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E T  V E U R O F F I E N
Wi’j bin nog niet zo lange weeromme van oonze vekaansie bi’j Amboise an de Loire. Prachtige kastelen zien 
netuurlik, mar ok altied weer aorige meensken spreuken; praoties bi’j de waeterkraene. Want bi’j oons plakkien 
was de waeterkraene veur algemien gebruuk. Dus dat was al naor gelang et mement van de dag: ‘Bonjour’, 
‘Bonsoir’, ‘Gute morgen’,’Good morning’ of gewoon ‘Goeiedag’! Mar wi’j stonnen ok wel eupen veur een 
praotien. Now moet ik even kwiet dat ik ok altied meensken observeer. Dat het te doen mit mien wark van 
eerder: et maeken van gedragsanalyses op basis van observaosies. In mien heufd hebbe ik dan altied nog de 
zogenaemde ‘biebel van de maotschoppelik warkers’. Dat is et boek van Paul Watzlawick, een Oostenrieks-
Amerikaanse kommunikaosiewetenschopper: ’De pragmatische aspecten van de menselijke communicatie’. 
Kotweg gaot et in dat boek om vuuf axioma’s waorlangs de kommunikaosie tussen meensken verlopt, en waor 
et dus ok misgaon kan. Now gaot iene van die axioma’s over ‘digitale en analoge’ kommunikaosie. 
Een veurbeeld: Wi’j staon mit mekeer te praoten, we wisselen dan infermaosie op berichtnivo. Dat bericht is et 
digitale nivo. Mar daorbi’j gebeurt meer. Zeg mar de lichemstael die et bericht begeleidt: of iene mi’j ankikt, de 
blik in de ogen en zo meer: dat is et analoge diel van de kommunikaosie. Gewoonlik passen beide bi’j mekeer, 
mar soms zegt et analoge stok wat aanders as et digitale. Mien schoonmoeke zegt dan wel es: ‘Een gladde 
praoter, mar zien ogen staon niet goed!’
Ik gao weeromme naor de waeterkraene. Daor kommen ok een man en een vrouw die even veerderop staon, 
beide bin vrundelik. Mar bi’j de caravan is de man arg dominant naor de vrouw. Hi’j snutert heur vaeke of en 
et liekt asof zi’j dat liedzem ondergaot. De man lest de vrouw bi’j et eten lange stokken veur uut de biebel. 
De man kon best domenee wezen, bedocht ik; die meensken gaon ommes ok op vakaansie. Ik herinner me 
nog dominee Postma in et vervolgonderwies. As we in september weer naor schoele mossen, dan kregen we 
bi’j godsdienst eerst alle dia’s van domenee te zien van zien vekaansie in Eernewoolde op zien boot en in de 
zwembroek. Dus dat kon now ok best zo wezen toch?
Mien vrouw komt al gauw tot de konklusie: ‘Ik vien dat ’n aekelige man!’ 
Een dag of wat laeter zit ik in een onderholend boek en zie uut mien ooghoeke dat mien vrouw mit de 
meensken an de praot raekt is. As ze weerommekomt, vragt ze an mi’j: ‘Now meug ie raoden wat die man veur 
wark dot!’ Ik begriep al wel dat hi’j warschienlik gien domenee is, mar ik nuum et toch. ‘Hielemaole mis,’ zegt 
ze. ‘Hi’j is scheikundelerer. En,’ zegt ze anslutende, ‘et is een hiel biezunder stel. Want zi’j het een nierandoening 
en now het ze van him een niere kregen.’ Jim snappen wel dat oons beeld van et stel in ienkeer hielemaole 180 
graoden dri’jt. Mit observeren op ofstaand trek ie dus niet altied de juuste konklusies. Now hoeft die man zien 
vrouw netuurlik niet of te snuteren. Mar wi’j hebben d’r vanzels ok gien weet van wat zi’j him lapt het. Zo is ’t 
toch!?
Dan heur ik ‘ping’ op mien tillefoon. Een bericht van Sietske. Ze vragt hoeveer ik bin mit et stok over Roelof 
en Sjoukje Bakker van Et Kiekhuus. Ze hadde et aenlik al hebben moeten, schrift ze. Och man, ze kan soms zo 
drieven, hen. Ik meld heur dat ik mien best doen zal, mar dat ik niks beloven kan. ’En passant’ vragt ze ok nog 
of ik ‘Et Veuroffien’ schrieven wil.
Ik daenke daor nog an as we langs Peries rieden. Promt sturen we verkeerd en zitten we inienen op ’e periferi-
que. Vier riegels auto’s en vrachtauto’s en daor tussendeur nog allemaole moters en scooters mit een hieleboel 
herrie. En daortussen rieden wi’j mit oonze Eriba Triton wiels wi’j mitlevend ankeken wodden deur aandere 
automobilisten asof ze zeggen willen: Daor hej’ weer zoe’n iene uut Les Pays Bas die de muuilikste weg 
uutzocht het. Mar goed, we hebben ’t overleefd. En et stok over Et Kiekhuus en Et Veuroffien hebbe ik nog op 
tied veur mekeer kregen.    

