörpsblad van zien woon-
plak Hooltpae, in de Stellingwarver Spreuke-
kelender en in De Ovend. 

Op et mement van et schrieven van dit stok-
kien is de verkooppries van et boek nog niet 
bekend; mar tegen de tied dat jim dit lezen 
vast wel. Jim kun et o.e. an de weet kommen 
deur mit oonze administraosie te bellen: 
0516-451108, of deur even een mailtien te 
sturen naor info@stellingwarfs.nl. 

Van de redaktie

Op kommenwegen: boek mit verhaelen 
van Freddie de Vries

Freddie de Vries lest veur in Noordwoolde



12  DE OVEND

I n feberwaori veraandert de Preenzetuun 
in Liwwadden in een echte Taeletuun! Krek 
as bloemen in een echte tuun gruuien en 

bluuien, gruuit en bluuit daor dan tael. 
Van letter tot woortien, van woortien tot zin, 
van zin tot verhael, van boek tot boek tot … 
tot … , och, aenlik is alles tael! In de Taele-
tuun gaoj’ op zuke naor tael, speul ie mit tael, 
beleef ie tael en maek ie tael. Alle Stelling-
warver basisschoelen kun van april tot en mit 
oktober 2018 mitdoen an et pergramme de 
Taeletuun. 
Et pergramme richt him op meertaelighied 
en is beschikber in et Stellingwarfs, et Bildts 
en et Fries. De jongste kiender gaon in de 
Taeletuun op zuke naor de vrunden van Tom-
ke (ukken) of Renze de Kikkerd (groep 1 en 
2). Veur de kiender van groep 3, 4 en 5 gaot 
d’r in de tuun een wereld an taelen eupen. 
En de leerlingen van de bovenbouw kun een 

spannend (tael)aeventuur verwaachten. Alle 
Stellingwarver basisschoelen en ukkespeul-
plakken kun heur via de Stellingwarver 
Schrieversronte opgeven.

De Taeletuun is een onderdiel van et 
LF2018-projekt Laand van Tael, en is een 
initiatief van de Afûk, i.s.m. Cedin, Stichting 
Bildts Aigene en de Stichting Stellingwarver 
Schrieversronte

Van de redaktie

LF2018 Onderwiesprojekt in et Laand 
van Tael; ok in et Stellingwarfs
Op weg naor Liwwadden!



  DE OVEND  13

Z els bespeul ik gien inkeld meziekin-
sterment. Een gemis? Jawisse! Want ik 
bin een liefhebber van meziek. En ik 

hebbe ok wel een grote interesse veur gitaren 
ontwikkeld. En dat komt dan weer deur mien 
zeune, die zels gitaarspeult. Mit him gong ik 
vuuftien jaor leden naor gitarebouwer Wim 
Heins in Sneek; hi’j is spietig genoeg veul te 
jong overleden. 
Over him het mien zeune indertieds een pro-
fielwarkstok maekt. Daordeur het hi’j me as 
et waore kennismaeken laoten mit de wereld 
van de gitaar. Want aj’ jow kiend volgen in 
zien muzikaole ontwikkeling, krieg ie daor 
zels ok wel wat mit. Zoas deur zuuktochten 
naor et meerst geschikte insterment; en ie 

gaon ok wel es mit op pad, vanzels.
Kotleden kreeg ik een tip van Willem, mien 
naober. Die wet van een man, die gitaren 
bouwt en een peer straoten veerderop 
woont. Hi’j nuumt een naeme en beschrift 
kot de man in kwestie. ‘Mar dan kenne ik die 
man wel!’ roep ik mitien. ‘Die man kom ik wel 
es tegen as we bi’j toeval toegelieke oonze 
hond uutlaoten!’ ‘Now, die dus!,’ zegt Willem, 
en hi’j het ok nog zien tillefoonnommer veur 
me.
Ik moet even wat uutleggen. Mien naober 
Willem en ik verzorgen elke vri’jdag van 
18.00 – 19.00 ure een radiopergramme bi’j 

Kjest Herder

Mag ik jim veurstellen? Aiko Timmer,  
gitarebouwer uut Oosterwoolde!

Telecaster Thinline (2012)
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de lekaole omroep ODRIE: meziek, et weer, 
tips veur et weekaende en now en dan een 
studiogaast. Mit dit laeste doel veur ogen 
neudig ik vervolgens disse man uut, die ik 
van now of an bi’j de naeme numen zal, nae-
melik Aiko Timmer. 

Die vri’jdag legt Aiko in de uutzending an de 
luusterers uut dat et bouwen van gitaren veur 
him echt een hobby is. Hi’j dot dit naost zien 
gewone wark. Zels nuumt hi’j et een stokkien 
‘huusvliet’, mar ik ‘verbiede’ him die term te 
bruken, want hi’j lat in de studio twie uterst 
professioneel maekte beauty’s van gitaren 
zien; ik bin daor zwaor van onder de indrok.
Bi’j ‘huusvliet’ daenke ik eerder an: ‘De van  
lucifers vervaardigde molens en wat er zoal 
meer aan goedbedoelde rotzooi de trappen 
wordt op gedragen!’ Zo beschreef Wim Son-
neveld de kreaosies die et bordes opdreugen 
wodden in de jaoren zestig en zeuventig 
tiedens et defilé bi’j gelegenhied van de 

verjaordag van, eertieds, keuninginne Juliana. 
Neffens Sonneveld wodde d’r ‘hiel wat of-
protst in dit laantien’.
Aiko overstiegt dit nivo overdudelik; dit is 
veer van protswark!
‘Is je daegelikse wark zo, daj’ disse hobby neu-
dig hebben as kompensaosie? Is et een soor-
te van therapie?’ vraog ik nog. Aiko bezweert 
mi’j dat d’r veerder gien dieper liggende 
psychopathologische defekten of stoornissen 
bi’j him vaastesteld binnen. 
Nao de uutzending blieven d’r toch nog wel 
wat vraogen onbeantwoord. Ik daenke ok, 
het Aiko niet argens de verkeerde ofslag 
neumen? Zoveul telent dat niet veerder komt 
as zien warkschuurtien: zunde toch?

Een weke laeter praot ik mit Sietske Bloem-
hoff. De kunde die ik an heur hebbe, is et mit 
orgeniseren van et jaorlikse ‘Stellingwarver 
Meziekfestival’; dus vandaor! Daj’ niet mi-
tien daenken: wa’s dat dan now weer? Nee 
niks! Goed, enthousiast vertel ik heur over et 
interview mit Aiko in de studio. Sietske zegt 
dan mitien: ‘Zit daor dan niet een stokkien in 
veur De Ovend,’ en ok: ‘Zol ie dat dan schrie-
ven willen?’ Now, dan weten jim now mitien 
ok hoe ik in dit blad belaand bin. En ik beloof 
Sietske: ‘Now, ik wil et wel perberen, ik bel 
Aiko wel even op!’

Hielemaol bloot, niks verbargende, kieken 
me die aovend de zeuven beauty’s van Aiko 
uutdaegende, ja lonkende an. Ik krieg d’r 
zuver een kleur van. Neffens mi’j het Aiko 
alle ‘dames’ veurof nog even in de wax zet. 
Een prachtig tetaolbeeld, bijna erotisch! Een 
ultiem vertoon van vakmanschop, dat durf ik 
gerust zo te stellen. 

Eerder miemerde ik ommes over de vraoge of 
Aiko niet argens ‘de verkeerde ofslag’ neumen 
het; verkeerde beroepskeuze? Mar dat bliekt 
niet et geval, temeensen hi’j beweert zels van 
niet. Al jong maekt hi’j kennis mit de gitaar, 
mar de wil tot riegelmaotig oefenen ontbrekt, 
zo zegt hi’j daor zels over. Veul ontwikkeling 

Aiko Timmer
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was d’r daoromme niet. Wel is altied de 
fascinaosie richting et fenomeen gitaar 
bleven; mar in een soorte van sloemertoe-
staand. Dat wodt aanders as zien zeune 
interesse krigt veur de gitaar. Die woont 
dan op kaemers en ontdekt dat zien inster-
ment van dat mement, een trompet, niet 
et meerst mooie is om vlotte burerelaosies 
te ontwikkelen en / of in staand te holen. 
Hi’j daenkt dat hi’j mit et bespeulen van 
een akoestische gitaar de buurt tevredener 
holen kan. 