Kjest Herder
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K ennen jim dat? As ik op vakaansie bin 
dan komt d’r een soort van weldaodige 
rust over mi’j henne die mi’j in staot 

stelt om mi’j beter te koncentreren op bi’j-
glieks een staepel boeken, of gewoon meens-
ken observeren, heerlik! Mar dan krieg ik een 
‘App’, mit de vraoge of ik et stok over Roelof 
en Sjoukje Bakker al klaor heb; nee dus!
Ik daenke mitien an oflopen woensdag 30 
meie. Dan riede ik tegere mit Klaasje, dat is 
mien vrouw, naor Wolvege. Et is an et aende 
van de dag. De zunnebrille is echt neudig, 
want ’Evert’ liekt zien best doen te willen om 
oonze biezundere ofspraoke nog een betien 
extra positieve spanning mit te geven. Vol 
verwaachting bin wi’j dus, want ik kreeg de 
tip van een vrouw mit een betien ondudelike 
funktie binnen ’t Stellingwarver kultuurge-
beuren, mar vertel dat mar niet veerder, om 
bi’j gelegenhied toch es kieken te gaon bi’j ’t 
Kiekhuus an de Grindweg in Wolvege. Ie zul-
len versteld staon, zee ze d’r bi’j. En of dat nog 
niet genoeg was, hadde disse vrouw et d’r 
ok nog over dat de meensken waor ik laeter 
tillefonisch mit ofspreuken hadde, biezunder 
aorige meensken weren.
Zo kwam et dus allemaole en daor docht 
ik an doe wi’j onderwegens weren. Veerder 
kreeg ik gien naodere infermaosie, vreug 
ik ok niet omme. Alliend dat et ’t Kiekhuus 
hiette en et adres. Now laot ik mi’j graeg ver-
rassen, dat brengt een bepaolde sensationele 
spanning mit him mit. Ok netuurlik is et dat 
ie jezels een bepaold beeld veurof vormen. 
En eerlik zegd docht ik veurof dat de femilie 
Bakker louter de beheerders wezen zollen 
van een verzaemeling oolde veurwarpen. Ok 
over de kollektie hadde ik de wildste ge-
daachten. Mar mien veurinneumen beeld was 

dat, laot ik et zo zeggen, van een min of meer 
willekeurige verzaemeling van veurwarpen 
die te maeken hebben kunnen zollen mit de 
geschiedenis van de Stellingwarven.

De Tomtom brengt de auto keurig naor et 
intoetste adres; een wonder is dat toch aenlik, 
of niet? Even veerderop is een parkeerplak-
kien. Wi’j lopen naor et paand. Dudelik een 
winkelpaand, daenk ik. D’r staot een fietserek 
mit opschrift: ‘Museum ’t Kiekhuus’. ’t Zelde 
opschrift staot op et zwatte uuthangbord 
schreven. Veerder zien we een oolderwetse 
postbusse die wel van gietiezer liekt en een 
bod mit eupeningstieden. Ik loop mitien op 
’e veurdeure of, die mi’j as et waore uutneu-
digd om daor op of te gaon, en drok op de 
klingelbelle! De eerste indrok is vot-en-daolik 
positief. Alles zicht d’r goed onderholen uut, 
ie kun ok zeggen: ’t zit knap in de varve!
Ik waachte even, mar dan komt Roelof Bakker, 
zoas laeter blieken dot dat dit de man is, om 
de hoeke van het paand en neudigt oons mit 
naor aachter te kommen. Een klein zwat hon-