As zien zeune slaegt veur zien propedeuse, 
gaon de oolden tegere mit heur zeune een 
aovend op stap. Ze gaon naor et casino. Aiko 
geft zien zeune € 20,00 ‘speulgeld’. Mar, zoas 
zo vaeke, bliekt ok hier spraoke van begin-
nersgelok; zien zeune stapt uuteindelik hie-
lendal verbouwereerd mit € 500,00 de deure 
uut. Van dat geld wodt de eerste elektrische 
gitaar kocht, en Aiko krigt mitien interesse 
veur de elektrische gitaar. Van dat mement of 
bekikt hi’j forums op Internet en zicht hoe 

meensken zels gitaren bouwen. ‘Dus bin ik 
d’r zels ok mar es stiekem mit begonnen,’ 
zegt hi’j. Feitelik gaot hier Aiko’s projekt mit 
uut aende. Veerder zegt hi’j daorover: ‘Intied 
is et, ie kun et wel zien,’ en hi’j wiest op de 
zeuven gitaren die oons dekor bi’j dit ge-
sprek vormen, ‘wel een betien een verslaving 
wodden.’ Hi’j legt disse opmarking nog even 
veerder uut: ‘Aj’ de hiele dag op kantoor in 
de weer binnen, is et mooi om mit je hanen 
doende te wezen! Et is de ontspanning, even 
je kop leeg maeken. Gewoon hobby! Ik bin 
d’r gien betere gitarist deur worden!’ zegt hi’j 
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anvullende. ‘Want ik vien bouwen mooier as 
speulen!’ An de aandere kaante geniet hi’j 
d’r wel van as aanderen op deur him maekte 
gitaren speulen. 

Ondertussen is et zeuven jaor nao et begin 
van et projekt; vandaor et tal van zeuven 
gitaren. Want de gemiddelde bouw van een 
gitaar is een jaor. Professionele gitarebouwers 
doen dat hadder. Naost de tied die ze daor-
veur inzetten kunnen, maeken die veul meer 
gebruuk van standerdmedellen as telecaster, 
stratocaster, Les Paul, en gao mar deur, waor-
deur ze een kottere produktietied hebben; 
feitelik gaot et bi’j heur om een soorte van 
serieproduktie.
Aiko perbeert juust elk jaor een hiel speciaol 
medel te bouwen, dat is zien uutdaeging; niks 
standerd! Ieder keer uutgebreid naozuukwark 
doen: gegevens verzaemelen, ni’je tekenings 
en ni’je ‘mallen’ ontwikkelen, en zo wat hen-
ne. Twie keer dezelfde gitaar bouwen is niks 
an, zegt Aiko. Hi’j hoeft niet op een uurtien 
of alderdeegst een weke te kieken; mar et 
kost an tied toch wel een peer honderd uren 
per gitaar. Ok al kan daor toch ok wel verschil 
in zitten. De Bigsby 2014 het bi’jglieks veul 
ornementen en dat vargt veul extra tied.
Plannen veur de achtste gitaar bin in de 
maek: een zonuumde ‘Dubble neck’. Een 
gitaar mit een dubbele nekke dus. Et wodt d’r 

opni’j iene van et mark Bigsby. Van dit medel 
bin d’r deur de jaoren henne mar drieje 
maekt. Over zien in 2014 bouwde Bigsby 
gitaar zegt Aiko: ‘Die gitaren hebben wat! Op 
’e ien of aandere meniere bin ze mooi van 
lillikhied!’ Ze hebben kenmarken diej’ bi’j gien 
inkeld aander mark zien zullen, dat gelt ok 
veur de now keuzen ‘Dubble neck’. Hi’j toont 
foto’s en legt wat technische zaeken uut. 

De techniek en de keunst van et maeken
De bouw van een gitaar begint mit et krie-
gen van een goeie tekening. Soms kuj’ die 
daelelaeden van Internet, temeensen as et 
gaot om gangbere gitaartypen. Van et model 
Bigsby 2014 en de nog te bouwen ‘Dubble 
neck’ Bigsby, bestaon die tekenings niet, mar 
vaeke wel wel foto’s. Mit een speciaol Vec-
torpergramme kan van de foto een tekening 
maekt wodden; mit alle juuste verbugings 
en kurves. Bi’j een gitaar bestaon bepaolde 
standerds; zeg mar formules. Zoas de vaaste 
ofstanen tussen de zonuumde ‘frets’ op ’e 
nekke. Ok de ‘mensuur’ is een vaast begrip, 
dat is de afstaand tussen de kam (aende hals, 
op ’e greens mit de kop) en de brogge (op de 
body); deurgaons is dat 25 inch. 
Vanuut die vaaste gegevens kun dan ver-
volgens aandere ofstanen / groottes / leng-
tes ofleided wodden. Et is een kwestie van 
meten en nog es meten tot de juuste teke-

Ukelele (2011) Telecaster Thinline (2012) Quray (2013)
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ning ontstaot en de juuste verholings. As 
de tekening klaor is, begint et maeken van 
de zonuumde ‘mallen’; die wo’n maekt van 
goedkoop materiaol, in dit geval MDF (dat is 
pepier dat past is). Et is ok zaacht materiaol 
waordeur et verwarken tot ‘mal’ vri’j makkelik 
gaot. De tekening wodt op et MDF materiaol 
plakt. De ‘mal’ is feitelik, as die klaor is, een 
kopie van de uuteindelik te bouwen gitaar. 
Inklusief alle rondings en uutsperings die d’r 
uutfreesd wodden en daornao hielemaole 
glad schoerd. Et maeken van de ‘mal’ vragt 
percisie; d’r gaot daoromme hiel veul tied 
in zitten: ‘Zonder goeie ‘mal’ kriej’ nooit een 
goed eindperdukt. Die moet perfekt wezen!,’ 
neffens Aiko. Dit kost dan aenlik ok meer tied 
as laeter, bi’j et verwarken van et echte mate-
riaol. En dat materiaol is speciaol hoolt, zoas: 
mahonie, esdoorn, essen, neutehoolt (veur de 
kop), padouk (rooie Afrikaanse hooltsoorte), 
tatajuba (Braziliaanse hooltsoorte).

Niet alle hooltsoorten bin veur alle onderdie-
len geschikt. Zo is essen niet geschikt veur 
de hals vanwegens de kaans op ‘torderen’ 
(dri’jen). En et zonuumde fretbod op ’e nekke 
is vaeks van ebben, palissander of padouk. De 
stabiliteit van de hooltsoorte is uutgangspunt 
veur de kaaste en de nekke; of juust de had-
hied zoas veur et fretbod. Et fretbod het veul 
te lieden tiedens et speulen deur et bugen / 

benden (de snaoren omhogens en omlegens 
drukken). 
Alles an de gitaar wodt verliemd, d’r komt 
gien schroeve an te passe! Dus, et an mekeer 
verbienen van kaaste an nekke; nekke an de 
kop; fretbod an de nekke; alles gebeurt mit 
liem. In de nekke, in de langsrichting (dus 
vanof de kaaste tot de nekke), vlak onder et 
fretbod, is een staolen penne van zes mm 
deursnede freesd. Die is d’r veur om de hals 
bugen te kunnen; om de spanning van de 
snaoren tegengaon te kunnen; et gaot om 
frakties van mm. Dit as kompensaosie van de 
snaorespanning.

Kennis en kunde krigt Aiko deur zien kont-
akten mit aandere gitaarbouwers. Et mooie 
van die kontakten is dat de meensken vaeks 
hiel scheutig binnen mit et uutwisselen van 
kennis en weties; gieniene het geheimen 
veur mekeer. Alles wat ze weten, dielen ze 
ok graeg mit aanderen. Facebook bödt die 
meugelikhied bi’jveurbeeld; zo het Aiko 
kontakten mit aandere bouwers over de hiele 
wereld.
Van de Bigsby, die Aiko bouwde in 2014 was 
hielemaole niks te vienen; wel foto’s, mar gien 
maoten, en niks an technische gegevens. 
Mar via Internet komt hi’j in kontakt mit een 
Amerikaanse westernmuzikaant; die bliekt 
een hiele webpagina over Bigsby gitaren te 

Biigsby (2014) Kay Model (2015) Gibson Moderne (2016)
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bezitten. Vervolgens stuurt Aiko een mail 
naor die muzikaant mit de vraoge of hi’j de 
maoten het. Dan dot blieken dat disse man 
alderdeegst een originele Bigsby in bezit het. 
Hi’j het vervolgens alle maoten en technische 
gegevens van de gitaar an Aiko maild. 
Et materiaol komt meerstentieds van fien-
hoolthandelers. Die weten wat gitarebouwers 
zuken en zaegen et dan al mitien in stok-
ken die veur een gitarebouwer bruukber is; 
‘hapklaor’, as et waore. De juuste dikte kun 
ze op 1/10 mm dikte nauwkeurig leveren. De 
rest dot de bouwer zels. Fretbodden wo’n wel 
op ’e juuste brette, dikte en lengte leverd. De 
juuste ‘bolling’ van et fretbod dot Aiko zels, 
dat gelt ok veur et plaetsen van de ‘frets’. Mit 
een speciaole zaege wo’n de insneden maekt; 
de ‘frets’ zels wo’n vervolgens mit speciaole 
klemmen daor weer inpast; een uterst nauw-
keurig klussien.
Veur de elektronika wodt gebruuk maekt van 
wat d’r kaant en klaor leverd wodden kan. 
Sommige gitaarbouwers ontwikkelen zels 
elementen. Een kollegabouwer het dan ok 

de elementen maekt veur de Bigsby 2014. 
Ok omdat dit type element niet meer leverd 
wodden kon.

Beurs veur gitarebouwers
Ienkeer in et jaor is d’r de beurs veur gitare-
bouwers, die toch nog vlot zoe’n 600 bezu-
kers trekt. Meerstal is die beurs in de midden 
van et laand. Gitarebouwers uut Nederlaand 
en Vlaanderen verzaemelen heur daor; am-
meteurbouwers en hobbyisten krek lieke-
goed as professionele gitarebouwers. Ok die 
laeste groep is royaol mit et uutwisselen van 
technische gegevens en tips. 
Iederiene nemt dan zien laeste kreaosie mit, 
daor over oordield wodt. Daor is dan ok nog 
een pries veur beschikber. Op ’e beurs staon 
Trouwens niet alliend de bouwers zels. D’r is 
ok een beurs bi’j waor alle materiaolen toond 
wodden, die neudig binnen veur de bouw. 
Veerder ziej’ netuurlik muzikaanten / gitaris-
ten. Vaeke bin dat hiele goeie gitaristen zoas 
Jan Akkerman, Ruben Hoeke en Ralph de 
Jong, die daor allemaole mit veul interesse 
rondstappen. Et ligt dan ok veur de haand dat 
d’r optredens binnen. 

Speciale tentoonstelling
Aiko is vraogd veur een interessaant gebeu-
ren. Via een gitarebouwer (en keunstener) uut 
Limburg is hi’j hier veur uitneudigd; een mooi 
sukses! Et gegeven dat hi’j gien standerdme-
dellen produceert speult hier in mit. De laest 
maekte gitaar gaot an et aende van dit jaor 
(oktober / november) naor Limburg, veur 
een projekt waor negen gitarebouwers veur 
vraogd binnen uut Nederlaand en Vlaande-
ren. Die hebben allemaole een gitaar bouwd 
naor eigen inzicht. Veerder negen keunste-
ners die et ‘thema gitaar’ uutwarken moeten.
Op een aovend in Geleen zullen alle gitaren 
bespeuld woodde deur renommeerde gitaris-
ten; de naemen bin nog niet bekend. Vervol-
gens is d’r van begin jannewaori of geduren-
de een tal maonden is een expesisie in de 
expozael van PinkPop. De gitaren liekegoed 
as de keunstwarken wo’n daor tentoonsteld.

Granstrom tele (2017)
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E t verhael hieronder he’k schreven doe 
poes Joris d’r nog was. Et is wel mooi dat 
Boris zien twielingbreur op disse menie-

re nog even weerommekomt. Now is ’t haost 
krek as is hi’j d’r nog.

Et leven bestaot uut vaaste petronen, dat is in 
de kattewereld percies zo as in de meenske-
wereld. Zoks is vanzels een goed ding, want 
et geft hoolvaaste in et toch al zo drokke 
en jachtige leven van alledag. Iedere dag 
gebeurt in mien huus middags om eterstied 
henne etzelde ritueel. Ik kriege middags 
altied waarm eten, dat is een oolde gewoonte 
op et plattelaand en ik hole graeg an et oolde 
vaaste. Butendat is et minder gezond en krieg 
aovens nog een kwak waarm eten in et lief. 
Vandaor da’k morgens om half twaelf naor de 
keuken gao om te koken en de taofel klaor 
te maeken, dan kan ’k middags percies om 
twaelf ure eten. Dat weten de beite katten ok, 
mar ze reageren daor beidend hiel verschil-
lend op. Joris ligt deur de dag geregeld op 
een stoel in de keuken, Boris ligt vaeke laank-
uut op ’e baank in de kaemer. Op ’e rogge en 

mit de kop een betien schieve. Ontspannen 
mar utermaote elegaant en majesteitelik. 

A’k him zo liggen zie moe’k altied an dat 
prachtige petret van Joséphine de Beauhar-
nais daenken dat indertied schilderd wodde 
deur François Gérard. Madame Bonaparte 
dans son salon de Malmaison. Dat petret 
hangt in de Hermitage in Sunt Petersburg. 
De eerste vrouw van Napoleon Bonaparte 
op een baank in heur selon. Ontspannen mar 
utermaote elegaant en majesteitelik. Ik wete 
dat Joséphine nao twie ieuwen deur pattie 
Fraansen nog half en half vereerd wodt, dat et 
is lichtkaans wat gewaogd en vergeliek heur 
hier mit een rooie, Stellingwarver, kastreer-
de kaeter. Mien verontschuldigings an de 
femilie Bonaparte en et Fraanse volk bin hier 
wel op zien plak. Ik bedoele d’r allienig mar 
mit te zeggen dat Boris dezelde veurnaeme 
uutstraoling het as de vroegere keizerinne 
van Frankriek. En zo gedreegt hi’j him ok. Hi’j 
spant him niet in, het overal zien passeniel 
veur en is wend om bediend te wodden.
Joris is hiel aanders, ietsien minder aristo- 

Johan Veenstra

Boris en Joris – katteverhaelen

Tot slot
Et maeken van gitaren kost geld (materiaol); 
mar een hobby mag geld kosten, vint Aiko. En 
dan kommen daor de veule warkte uren nog 
bi’j. Zol hi’j et al willen, mar dat wil Aiko dus 
dudelik niet, maekt dat zien gitaren feitelijk 
al onverkoopber. Mar et alderbelangriekste is 
nog wel dat et zien ‘kientien’ wodden is! ‘D’r 
zit zoveul liefde in et maekproces! Daor doe ik 
gien ofstaand van!, geft Aiko an.
Praktisch is et ok niet doenlik. Want stel dat 
hi’j wel een gitaar veur iene in opdracht 
bouwen zol. Dat schept ok weer verplich-

tings, service, en zo. ‘Butendat heb ik dan 
twie baenen en gien hobby meer!’ is de 
slotsom van Aiko. Now nemt hi’j de tied. Bi’j 
een opdracht komt d’r drok op te staon en 
dat kan ten koste gaon van de kwaliteit en 
(veural) van de lol in het maeken. Mar hi’j slöt 
niet hielemaole uut dat hi’j, as hi’j ienkeer de 
pensioenleeftied het (‘Moej’ nog wel zien te 
haelen!’ zegt hi’j daor zels over), dat hi’j dán 
zien kennis en kunde wel overdregen willen 
zol an meensken die d’r ok in interesseerd 
binnen om gitaren te bouwen.
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kraotisch en vule volkser. Zo gauw a’k in de 
keuken omme beginne te redderen komt 
hi’j van de stoel of en gaot op et aende van 
de taofel liggen. Dat mag van me, want daor 
he’k een appat klietien hennelegd daor hi’j 
op liggen mag. Een katte op ’e eterstaofel… 
Bepaolde meensken zullen now misschien 
al lezende heur heufd schudden en vienen 
dit grif een vieze griemeri’je, mar katten bin 
schoner en zindeliker op heurzels as de meer-
ste meensken. Daenk daor mar es over nao! 
Joris kikt intied naor mien geheister en slikt 
him alvast een peer keer om de bek, want 
aanst komt d’r wat lekkers. Boris dot krek as 
het hi’j nargens wat van in de gaten en ligt 
een vertrek veerder allienig mar elegaant en 
veurnaem te wezen op ’e baank.

En dan is om twaelf ure et eten klaor. Ik gao 
bi’j de taofel zitten en beginne vergenoegd 
an mien proesien poerbeste Zeeuwse dore’s 
mit rooie bieties, die ’k in Mussel bi’j Geert 

van Boer zuukt vrouw kocht 
hebbe, en een heerlik runder-
wossien van de slaachter uut 
Berkoop. Joris hoolt me sekuur 
in de gaten. D’r ontgaot him 

gien hap. Et eten kot almar meer 
in, et bod van de baos raekt de 

hieltied leger. Hi’j zal d’r vandaege 
toch ok wel omme daenken? Al 

naor gelang et eten meer op-
raekt schoft Joris de hiel-

tied dichter op me an. Hi’j komt op et laeste 
buten zien klietien terechte. Dat mag vanzels 
niet, d’r bin greenzen, dat ik drokke him een 
aentien weeromme. 

‘Niet zo onfesoenlik doen,’ zeg ik.
Joris slikt him weer om de bek henne. Van et 
eten is allienig nog een klein stokkien wost 
over. Dat snie ik in drie verschillende patties 
en ete dan targend langzem  mien eigen 
laeste stokkien op. Joris zit now rechtop 
naost me. Et zal vandaege toch ok wel gebeu-
ren gaon? Mar netuurlik gaot et gebeuren! Ik 
bin vakkundig deur heur dresseerd en wete 
percies wat me te doen staot.