Kjest Herder

’t Kiekhuus is et levenswark van  
Roelof en Sjoukje Bakker 

Museum 't Kiekhuus
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4  DE OVEND

tien  lopt me gauw veurbi’j as Bakker et 
smeediezeren hekke veur oons losdot. Hi’j 
liekt te daenken: dit is mien kaans en zet 
uutaende, de straote op. Naodat Bakker him 
reupen het om weeromme te kommen en 
hi’j daor ok gevolg an geft, lopen wi’j naor 
de zieddeure toe. Daor zit de vrouw, die heur 
veurstelt as Sjoukje Bakker. Op dat stuit bin 
alle speulders veur dit rendez-vous anwezig.

We staon dan nog buten.  Naodat Roelof 
de herkomst van de prachtige pui uutlegd 
het, gaon wi’j drekt over tot de kern van dit 
bezuuk: museum ’t Kiekhuus. Want Roelof 
en Sjoukje straolen van et eerste mement of 
enthousiasme uut: ‘Eerst ’t museum dan mar 
even bekieken?’ ‘Ja, netuurlik,’ zeggen wi’j 
toegelieke.
En dan zien wi’j vot-en-daoliks dat et hier 
niet zomar giet om een willekeurige verzae-
meling van veurwarpen, aanders zegd: et is 
gien ’allegaartje’. Et is juust een hiel nauwkeu-
rig uutkeuzen verzaemeling van prachtige 
spullen die bi’j et thema passen. Wi’j zien een 
winkelopstelling, een bakkeri’je, een schoe-
le en laeter dot blieken dat d’r ok nog een 
segarewinkel an de veurkaante van et paand 
is. Alles tot in detail inricht en passende in 

et tiedsbeeld dat Roelof en Sjoukje keuzen 
hebben. En dat hoolt in dat aende jaoren 
vuuftig zoe’n betien de greens is. De segare-
winkel was trouwens een peer jaoren leden 
nog in gebruuk. Aj’ et hiele paand bekieken 
is aenlik alles, op een klein privéstok nao, as 
museum inricht. Ie kun haost zeggen dat Roe-
lof en Sjoukje in et museum wonen. Alliend 
de woonkaemer kuj’ nog privéterrein numen. 
Mar bi’j grote groepen wodt die vaeke ok nog 
bruukt. Ze zullen oons laeter nog vertellen 
dat ze overwegen om de woonkaemer d’r bi’j 
te betrekken en dan mar boven wonen gaon. 
Mar now eerst even over wat we hier zien.

De winkel
Zels bin ik opgruuid in Appelsche en ik kan 
me nog veur de geest haelen dat Jantsje 
Hoogeveen een winkeltien hadde. Ik gong 
daor mit mien mem wel es naor toe; ik zal 
een jaor of achte west hebben. Wat ik hier 
zie, associeer ik mitien mit dat winkeltien. 
Wi’j zien bi’jglieks een grote verzaemeling 
van metaolen reklamebodden, die netuurlik 
oorspronkelik buten an de winkels zatten. 
Metaolen veurraodbussen, vaeke keunstwar-
kies; tegenwoordig zol zoe’n verpakking vu-
sen te duur wezen in verholing tot de kosten 

Roelof en Sjoukje Bakker
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van et perdukt. Een 
Douwe Egbertskarre 
die Roelof en Sjoukje 
vaeke buten zetten as 
’t museum eupen is; een echte blikvanger. 
Een slange van hoolt (vaeks bin die hiel mooi 
uutwarkt) die boven de toonbaank hangt, 
waor zakkies an ophangen wodden kund. Die 
toonbaank komt trouwens uut Ni’jhooltwool-
de, die Roelof al anschafte doe ze nog op 
’e Rizzerd woonden, want daor is ’t aenlik alle-
maole begonnen. Gewoon in de woonkae-
mer. Daor is ’t idee van een eigen museum 
uutaendelik wel ontstaon.
Wat ’t onderhoold van de veurwarpen angaot 
holen Roelof en Sjoukje van et oorspronke-
like. Dus niet alles opni’j in de varve zetten! 
Nee, de gebruukssporen maeken dat et alle-
maole zien charme hoolt. En dat snappen wi’j 
hiel goed. Veerder is opvalend, dat d’r zo veul 
details veurhanen binnen, zoas de pepieren 
zakkies waor de perdukten in verpakt weren. 
Ok de koffie en thee van doe zit d’r soms nog 
in; nog nooit eupen west. Of een koffiemeule 
mit een hiel groot wiel. Komt van een femilie 
die uuteindelik bereid was tot verkope. Mar 
doe ze uutneudigd weren bi’j de eupening 
van et museum en zaggen dat et apperaot 
zo prominent tentoonsteld ston, hadden ze 
pas echte vrede mit de verkope. Hier heurde 
hi’j, vunnen ze doe pas. Hiel biezunder is et 

’King’-vliegtuug. Et hangt an ’t plefon. Een 
metaolen blik in de vorm van een vliegtuug 
waor pepermunt in zeten het. Ooit bedoeld 
veur de winkeliers as speciaol lokkertien. Ze 
bin hiel zeldzem. Ok biezunder is de mecha-
nische etalagepoppe mit een beweegbere 
aarm die de hiele tied tegen et raem van 
de etalage tikt om klaanten te lokken; een 
zonuumde rutetikker. Mar de poppe beweegt 
ok, de ogen die knipperen en et heufd kan ok 

dri’jen.

De bakkeri’je
De bakkeri’je is pas sund jannewaori 
van dit jaor inricht. 
Dat is ok omdat vroeger in et paand 
warkelik een bakkeri’je zeten het. 
Aenlik kon alles ok in die opstelling 
plaetst wodden. Et winkeltien lieke-

goed as de geriedschoppen die de bakker 
neudig hadde. Biezunder is een kookpot 
veur roggebrood. Die komt uut de oolde 
bakkeri’je van Ni’jberkoop. Et is trouwens 
een loodzwaor ding. D’r bin vorms veur 
bussebrood en zo meer. Deegplaanken veur 
spekelaos; een broodschieter om et brood 
aachter in de ovend te plaetsen. De veerdere 
inrichting is van bakkeri’je Vliegendehond 
en van bakkeri’je Peereboom; die zien certifi- 
kaoten hangen an de waand. Ok de originele 
bezorgersmaand van Michiel Peereboom is 

De winkel mit et KG rek

Et 'Kingvliegtuug'

De bakkeri'je
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6  DE OVEND

d’r nog. Tot veur kot was dit plak nog inricht 
mit: ’Hoeden, petten en damescorsetten’. 
Daorveur is now aenlik gien plak meer.

De schoele
Aachter in et paand zit een deurgang. As 
et locht anfloept bliekt daor nog een hiele 
schoele inricht te wezen. Et rokt d’r ok krek as 
een schoele. Zeg mar, een kombinaosie van 
potloodsliepsel en kriet. ’k Weet niet hoe a’k 
et aanders zeggen moet. De baankies hebben 
dezelde vorm as die ik zels mitmaekt hebbe 
op Appelsche-boven, zeg mar zestig jaor le-
den. Verklap ik ok nog mien leeftied; ’t is niet 
aanders. Ik moet jim toch duden welk gevuul 
dit beeld opropt. De leie op ’e baankies is dan 
wel van veur mien tied, mar de waandplaeten 
van Cornelis Jetses roepen ok weer zoveul 
herinnerings op. En dan netuurlik et lees-
plaankien: ’aap, noot, mies’. Zels de letterdeu-
sies bin d’r bi’j. Roelof vertelt dat Jetses de 
eerste opdracht kreeg  om 1900 henne. Van 
die eerste versie bin d’r leesplaankies; mar 
ok van de laetere versie van rond 1930. D’r 
bin dudelike verschillen, zoas Wim, die eerst 
een pette op et heufd hadde en laeter niet 
meer. Zeg mar, een mederne uutvoering. De 
klassikaole versie van de leesplaanke staot 
prominent naost de lessener. 

Mar ok de ’toverlanteern’ ontbrekt niet; zeg 
mar de veurloper van de diaprojektor. Now ja, 
tegenwoordig wet ok al gieniene meer wat 
een diaprojektor is; de tied gaot nogal vlot. 

Vandaege is et veural You-tube! We zien ok 
een spoonzedeusien veur alle kiender; een 
herinneringsuutgifte uut 1923 bi’j gelegen-
hied van et feit dat Wilhelmina vuventwintig 
jaor keuninginne was. In 1938, doe Beatrix 
geboren wodde, kregen de kiender een oran-
je blikkien mit een beschute mit moesies. Et 
blik is nog hielemaole intakt, de beschute ok.