‘De laeste beide stokkies bin veur de liefste 
katten van de hiele wereld,’ zeg ik.
En dan leg ik Joris zien stokkien wost 
veur him op et klietien daele. Hi’j gaot d’r 
gruusaordig op te zette. Boris ligt intied nog 
altied op ’e rogge op ’e leren baank in de 
kaemer. Ik komme in de bienen, brenge as 
een lakei et laeste stokkien wost naor him 
toe en leg et bi’j him op ’e baank. Hi’j komt 
rustig overaende uut zien elegaante holing, 
rekt him es uut, en pruuft veurzichtig van et 
stokkien wost. Ja, et smaekt goed! 
De majesteit begint te eten, de lakei gaot 
weeromme naor de keuken en begint an de 
ofwas. Et is vanzels een goed ding dat ieder 
zien plak wet in disse wereld. 
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I n juli 2017 was ik op een middag bi’j Lieu-
we en Martha Tiesinga in Oosterwoolde. 
De gaastvrouw leut mi’j een kopie zien van 

een oold manuskript, schreven deur Zander 
Jacobs Klooster (1820-1906), ofkomstig van 
Donkerbroek en laeter emigreerd naor Ameri-
ka. Ze was d’r an kommen via een nichte van 
heur, die ok in Amerike woont. Disse Zander 
zien eerste vrouw, Antje Melles Veenboer, was 
nog vere femilie van Lieuwe. Doe ik even wat 
bladzieden deurnam, leek et mi’j votdaolik 
een hiel interessaant dokement toe. Ik kreeg 
et mit naor huus om d’r een kopie te maeken. 
Bij et ontcieferen van de driehonderd blad-
zieden en et ommezetten daorvan in droklet-
ters wodde mien enthousiasme allienig mar 
groter. Disse meraekels interessaante tekst 
zol naoder uutwarkt en publiceerd wodden 
moeten. Ik legde et plan veur an de Stelling-
warver Schrieversronte. Die zag de weerde ok 
in van dit unieke dokement en wol et geern 
uutgeven. Et boek De wereld van Zander is 
now zoe’n betien klaor en in de loop van dit 
jaor zal et wel verschienen. Mar hier is al vast 
een veurproefien.
   
Zander Jacobs Klooster, een volle neve en 
naoste buurman van mien overoverpake 
Geert Hinkes Klooster, is in 1820 geboren in 
Donkerbroek, in 1875 emigreerd naor Michi-
gan in Amerika en daor in 1906 wegraekt. 
Een peer jaor veur zien overlieden het de 
man zien memoires op papier zet. ‘Ik doe et 
mar op zien Donkerbroekemers,’ lat hi’j zien 
lezers weten. Daor bedoelt hij mit dat hi’j et 
gewoon opschrift, zoas et him in et zin komt. 
Hi’j perbeert wel Nederlaans te schrieven, 
mar d’r zitten een hiele protte Stellingwarver 
woorden en uutdrokkings deurhenne. En as 

hi’j meensken citeert, dan dot hi’j dat vaeke 
in et Stellingwarfs, mar ok wel in et Fries, 
Grunnings of in et Engels. Mar hij maekt him 
niet drok over de spelling, heufdletters en 
leestekens. Hi’j schrift, zoas et him in et zin 
komt, ‘op zien Zanders’. En daordeur is et 
verhael wat van de hakke op ’e takke, mar et 
het wel een biezundere sfeer en een biezun-
der kerakter. Uut taelkundig oogpunt is et 
zo interessaant, omdat dat et Stellingwarfs 
is uut de 19e ieuw. Zo bruukt Zander veur 
et de twiede persoon inkelvoold steevaaste 
‘douw’ en ‘jouw’, waor awwe now ‘ie’ zeggen 
zollen. Hi’j het et dan ok over ‘douw heste’ en 
‘douw krigste’ en over ‘jouw hebben’ en ‘jouw 
kriegen’,  vervoegings die hiel stark op et Fries 
lieken, mar ze bin wel in zuver Stellingwarfs.  
Buten de taelkundige kaante zitten d’r ok 
hiele interessaante godsdiensthistorische 
kaanten an et dokement. Zander nemt de 
lezer mit op de geestelike weg die hi’j gaon is. 
Daormit geft hi’j een inkiekien in zien per-
soonlike bekeringsproces en in zien geleufs- 
en belevingswereld. Vanzels is dat een gees-
telike wereld die wel hiel veerof staot van de 
meerste meensken van disse tied. Zander 
heurde van huus uut bi’j de grote karke in 
Donkerbroek, mar hi’j kwam hieltied meer op 
et spoor van de ‘bevienelike’ otterdoxie van 
zien daegen. De meensken die heur daordeur 
anspreuken vuulden, weren d’r in die tied 
nogal wat. Butenstaanders hadden et over ‘et 
vrome volk’ en over ‘de fienen’. Die meensken 
zochten mekere op en hullen deur de weke 
aovens of op zundagmorgen huuskaemer-
diensten. ‘Oefengezelschoppen’ of ‘konventi-
kels’ wodden et nuumd. Daor wodden psalms 
zongen, gebeden uutspreuken, stokken uut 
de biebel lezen en bespreuken en ok lazzen 

Rienk Klooster

De wereld van Zander
een egodokement van een ‘fiene’ laandverhuzer uut Donkerbroek
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ze boeken mit preken van de ‘oolde schrie-
vers’, de piëtisten uut de 17e en de 18e ieuw. 
Die schreven over innerlike bekering en 
over de leer van de uutverkiezing. Dat laeste 
was et grote thema in de Dordse Leerregels, 
een belangriek karkelik leerstok uut 1619. 
Want om nao dit eerdse leven in de hemel te 
kommen, mos ie niet allienig bekeerd we-
zen mar ok deur God uutverkeuzen. Over de 
persoonlike bekering en de vraoge aj’ vaeks 
ok uutverkeuzen weren, gong et op zokke 
aovends. Soms leek zoe’n saemenkomst een 
protte op een karkedienst, veural as d’r een 
oefener veurgong. Een oefener was een leke-
preker, iene zonder theologische opleiding, 
mar et was wel iene die dudelik bekeerd was 
en die ok hiel goed et woord doen kon. Zokke 
oefengezelschoppen weren d’r op een protte 
plakken, zoas op ’e Smilde, in Appelsche, op 
Haulerwiek en ok in Donkerbroek. Zander 
vertelt dat hi’j bi’j zien neve Foppe Hinkes 
Klooster, die op ’e Kloosterplaetse woonde, 
zokke saemenkomsten mitmaekte en dat 
die him in et begin niet zoveul zeden. Mar 
zo staorigan begint hi’j wat te veraanderen. 
Veural naodat hi’j een diepgaond onder-
hoold had het mit Jan Lammerts Tiesinga 
uut Appelsche. Die is daor oefener van et 
konventikel en hi’j het ok goeie kontakten 
mit Luitzen Jochems Dijkstra, veenarbeider 
en oefener op ’e Smilde, die weer een goeie 
vrund is van Ds. Hendrik de Cock in Ulrum. 
Zander wodt him d’r gaondeweg van bewust 
dat hi’j tegenover God een zundig meenske 
is en mit lege hanen staot. Om laeter in de 
hemel te kommen, moet hi’j et hebben van 
de genaode van God, dat wil zeggen van de 
goddelike uutverkiezing. Om tot dat inzicht 
te kommen, moej’ echt bekeerd wezen. 
Zander beschrift hoe dat bekeringsproces bi’j 
him verlopt. Hi’j wodt om zomar te zeggen 
‘een aander meenske’ ofwel ‘opni’j geboren’ 
(Ned.: wedergeboren). As in 1834 de Ofschei-
ding him in de Nederlaanse Hervormde Karke 
ofspeult, waor de naeme van Ds. Hendrik de 
Cock mit verbunnen is, dan het die beweging 
alle sympathie van de konventikelmeensken. 