De segarewinkel
De segarewinkel is vanof de ankoop van et 
paand nog tien jaor in bedrief west tot 1995; 
in 1998 is die bi’j et museum antrokken. Dat 
gebeurde naodat et hielemaole in de oolde 
stiel weerommebrocht was. Ok de perdukten 
bin allemaol nog beschikber. Veural ok van 
veur de Twiede Wereldoorlog; doe kwam alles 
uut Iegypte en Turkije. Nao de oorlog wodde 
dat veur et grootste pat Amerike. Alderhaan-
de tebaksperdukten en de attributen die 
neudig binnen veur et gebruuk; alderdeegst 
een kwispeldore ontbrekt niet. Dit stok van et 
museum is uuteindelik et stok dat ’de Bakkers’ 

Een toverlanteern

Et schoelelekaol

De segarewinkel
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et meerst deurleefd hebben. Dit was ooit 
meer as museum zoas de rest; et was warkter-
rein en broodwinning.

Anekdotes
Een mooie anekdote is de ankoop van een 
rek van KG koffie en thee. Van een verzaeme-
ler uut Noord-Hollaand mit spullen, neffens  
Roelof om van te waetertanen. Begin jaoren 
tachtig kregen ze de tip dat zoe’n rek te vie-
nen was in Barneveld in een klein winkeltien. 
Dat was nog in gebruuk, zo wodde zegd. Mit 
zien heit gong Roelof op ’e dolle roes naor 
Barneveld; alle winkelties ofzocht, mar zon-
der risseltaot. Mar vuventwintig jaor laeter 
kikt Roelof op ’Marktplaats’ en ziet dan dat 
etzelde rek te koop staot in Barneveld! Roelof: 
‘Dus et was veur oons bestemd; dat kan niet 
aanders! En now staot hi’j dus hier.’

In de schoele staot een kiste mit schoele-
plaeten. Niet van de bekende Jetses, mar van 
Lummel, die zels schoelemeester was. Hi’j 
was ok dichter/schriever, mar dus ok tekener 
en leefde rond 1850. Hi’j maekte hiel biezun-
dere plaeten die destieds bruukt wodden 
bi’j et vak hiemkunde. Ze bin d’r op een hiele 
speciaole meniere ankommen. Ze weren van 
een vri’jgezelle onderwiezeres, die in de Jor-
daan in Amsterdam woonde. Tegere mit heur  
vri’jgezelle bruur gong ze elke maond naor 
Frieslaand omdat d’r niks op kon tegen de 
kwaliteit van gruunte, vleis en fruit as dat van 
Frieslaand. Now het d’r een tied leden een 
artikel over ’t Kiekhuus in de ’Frieslaandpost’ 
staon. Dat artikel was disse vrouw opvalen. In 
heur DAF komt ze op een gegeven mement 
anrieden; begin jaoren 90. Kot en goed was 
heur vraoge: ‘Hebben jim belang bi’j een bak 
met schoeleplaeten? Want eers belanen ze 
nog een keer op et Waeterlooplein,’ zo vrees-
den ze. Ze weren hoogbejaord, dus… Now, 
netuurlik wel! Een weke laeter brochten ze de 
bak mit plaeten.

D’r is een koffie- en theerek van Van Nelle 
uut de jaoren twintig/dattig, dat ze tiedens 

een fietsvekaansie op Terschelling staon zien 
hadden bi’j een verzaemeler. Die hadde et 
op zien beurt weer kocht op Vlielaand. Kot 
en goed; et wodde kocht en mit een bussien 
overbrocht via rederi’je Doeksen. En daor 
ston de bruur van Roelof klaor om et mit een 
bussien naor Wolvege te brengen.

An de koffietaofel (hoe et begon)
Nao de rondgang, wiels wi’j an een lekker 
bakkien koffie zitten, braant bi’j mi’j al een 
hiele tied de vraoge: ‘Hoeoeoeoeoe, kommen 
jim tot zoks? Want et is overweldigend!’ 
Omdat Roelof zien heit interesseerd was in 
antiek, kwam et virus (de inspiraosie) aen-
lik van die kaante. Dus veurdat Sjoukje in 
beeld kwam, hadde Roelof de eerste blikken 
al verzaemeld. Bi’j de vroegere warkgever 
van Sjoukje vunnen ze bi’jglieks ok weer 
wat: Karels thee. Dat hebben ze kregen doe 
ze trouwen gongen. Op ’e Rizzerd begon 
et verzaemelen pas echt. Et begon mit een 
toonbaank en zo van lieverlee kwam d’r 
iedere keer meer: alles wat mit een winkel te 
maeken hadde.