De Cock wodt nao een tal konflikten in dat 
jaor ofzet as domenee en komt buten de Her-
vormde karke te staon. Hi’j verhuust dan naor 
Bovensmilde en begint mit zien ‘apostolische 
reizen’. Dat wil zeggen, hij reist alles of om 
de bestaonde konventikels omme te zetten 
in officiële gemienten mit een karkeraod. Zo 
ontstaon inienen overal Kristelike Ofscheiden 
gemienten, ok op ’e Smilde, in Appelsche en 
in Haulerwiek (Uut disse beweging bin in die 
dörpen de Gerifformeerde karken ontstaon.) 
Zander vuult him al lange niet meer thuus 
in de Hervormde Karke in Donkerbroek, die 
him vusen te liberaol is. Hi’j slöt him an bi’j 
de ofscheiden gemiente in Haulerwiek, waor 
dan Ds. Frens Strik staot, een man die him 
slim ansprekt. 
In de inleiding, et eerste pat van et boek, 
beschrief ik et verloop van de ofscheidings-
beweging en de historische wottels daorvan 
in de Naodere Reformaosie. En ok hoe die 
beweging verlopen is in Smilde, Appelsche, 
Haulerwiek en Donkerbroek, en hoe die 
meensken kontakt mit mekere hadden. Nao 
de godsdiensthistorische en taelkundige 
inleiding volgt in et twiede pat de tekst van et 
egodokement van Zander Jacobs Klooster. In 
overleg mit de Schrieversronte heb ik keuzen 
veur een anpak waorbi’j de oorspronkelike 
tekst zovule meugelik overaende blift, mar 
wel toegaankelijk maekt wodt veur de lezer. 
Daoromme beginnen alle zinnen now mit 
een heufdletter en wo’n ofsleuten mit een 
punt. Woorden die dubbel schreven binnen, 
bin votlaoten en woorden die dudelik ontbre-
ken bin tussen teksthaoken anvuld. Plak-
naemen en persoonsnaemen bin verbeterd. 
Mar alle verbeterings in de tekst wo’n verant-
woord in de noten onder an de bladzieden. In 
de meer as duzend noten wo’n ok alderhaan-
de zaeken op taelkundig en op theologisch 
gebied uutlegd. Zo heb ik ok alle biebel-
teksten die Zander anhaelt, opspoord en 
verantwoord in de noten. En waor as mi’j dat 
neudig leek, heb ik d’r wat uutleg bi’j geven. 
De stokken waor as Zander wat al te bot an 
et preken is, bin ok in zien gehiel opneumen, 
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mar in schieve letters ofdrokt. In een bi’jlaoge 
wo’n de dominees opnuumd, die in de tied 
van Zander in Donkerbroek en omgeving 
stonnen en ok goenend die een rolle speulen 
in zien verhael. In een aandere bi’jlaoge is 
een stok van een stamboom te vienen van 
de femilie Klooster uut Donkerbroek. Een tal 
kaorten, prenten en foto’s maeken et gehiel 
wat levendiger. As laeste opmarking wil ik de 
lezers d’r op wiezen dat ze in disse publikao-

sie gien spannende verhaelen verwaachten 
moeten, mar wel een biezunder verhael van 
een interessaante Stellingwarver uut de 19e 
ieuw. Iene die zien lezers mitnemt in zien ge-
leufs- en belevingswereld en die an et aende 
van zien leven schrift over wat hi’j beleefd en 
mitmaekt het in Donkerbroek en omgeving 
en laeter in Amerika, dat veur him as Stelling-
warver een hiele aandere wereld is. 

Viere,
en om op te vreten!
Om verliefd
op te wodden.
Dát gevuul
geft dat ventien mi’j.

Vekaansie
op ‘e camping,
dichtebi’j de zee
en de bossen.
Mooier kan
haost niet.

Tóch mar
de kleren uut…
In de zwembroek,
mit et nettien
garnalen vangen.
Spannend!

Mit de kleine haanties
levende besies
in et emmertien doen.
Mar dan trillen
de natte, blauwe bienties
van de hadde, koolde wiend!

Opholen en de
kleren an!
Aovens de besies
pellen en opeten!
Al weer zo spannend,
mar wél perberen vanzels.

Stormwiend!
Koold!
Dan mar fietsen.
Duun op, duun of.
De kleine bienties
rattelen in et rond.

Zien pappe het ‘m
et remmen leerd.
Mar goed ok!
Soms pakt die grote haand
even dat kleine schooldertien beet…

En dan dat veurlezen,
morgens in et grote bedde!
Zoe'n klein kebooltertien
lekker tegen je an…
Een weke mit een dikke goolden raand!
Mar… dan niet van de zunne!

Jaap Sikkema (Letterstreken)

Klein ventien
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I n verbaand mit Liwwadden Kulturele 
Heufdstad hoolt de SND (‘Stichting Neder-
landse Dialecten’) dit jaor zien streektael-

konfereensie in Liwwadden. Die zal wezen op 
8 juni, in et gebouw van Tresoar.

As onderwarp het de SND disse keer neumen:  
‘De zin en onzin van taal- en dialectpromotie’.  
De SND begon indertied, in 2006, zien riegel 
konfereensies in Maastricht, mit veur de 
eerste keer as titel ‘Eerste Nationale Streek-

taalconferentie’.  De twiede konfereensie 
wodde  in oons Noordwoolde orgeniseerd. 
Dat was in dat geval deur de Stellingwarver 
Schrieversronte, in 2007, mit as thema ‘Streek-
taal en duurzaamheid’.1 Daornao weren d’r 
konfereensies in o.e. Brussel, Delft en Middel-
burg, mar disse keer is et weer in et noorden. 
Et is de dattiende konfereensie in de riegel al 
weer. Veur de belangstellenden volgen hier 
de titels. As dagveurzitter zal disse keer optre-
den Lutz Jacobi.

Van de redaktie

Jaorlikse streektaelkonfereensie van 
SND disse keer in Liwwadden

10:15 uur Eupening deur Hans Van de Velde / SND

10:30 uur lezing 1  Taaladvies en de onderdrukking van variatie (Marten van der Meulen)
10:55 uur lezing 2 Het hernieuwde taalvariatiebeleid van de Taalunie (Eefje Boef)

11:20 uur kotte koffie-/theepauze

11:35 uur  lezing 3  Dialectpromotie in Vlaanderen (Veronique De Tier en Geert Dehaes)
12:00 uur lezing 4 “Een Turk die plat praat is blöd”. De implicaties van het dagelijks gebruik 
  van Limburgs voor dialectpromotie (Lotte Thissen)
12:30 uur lunch

13:30 uur lezing 5  Taalpromotie in Fryslân (Nienke Jet de Vries)
13:55 uur lezing 6  Vijftig jaar promotie van het Stellingwerfs, en meer! (Henk Bloemhoff)
14:20 uur lezing 7  De invloed van Praat mar Frysk op Facebookfrysk 
  (Lysbeth Jongbloed-Faber)
14:45 uur koffie-/theepauze

15:15 uur lezing 8  Praat mar Frysk: Best Practises en de meerwaarde van verbinden en 
  delen (Mirjam Vellinga)
15:40 uur Panelgesprekken onder leiding van Lutz Jacobi 

Onderwarpen: 
‘Het jonge kind: beleid, activiteiten en materiaal’. Panelleden: Sytske de Boer (SFBO, Fryslân), Jan Germs (Huus van 
de Taol) & Veronique De Tier (Universiteit Gent)

‘Cultuur zoals muziek en toneel in streektalen’. Panelleden: Albert Bartelds (IJsselacademie), Geert Dehaes (be.
brusseleir), Henk Scholte (Huis van de Groninger Cultuur) & Jos Swanenberg (Erfgoed Brabant/Universiteit Tilburg) 

16:30 uur Een happien en een draankien in Taelepaveljoen MeM 

Een inkelde lezing is nog onder veurbehoold. De intree is € 20,- (inklusief koffie, thee, lunch, draankien). Veur 
aktuele infermaosie en opgeven is dit webstee-adres et goeie plak: https://www.fryske-akademy.nl/snd2018/

1  De lezingteksten van de konfereensie in oonze omgeving verschenen in de bundel Streektaal en duurzaamheid. Lezingen van de internationale 
streektaalconferentie in Noordwolde, 25 mei 2007, o.r.v. Henk Bloemhoff & Piet Hemminga. Veur de liefhebbers: de bundel is nog te koop bi’j de 
Stellingwarver Schrieversronte 
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V anof begin april t/m oktober zullen in et 
Taelepaviljoen MeM van et Laand van 
Tael in Liwwadden kleine taelen uut 

Europa, streektaelen en -dialekten uut Neder-
laand en minderhiedstaelen uut Liwwadden 
centraol staon. Al die taelen zullen heur een 
weke lange prissenteren mit optredens van 
schrievers, dichters, koren 
en meziekgroepen, mar 
d’r zullen ok infermaosie-
middaegen over wezen en 
warkwinkels geven wodden. 
Mit mekeer zullen zoe’n 
30 taelen van heur zien en 
heuren laoten: tiene uut 
Frieslaand en Nederlaand, 
tiene uut Europa en tiene 
uut Liwwadden. 

De Scheve Schaats Band 
en SOTD
Vanzels is d’r ok ommedaenken veur et Stel-
lingwarfs. De Stellingwarver weke begint op 
zundagmiddag 3 juni. Die middag treedt de 
Scheve Schaats Band van Wolvege op en lao-
ten tal van heur bekende lieties heuren. Heur 
optreden wodt ofwisseld deur veurdrachten 
van en deur Zeeuwse schrievers. Veur de 
Zeeuwen is et dan mitien de ofslutende mid-
dag van heur prissentaosieweke. 
Op woensdagmiddag 6 juni dregen de dich-
ters Attie Nijboer en Harmen Houtman veur 
uut eigen wark in et taelepaveljoen. 
Op donderdagaovend 7 juni wodt de Stel-
lingwarver film ‘Daor klept de klokke weer’ 
vertoond in de ni’je filmzael van Tresoar, wiels 
in et taelepaviljoen de rockband SOTD (eer-
der Spirit of the dark) optreedt. Disse band 
rond Jannie en Eise Dijkstra uut Else hebben 

de laeste jaoren veur een uniek Stelling-
warfstaelig rippertoire zorgd. 

PowerPoint-prissentaosies
In de eerste weke van juni zorgt de Stelling-
warver Schrieversronte veerder o.e. veur een 
middag rond de veldnaemen van Ooster-

woolde, wiels Klaasje Herder 
op vri'jdagmiddag 8 juni 
volksverhaelen vertellen zal. 
Op ere middaegen bin d'r 
PowerPoint-prissentaosies 
over de Stellingwarver tael 
en streekkultuur.
 
Et Taelepaveljoen is te vie-
nen in de Preenzetuun; die 
tuun, vlakbi’j de Oldehove, 
is veur dit biezundere jaor 
ommebouwd tot Taeletuun. 
Et Laand van Tael (Lân fan 

Taal) is een initiatief van de Afûk in et kader 
van Liwwadden Kulturele Heufdstad 2018.

Van de redaktie

Veul Stellingwarfs in et Taelepaveljoen 
van Laand van tael

Van 3 t/m10 juni 

Stellingwarfs

 in et

Taelepaveljoen
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De drie bomen

M e donkt, et het now zo staorigan wel 
es genoeg west! De winter is nog 
lange niet veurbi’j, mar disse weke is 

in mien tuun al de dadde boom ommewi’jd! 
Ik bin now wel klaor mit die malle winter! 
Eerst was de oolde proemeboom an de beurt. 
Mar die was stokoold en proemen zatten d’r 
de oflopen jaoren ok al niet meer an. Jammer 
vanzels, mar daor kon ik nog wel mit leven, al 
zal ik lichtkaans zien prachtige blossem in et 
veurjaor wel missen gaon...
Vule muuiliker te zetten was et vusen te vroe-
ge aende van mien dierbere walneuteboom 
bi’j de volgende storm! Die boom hadde ik, al 
weer twintig jaor leden, doe we hier nog mar 
pas woonden, zels plaant. Deur de tuunman 
wodde hi’j hielendal in Boskoop besteld.  
Daormit weren we verzekerd van vule en 
poerbeste neuten! En krek doe die belofte 
meer en meer vervuld wodde en hi’j bi’j et 
verstrieken van pattie jaoren hieltied meer 
neuten gaf, hadde die domme november-
storm hier een aende an maekt. De iekhoorn-
ties, die grif mitgeneuten van disse jaorlikse 
opbrengst, zullen hier meraokels omme 
treuren...
En of dat allemaol nog niet genoeg west het, 
blaosde een dadde naojaorsstorm de grote 
treurwilg bi’j et kiepehokke van de sokken. 
Ik weet wel, hi’j was de jongste ok niet meer. 
Al hiel lange hadde hi’j last van oolderdoms-
kwaolen. Wi’j nuumden him dan ok niet veur 
niks ‘oonze oolde’. Krek as een meenske bi’j 
de winter plaogd wodden kan deur jicht en 
rimmetiek, zo kraekte ‘oonze oolde’ onder et 
geweld van et naojaor. An now toe hadde 
‘dit ooltien’ de kracht opbrocht om op te 
knappen, wat blieken dee uut de fris grune 

loten die bi’j et veurjaor weer uut zien oolde, 
knoestige baste gruuiden. De kiepen hadden 
daor, an now toe, wat schaad vunnen bi’j 
waarme zoemerdaegen...
En hoe dierber was niet oonze herinnering 
an Charley, oons dochtertien, die urenlange 
slingeren kon in de ringen die we ophongen 
hadden in disse boom. ‘Oonze oolde’ hadde 
dat allemaole over zien kaante kommen lao-
ten. Ik verbele me alderdeegst dat hi’j d’r van 
geneut, want et gong him, dat was dudelik 
zichtber, de laeste jaoren veur de wiend.
Mar mit die laeste wiendvlaege van de laeste 
storm, doe hi’j de wiend pal tégen hadde, was 
hi’j ommegaon. ‘Oonze oolde’ is niet meer... 
Ommezaegd in haandzeme stokken ligt 
hi’j now te waachten op zien Waeterloo; de 
kloofmesiene. Doukies moewwe et doen mit 
de herinnerings an him. Mar gelokkig hewwe 
de foto’s nog!

Klaas de tuunman
‘Ja, zo gaon die dingen,’ zee Klaas de oolde 
tuunman, die ik al hiel lange ken en die een 
protte verstaand het van bomen. Klaas zol 
mithelpen bi’j et oprumen van de ommewi’j-
de bomen. ‘An alles komt een aende…’ zee 
hi’j. ‘Zoe’n treurwilg gaot ok een keer dood,’ 
gaf hi’j bescheid. Daor was veur him de kouse 
mit of, hi’j maekte de dingen niet onneudig 
muulik. Treurwilgen wo’n mar vuuftig jaor, 
was zien broodnochtere konklusie, mit een 
toon waoraj’ uut opmaeken konnen; hier 
sprekt een kenner! ‘Jow kun toch gewoon een 
ni’jen iene plaanten! Mar ja,’ gong hi’j veerder, 
‘ jow kennen et spreekwoord toch ok wel 
“boompien groot, plaantertien dood?”’ Pats 
boem, zonder ienige ommehael lag daor niet 
alliend de starflikhied van bomen, mar ók die 

Rob Zethoven

Van oolde meensken en dingen die 
veurbi’j gaon
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van mi’j op et klied! Now ken ik Klaas gelok-
kig al lange en ik vien him een poerbeste 
kerel. Ik wete vanzels ok wel dat hi’j hatstikke 
geliek het, mar toch vaalt zien kennerspraot 
op dit soorte van mementen niet zo goed bi’j 
me...

Dokter Barnard
Doe Klaas dat zee, mos ik inienen an dokter 
Barnard daenken. Dokter Barnard was lange 
leden mien huusdokter-opleider west op 
Texel. Hi’j was een biezundere dokter en ik 
hebbe hiel vule van him leerd en zeker ok 
vule an him te daanken. Hi’j praotte allienig... 
krek as Klaas. Eins praotte hi’j inkeld in afo-
rismen en gezegden. Daor is op himzels niks 
op tegen, mar et bin teksten waor aj’ vaeke 
weinig tegenin brengen kunnen. Ik, indertied 
nog een jonge dokter, besefte hiel goed dat 
ik nog vule leren mos. Zo zatten wi’j tegere an 
et bedde van een doodzieke pesjent, die op 
starven lag en dudelik mit  zien laeste uren 
doende was. D’r was meer as een ure verstre-
ken en nog hadde dokter Barnard gien woord 
zegd. Zoas bekend was hi’j een man van 
weinig stof, mar hielendal an et starfbedde 
kon hi’j urenlange zwiegen.
Ik vreug him laeter waoromme as hi’j niks te-
gen de man zegd hadde. Mien indrok was dat 
juust wat woorden disse aarme man tot steun 
west hadden kund in die laeste uren.
‘Ie moe’n d’r alliend wezen en veerder je kop 
holen,’ zee hi’j doe. Ok daor was weinig tegen-
in te brengen, zol ik dat al wild hebben. Ik was 
nog zo jong en onerveren. Ik hadde de euvele 
moed niet om daor tegenin te gaon. Ik  ston 
nog mar an et begin van mien loopbaene as 
dokter en wol veural alles an de weet zien te 
kommen, waor ik laeter de liedende meens-
ken mit bi’jstaon kon. Daoromme perbeerde 
ik et veurzichtig nog mar een keer: ‘Konnen 
we now hielemaole niks meer veur die man 
betekenen? Hewwe now echt alles daon 
om te veurkommen dat disse man gewoon 
doodgong?’ 
‘Ja,’ zee hi’j mit die toon waor uut blieken dee 
dat daorover gien twiefel bestaon kon. ‘Zo 

gaon die dingen now ienkeer... Meensken 
gaon soms gewoon dood, daor doej’ niks an.’ 
Ik vun et doe best muuilik om me daor zomar 
bi’j daele te leggen.
Now, nao veertig jaor praktiek en zowat krek 
zo oold as dokter Barnard doe, weet ik dat hi’j 
geliek hadde. Krek zoas Klaas geliek hadde 
doe hi’j diezelde woorden bruukte bi’j de 
ommewi’jde treurwilg... Zo gaon die dingen 
now ienkeer.
Mar et veraandert d’r niks an dat ik et nog 
altied muuilik vien om te anveerden dat alles 
wat ooit jong, mooi en energiek west het uut-
eindelik op een dag ommewi’jt, verschrom-
pelt en op een dag starven zal.