Op een gegeven mement zaggen ze et paand 
waor ze now zitten: een winkel! Dus! En de 
mazzel was, dat ’t ok nog te koop ston. Vroe-
ger was et een bakkerswinkel, now zat d’r een 
segarewinkel in. Sjoukje het die ok nog tien 
jaor in staand holen van 1985 of, veurdat et 
bi’j et museum antrokken is. Et museum is in 
1988 uut aende gaon. Disse maond bestaot 
et dattig jaor.

De gedaachte is soms wel of ze niet verhuzen 
moeten naor een groter paand. Want d’r wodt 
nog altied wel anvult en dan zol d’r ok weer 
plak wezen veur de ’Hoeden, petten en da-
mescorsetten’. Mar et paand het netuurlik hiel 
veul wat de sfeer en zo anbelangt, bovendat 
brengt een groter paand ok veul kosten mit 
him mit. Huusvesting op een meer toeristi-
sche lekaosie trekt meer meensken, mar dan 
gaot dat ten koste van de kwaliteit van wat 
ze now bieden kunnen. Now kuj’ een verhael 
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vertellen, dan kuj’ dat niet leveren, dat besta-
ot niet. Dan zit ie alliend bi’j de kassa en meer 
niet. Alles moet dan ok aachter touwgies en 
vaasteplakt wodden. En zo is de opzet niet. 
En is de sjeu d’r gauw of. 

De Veerkieker  - uutzicht op ’t hiem
’De Veerkieker’ is een projekt veur et basison-
derwies in Stellingwarf. Et gaot daorbi’j om 
een projekt dat him richt op de thuusomge-
ving van kiender, et is een onderdiel van et 
vak ’Hiemkunde in et basisonderwies’. Dat 
vak wodde in 1988 invoerd as vervanging 
van et verplichte vak Fries, zoas dat in ’de rest’ 
van de perveensie Frieslaand geven wodden 
zol. In opdracht van de gemienten Oost- en 
West-Stellingwarf wodt sund die tied lesma-
teriaol ontwikkeld deur de Stichting Stelling-
warver Schrieversronte. Binnen Hiemkunde is 
d’r ommedaenken veur o.m. et Stellingwarfs, 
de geschiedenis, de netuur, et laandschop, de 
bewoners en keunst.

Ok de invulling van KEK! (Kultueredukaasje 
mei Kwaliteit), in de periode 2013 tot en mit 
2016) het him in Stellingwarf richt op lekaol 
arfgoed, en maekt daorbi’j gebruuk van 
omgevingsonderwies. Bi’j dit projekt, ’Kiekes’ 
nuumd, was behalven overdracht van kennis 
ok de beleving van lekaol arfgoed van groot 
belang. Om die reden weren daoromme ok 
keunsteners bi’j Kiekes betrokken. ’Kiekes’ 
wodde daornao opvolgd deur ’De Veerkieker’. 
Bi’j dat schoelebriede hiemkundeprojekt in 
hiel Stellingwarf, naor veurbeeld van een 
Drents schoeleprojekt, wodt et anbod van 
de regionaole arfgoedinstellings verbunnen 
mit dat van (lekaole) keunsteners. Et projekt 
vertelt et verhael van Stellingwarf! Et doel 
is dat alle kiender, nao et verlaoten van de 
basisschoele, weet hebben van wat d’r in 
heur eigen omgeving is op et gebied van de 
streekkultuur. 