Klaske
Klaske wodt ok oold, docht ik, doe ik heur 
disse weke nao zoe’n half jaor weer es op 
mien spreekure zag. Klaske ken ik al her-
wertsjaoren. Hoe lange prercies, zol ik niet 
zeggen kunnen. Ze is deur en deur Friezinne 
en sprekt haost gien ‘Hollaans’. Ze woont in de 
zuudwesthoeke van Frieslaand. Ze het daor 
een jonge huusdokter, die grif wel een aorige 
kerel is, mar as et d’r op ankomt het ze niks an 
him, vint Klaske. Want as ze bi’j him komt be-
gint hi’j vot-en-daolik over heur overgewicht 
en et cholesterol en zokzowat. 
Veur Klaske is d’r eins mar iene dokter, zegt 
zi’j en dat bin ik. Die dokter praot nooit over 
cholesterol en overgewicht. Daoromme 
nemt Klaske veur mi’j altied sukerbolle mit 
en ik geef heur een paantien koffie mit een 
betien suker en melk d’r bi’j. Al jaoren nuumt 
Klaske mi’j ‘heur redder’, al hebbe ik nooit 
weten waor ik die eretitel an te daanken heb. 
Ik hulp heur wel es van een zere kni’je of, of 
van smatplakken onder de bosten, die mit 
een betien schimmelzalve gauw te verhelpen 
weren. Levensreddende akties kan ik mi’j niet 
heugen. Zo now en dan belt ze me weer veur 
een ofspraoke. Niet vaeker as twie keer in et 
jaor, now al pattie jaoren, zonder mekeren.
‘Ja, mit Klaske,’ zegt ze dan as ik de tillefoon 
opneem. ‘Ik wol wel graeg evenpies bi’j 
dokter langeskommen. Et is al weer een mooi 
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schoffien leden en de medesienen bin ok op!’
‘Best genôg,’ geef ik Klaske in mien beste Fries 
bescheid en maek mit heur een ofspraoke op 
’e vri’jdagmorgen want dan is d’r meer tied. 
‘Vri’jdagmorgen?’ vragt ze nog even om d’r 
wisse van te wezen dat ze et goed verstaon 
het. 
‘Jaowel, Klaske; vri’jdagmorgen.’ 
Dan zie ik Klaske, die zichtber begint te strao-
len as ik heur ophaele uut de waachtkaemer. 
‘Ja, dit is mien redder’ zegt ze dan, wiezende 
naor mi’j as ze aachter me ankomt naor de 
spreekkaemer... Klaske is vuvenzeuventig en 
woont al herwertsjaoren allienig in een klein, 
bescheiden husien in Ooldemirdum. Heur 
man was al jong votraekt, hi’j was slim ziek 
west, mar gelokkig het ze nog wel iene doch-
ter, die somstieden mit heur mitkomt. Et zol 
niet slim aorig wezen om te beweren dat ‘et 
mooie d’r wel of is’ bi’j Klaske. Wat wil ie ok aj’ 
op die leeftied binnen! Jawisse, ze is hieltied 
zwaorder wodden in de loop van de jaoren, 
nuum et dan mar overgewicht. Mar nog gien 
dattig vermaegeringskuren hadden daor 
wat an veraanderen kund. Toch het zi’j nog 
hiele mooie helblauwe ogen, waor aj’ an zien 
kunnen dat ze vroeger een mooie vrouw west 
het. Mit die mooie blauwe kiekers van heur 
en rondings die doedertieden op et platte-
laand van Friesland slim in de smaek vullen, 
moet et wel zo west wezen dat ze in trek was 
bi’j de manluden. Zi’j was ooit een pronte 
vrouw, een prachtige Friese ‘state’ west die de 
manluden de kop gek maeken kon. Van de 
vroeger ‘state’ is now niet vule meer van over 
en liekt ze now meer op een boereplaetse in 
Loppersum, die mit zwaore paolen stut wod-
den moet om instotten te veurkommen...
‘Jow bin mien redder, dokter,’ zegt ze nog mar 
een keer, veur zi’j op ‘e stoel in de spreekkae-
mer zitten gaot. Ik nik naor heur... ‘Jow redder 
het de koffie klaor, Klaske,’ en ik schink heur 
in. Dan legt ze de
sukerbolle uut heur tasse op ’e taofel. ‘Niet 
goed veur et cholesterol, dokter, daenk?’ Ze 
wet et antwoord zels wel. ‘Nee, dat dan weer 
niet Klaske,’ en ik vraog heur hoe of et veerder 

mit heur gaot. 
Nao de koffie mit de sukerbolle volgt een 
onderzuuk van de kni’je. Et dot blieken dat 
die niet vule beter wodden is, mar ok niet 
minder, en vervolgens wo’n de medesienen 
weer anvuld.
‘Hej’ veerder nog vraogen, Klaske?’ vraog ik 
mit as doel et konsult zo staorigan of te ron-
nen. ‘Jawisse,’ zegt Klaske wiels ze mi’j op op-
valende wieze en hiel andachtig ankikt. ‘Hoe 
komt et dat de dokter nooit oolder wodt?’ Die 
onverwaachse vraoge brengt me even van 
mien stok. Ze hoolt me veur de gek, daenk ik 
eerst, mar zie dan an heur gezicht dat ze et 
echt mient! ‘Lieve Klaske, dat komt deur die 
druppen uut de bron van de ieuwige jeugd. 
Ik neem d’r alle daegen drieje van en dat is 
mien geheim!’ Klaske veert op uut heur stoel 
en kikt mi’j vol verlangst an. ‘Kun jow mi’j die 
dan ok niet veurschrieven?’
‘Ze bestaon niet Klaske, jammer genoeg.’ ‘Wat 
spietig,’ vint Klaske mit een zocht van teleur-
stelling en lat heur weer daeleploffen in heur 
stoel. Muuizem lopt ze daornao de spreek-
kaemer uut, nog hieltied een betien teleur-
steld over die druppen... Nog ienkeer dri’jt ze 
heur omme eer ze de deure uutgaot. ‘Mar jow 
blieven wel mien redder!’ 
Diezelde aovend veur et slaopen gaon, kikt 
disse redder nog even in de spiegel veurdat 
hi’j zien bedde inkropt. Hi’j daenkt nog even 
nao over de woorden van Klaske over zien 
‘ieuwige jeugd’. Mar in de spiegel zicht hi’j 
alliend mar een ooldere man die best wat 
druppen uut de bron van de ieuwige jeugd 
bruken kan!

Dokter Frits
De volgende morgen las ik in de morgen-
kraante over dokter Frits. Die dokter kende 
ik. Dat was Frits Krijnen, huusdokter in Balk in 
Frieslaand. Ik kende him as een lieve, goeie 
man, die al meer as veertig jaor hiel goed 
veur zien pesjenten zorgd het, en dat nog 
hieltied doen moet, want hi’j kan jammer 
genoeg gien opvolger vienen! Dat maekte 
dokter Frits even tot laandelik ni’js. Dokter 
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Frits wol stommegraeg now es mit pensioen, 
mar d’r schient gien huusdokter te wezen 
die op et plattelaand warken wil. De kraante 
hadde daor ok een verklaoring veur; huus-
dokters willen niet meer vierentwintig ure in 
et etmaol beschikber wezen. Daor kan ik nog 
wel een betien inkommen. Mar dat is niet 
de belangriekste oorzaeke. Huusdokters bin 
vandaege-de-dag meer en meer vrouwluden. 
En dat is zonder mekeren goed ni’js, mar die 
vrouwluden hebben weer mannen en die wil-
len graeg in de raandstad wonen waor wark 
veurhanen is... Klinkt best annemelik...
Alles goed en wel, mar hoe moet et dan 
mit de ‘Klaskes’ en al die aanderen daor in 
de zuudwesthoeke as dokter Frits aansend 
ommevaalt en d’r gien ni’je dokter meer 
kommen wil?
Ik kan d’r mit mien verstaand niet bi’j. Wie 
wil now gien huusdokter wodden in de 
zuudwesthoeke van Frieslaand? Iene van 
de aldermooiste kontreinen in Nederlaand. 
Veertig jaor leden zoj’ d’r een moord veur 
plegen om dokter Frits opvolgen te meugen. 
En veur wie of et nog niet wet: et laandschop 
golft mar deur, tot an de kust van de vroegere 
Zuderzee en stopt daor in de kliffen. Waor 
vien ie dat in Nederlaand? Wie ooit et Reaklif 
onder Mirns bezocht het en zien het hoe of 
de aolscholvers daor mit uutspreide vleugels 
heur veren dreugen in de zunne, zal dat grif 
niet meer vergeten! Hoe mooi zol et bezuken 
van de pesjenten in Mirns, Balk of Ooldemir-
dum wezen mit as kleine verdievedaosie een 
bezuuk an et Reaklif? De lochten bin daor 
vol mit kloften voegels: wilpen, kiewieten en 
gritten in et veurjaor. En dan die duzenden 
gaanzen, in een lange V-vormen overtrekken-
de in de locht, die vuld is mit geluden die een 
meenske weemoedig maeken...
Weemoed is lichtkaans wel et goeie woord. 
Dokter Frits stopt d’r mit nao veertig jaor. 
Ik hoop mit hiel mien hatte dat hi’j nog een 
schoft van zien welverdiende pensioen 
genieten kan. En dat d’r nog iene te vienen is 
die him opvolgen wil op dat prachtige platte-
laand van de zuudwesthoeke van Frieslaand. 