Waoromme ik dit zo even anhael? Now, dat 
zit zo! Veur et op gang brengen van ’De 
Veerkieker’ zocht Marjolein Spitteler, zi’j is 

iene van de ontwikkelers van et projekt, o.e. 
kontakt  mit Roelof en Sjoukje. Uteraord mit 
de vraoge of ’t Kiekhuus hierbi’j een rolle 
speulen kon (en wol). Now, dat was niet te-
gen dovemaansoren zegd. Vol enthousiasme 
bin ’de Bakkers’ hier indeuken. Mar doe Roelof 
en Sjoukje vraogd wodden, hebben ze toch 
wel even naodaenken moeten. Zoks vragt 
wat van je. Mar Roelof zegt dat et ok wat op-
levert. Want ie moe’n naodaenken gaon over 
et verhael dat aj’ de kiender vertellen gaon. Et 
moet wel kloppen! Zo hebben ze doe ok bi’j 
aandere museums keken om te zien hoe die 
dat deden. Ze hebben ok feed-back vraogd 
an aanderen: ‘Doen we et zo goed?’ Alle tips 
hebben ze mitneumen. 
En mit sukses, want we kriegen et enthousi-
aste verhael te heuren van de bezukies van 
de schoelejeugd die al et neudige an kultuur-
snoeveri’je opdaon het. Bi’j dit soorte van 
bezukies zitten Roelof en Sloukje hielemaole 
in heur rolle. Sjoukje as de winkelvrouw; 
Roelof as schoelemeester in een hiel streng 
meesterspak. Op die wieze nemen ze de kien-
der mit naor een veurbi’je tied op een speulse 
meniere. Et hoolt de kiender hiel goed bi’j de 
les, zodat ze daorvan et neudige opslaon in 
de kienderhassenties. Een veurbi’je tied die 
naogenoeg haost gien raekvlakken meer het 
mit de tied waor de kiender now in leven.

Dit laeste zegt feitelik alles over hoe Roelof en 
Sjoukje in mekeer stikken: zorgvuldig!
Mar veural is et de liefde waor as ze alles 
vorm mit geven en uutdregen die opvaalt.
Jim moe’n beslist es bi’j ’t Kiekhuus kieken 
gaon: een anraoder!

Roelof en Sjoukje, daank veur jim gaastvri’jhied.

Wil de lezer wat meer weten

over ’t Kiekhuus, kiek dan veural even

op ’e webstee: www.kiekhuus.nl 
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W at leven we toch in een mooie regio 
en wat het die oons en aanderen 
vule moois an kultuureigens te bie-

den. Alle reden om Stellingwarf en omkrieten 
te koesteren en om oonze eigen zaeken ok 
meer in et volle locht te zetten. In dat ver-
baand wol ik de lezers hier een riegeltien 
interessaante boeken numen die et omme-
daenken meer as weerd binnen en die ik zels 
ok slim aorig vien.  

Van Steggerdervene tot Blesdiekigerheide
Lao’k mar beginnen mit Van Steggerdervene 
tot Blesdiekigerheide, schreven deur oold-in-
woner van Steggerde de heer Jelle Roorda 
en deur him, i.s.m. Dörpsbelang Steggerde, 
uutgeven. De ondertitel van et boek nuumt 
dat et over de dörpen an de zunnekaante van 
De Lende gaot, en dan mit naeme Vinkege, 
Steggerde, Peperge, De Blesse en Blesdieke. 
Zoas de aachterflappe ok zegt beschrift Roor-
da alderhaande aspekten van de dörps- en 
streekgeschiedenis. Dat staot veur mar liefst 
303 bladzieden tekst en meerstal biezundere 
illestraosies. Ik zal niet perberen daor een ge-
degen indrok van te geven, liever raode ik de 
lezer et boek zels an om d’r van te genieten. 
Et gaot vaeke om hiel onverwaachse info, 
zeker veur mi’j as Oosterwooldiger, van 
vroeger uut Ni’jberkoop, die interesseerd is 
in welk dörp dan ok in oons gebied. Onver-
waachte info: ik hadde bi’jglieks wel es over 
de trek van Stellingwarvers naor Twente 
lezen en alderdeegst zels in De Ovend nog es 
wat schreven over et Stellingwarfs daore (ok 
anduded as ‘Stellings van Overdinkel’), mar 
Roorda vertelt in zien boek een heufdstok 