De Klaskes bin d’r aansend ok niet meer, en 
dat is dan misschien mar goed ok... omreden 
ik d’r ok op een dag niet meer wezen zal 
om veur de Klaskes te zorgen. Zo gaon die 
dingen, zol Klaas de hovenier zeggen. Zoe’n 
boom leeft now ienkeer niet langer. Meens-
ken gaon soms gewoon dood, zee dokter 
Barnard lange leden.

D’r blift liekewel iene geruststellende ge-
daachte over: de aolscholvers van et Reaklif 
zullen altied heur veren dreugen blieven in 
de zunne.

Kees Koopstra (Letterstreken)

Zunnig

Prachtig vien ik et,
a’k de zunne opkommen zie,
mit al die veraanderende kleuren.
 
Daor kan ‘k van genieten;  
et is hieltied weer aanders.
krek, as mit et leven.

Elk mement is aanders.
Ik perbere an die veraanderings
en positieve dri’j te geven.
Et is prachtig om te leven.
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K otleden gong et schoelebried onder-
wiesprojekt De Veerkieker uut aende. Et 
doel van dit projekt is dat kiender in de 

jaoren dat ze op ’e basisschoele zitten jaor-
liks in anraeking kommen mit een kulturele 
instelling of een museum in heur leefomge-
ving. Et gaot daorbi’j om ’De hoolten klinte 
(Appelsche, groep 1), Natuurmonementen en 
de Rietnymf (De Fochtel, Scharpenzeel, groep 
2), Et Kiekhuus (Wolvege, groep 3), de Stel-
lingwarver Schrieversronte (Berkoop, groep 
4), de Ooldhiedkaemer (Wolvege, groep 5), 
Oold Ark en de Weijert (Makkinge, groep 
6), et Vlechtmuseum (Noordwoolde, groep 
7) en De koloniehof (Frederiksoord, groep 
8). Tiedens et bezuuk wodt een warkwinkel 
geven, die i.s.m. een keunstener uut de regio 

ontwikkeld is. Op ’e speciaole webstee www.
deveerkieker.nl is o.e. te zien wat die bi’jheu-
rende warkwinkel percies inhoolt mit een 
speciaole lesbrief.

Stellingwarver gedichies en meziek
Bi’j de Stellingwarver Schrieversronte gaon 
de kiender van groep 4 an de slag mit et 
schrieven van Stellingwarver gedichies. De 
dag d’r op gaon dezelde leerlingen an de 
gang mit et maeken van meziek bi’j gedichies 
waorvan ze een peer de dag d’r veur al heurd 
of lezen hebben. Veur et eerste diel van de 
warkwinkel bin een drietal dichtmeugelik-
heden ontwikkeld, zoas et maeken van een 
woordgedicht, et in de juuste volgodder leg-
gen van een uut mekeer knipt Stellingwarfs 

Van de redaktie

Gedichten en meziek in De Veerkieker

Stellingwarver gedichies schrieven bi’j de SSR 
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gedicht en et schrieven van een gedicht 
mit hulpe van woordkaorties. Dit onderdiel 
van de warkwinkel wodt geven deur Sietske 
Bloemhoff.  
Et twiede diel van de warkwinkel wodt geven 
deur muzikaant en theaterman Bas van 
Domburg. Bi’j him gaon kiender an de gang 
mit et muzikaol uutbelen van Stellingwarver 
gedichten. Bas gaot daorveur naor de schoe-
len zels.

Inleidend filmpien
Veurof, mar ok an et begin van de warkwin-
kel, zien de leerlingen eerst een inleidend 
filmpien dat kotleden opneumen wodde. 
Annekieke Jager (Berkoop) vertelt daorin hoe 
mooi et Stellingwarfs is en hoe mooi ok de 
warkwinkel wezen zal. Et filmpien is te zien 
op www.deveerkieker.nl, kiek vervolgens bi’j 
groep 4 bi’j lesmateriaal.

Goeie formule
Tiedens de beide dielen van de warkwin-
kels vul et mitien op dat kiender niet alliend 
hiel goed mit de Stellingwarver tael uut de 
voeten kunnen, mar ok hoe ze de gedichies 
op een hiele kreatieve wieze muzikaol 
verwarken. Al nao twie keer was dudelik dat 
de warkwinkel Tael-Meziek een suksesvolle 
formule is. De warkwinkel wodt mit mekeer 
zoe’n twintig keer geven.   

Muzikaant Bas van Domburg 

Marijke Ponne

Vekaansie

Waor bin jim henne west?
Da’s de vraoge

Overal en nargens
Nargens en overal

Nargenshuzen
Huzen die nargens staon

Et park mit mooie beelden
Vievers en fonteinen

Speulplakken, van alles wat
Plakkies om te potienbaaien

Baankies om te genieten
Wat eten of drinken

Kuieren, dagdromen
Meensken treffen

Wat keuvelen
Een boekien lezen

Een dag om vot te gaon
Is een dag om thuus te kommen
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Sjoukje Oosterloo

Spiegeltien
Spiegeltien, spiegeltien an de waand, wie is de schoonste in et laand? Dit zinnegien 
uut ien of aander sprokien scheut me in de zin doe ik weer es een flaeter sleug. Op 
een morgen zo tegen twaelven, krek doe ik te bedaenken ston wat veur middagmaol 
ik now weer es in mekeer dri’jen zol, gong de belle. Daor ston buurvrouw op ’e stoe-
pe. En neffens goeie Stellingwarver gaastvri’jhied nuugde ik heur netuurlik in huus. 
Buurvrouw was nog al briedspraokig en et duurde een hiele poze eer ze de deure weer 
uutgong. Ik keek es op mien gelosie en zag dat de tied veur een waarme hap aenlik al 
lange veurbi’j was. 
Waacht, ik hebbe nog een stokmennig pannekoeken in de vriezer, laot ik die dan mar 
soldaot maeken, loste ik et perbleem op. Even een graai in de vriezer en et spul een 
peer tellen in de magnetron en klaor was mien maoltien. Et smaekte me poerbest. Iene 
pannekoeke mit een dikke laoge sjem en de ere riekelik besmeerd mit sjerp, ze gleden 
gesmeerd bi’j mi’j naor binnen. Doe ik mien maoltien behemmeld hadde, bedocht ik 
da’k eer ik de ofwas doen zol, eerst mar rap even naor et Kruudvat mos omreden d’r 
mal weer an te kommen zat. In zeuven haosten gauw even een kleurtien op ’e lippen, 
niks wezen en niks lieken dat kan netuurlik niet, en doe bin ’k votsprint. Vanzels kon 
ik et niet laoten en bin ok nog even bi’j de bakker an west. Iederiene in de winkel was 
even vrundelik tegen me en ik hadde nargens gien euvelmoed in. 
Weer thuus hebbe ik rap de bosschoppen opburgen. As laeste pakte ik een pilledeu-
sien om in et medesienekassien op te bargen. An de veurkaante van dat kassien zit 
een spiegel en mien lippestift ligt daor ok in. Doe ik et kassien eupendee kwam ik mit 
mien haand krek even tegen mien kin an. Et vuulde zo vremd plakkerig en zodoende 
keek ik nog es goed in de spiegel. Zat me daor een grote klodder sjerp an mien kin, 
netuurlik van et pannekoeken eten. Oei, zoks zal mi’j weer overkommen, bin ’k weer 
vusen te haostig west docht ik. Wél de lippen rood maeken mar niet even in de spiegel 
kieken hoe aj’ de weg uut gaon. Hoe dom kuj’ ok wezen. Wiels de kleuren me van alle 
kaanten uutsleugen vreug ik me aldereerst of, zollen die meensken in de winkel et ok 
zien hebben? Och, et zal wel niet, de sjerp hadde dezelde kleur as mien vel om ’e kin, 
suste ik mien geweten. 
Ok al wo’n mien reenfels de hieltied dudeliker te zien, en bin ik warkelik de schoonste 
niet van dit laand, toch heb ik me heilig veurneumen om in ’t vervolg, eer ik de deure 
uutgao en de lippen een kleurtien geven hebbe, eerst nog es goed in de spiegel te 
kieken.
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