lang over hoe et Stellingwarver migraantefe-
milies daor in Twente gaon is (Heufdstok 6). 
Wa’k  ok niet dreks verwaacht hadde is een 
heufdstok over ‘De Klonies’ (H. 4). Et beeld 
van meensken zoas ik die gien baand van 
vroeger hebben mit de bespreuken dörpen 
is vaeke dat allienig in Noordwoolde-Zuud 
kloniemeensken woonden in oons gebied. 
Veur veul meensken zal heufdstok 4 dan ok 
echt wel ni’js wezen, zeker in oonze tied, 
waorin ja et fenomeen van et ‘Pauperpar-
redies’ beroemd wodt tot in Amsterdamse 
schouwburgen. Zo lezen we as anloop naor 
dat vierde heufdstok: ‘In 1821 werd een 
groot deel van het door de Compagnie van 
Steggerder Sloodt ontveende gebied door 
de in 1818 opgerichte Maatschappij van 
Weldadigheid (MvW) aangekocht om er een 
landbouwkolonie voor paupers te vestigen’. 
Wie in et heufdstok duukt, komt van alles an 
de weet en wodt daor ok nog bi’j geweer dat 
ok aandere Stellingwarvers al eerder omme-
daenken geven hebben an et onderwarp, ok 
geschiedenisschrievers as Herman Deems 
uut Liwwadden. Roorda geft niet allienig een 
algemien beeld van de geschiedenis van zien 
dörpen, mar brengt ok de geschiedenis van 
biezundere (onder)dielen / aspekten, zoks 
in appatte heufdstokken. Zoas angaonde de 
Hoeveweg, et woonwaegenkaamp, et stesjon 
van Peperge, de ‘wonderdokteres van Bles-
dieke’. 
Het et boek ok nog verrassings veur kenners 
uut die dörpen zels? Jawisse wel, liekt mi’j; 
zo is et heufdstok over Et Schokkersvene 
een anraoder, heurde ik spontaon numen. 
Biezundere illestraosies vien ie ok – zoas een 

Henk Bloemhoff

Stellingwarf: meer in et locht mit meer 
schrieveri’je en lezeri’je! 
Over een riegel uutgiften van kotleden
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foto van et interieur van de karke van Vin-
kege van ±1960 en een foto van ‘de eerste 
reguliere busdienst’ tussen de dörpen Wolve-
ge-Noordwoolde via De Blesse-Peperge-Ste-
ggerde-Vinkge-Buil. Een pracht van een bus, 
opsierd mit et gemientewaopen. Gauw weer 
invoeren veur de toeristen, die bus, zo’k zeg-
gen! Dit boek anschaffen kan via de webstee 
www.steggerde.info. (Pries: € 17,50.)  

Het NUT drukte zijn stempel. 
200 jaar Nutsdepartement Wolvega
Niet allienig de ‘Maatschappij van Welda-
digheid’ mar ok ‘et Nut’ van Wolvege drokte 
zien stempel op oonze omgeving. In 2017 is 
daor een interessaant boe-
kwark over uutgeven mit hiel 
wat mooie illestraosies. Die 
publikaosie is van de haand 
van geschiedeniskenner Geert 
Lantinga, ok veurzitter van et 
Wolvegester ‘Nut’ van 2002 
of. De titel van et boek zegt 
al hiel wat: Het NUT drukte zijn 
stempel. 
Jubileumuitgave ter gelegen-
heid van het 200 jarig bestaan van het Nuts-
departement Wolvega. Ok meensken uut de 
omliggende dörpen kwammen d’r in 1817 of 
d’r nao al gauw bi’j, waoronder veurnaeme 
luden uut Berkoop. ‘Zelfs komt K. Tadema 
uit Oosterwolde geregeld de vergaderingen 
bezoeken’, kuwwe lezen. [In 1845 kwammen 
d’r Nutsdepartementen in Berkoop en Oos-
terwoolde, neffens digitaliseerde verslaegen 
op internet. Dat was ongetwiefeld de niet-ne-
gatieve reden van de opzegging deur elf Ber-
kopers an et bestuur in Wolvege per laeste 
junidag van datzelde jaor.  Bi’j de opzeggers 
bin dan Jhr. Mr. G.W.F. Lijcklama a Nijeholt en 
L.P. Prins. Zi’j blieken veurzitter en vice-veur-
zitter in Berkoop wodden te wezen.] 
In hiel leesbere heufdstokken mit beheur-
lik wat infermaosie krigt de lezer een goed 
beeld waor ‘et Nut’ van Wolvege him veur-
al mit doende hul: ‘De Nutsspaarbank als 
speerpunt’, ‘De Nutsleesbibliotheek’, de ‘Naai- 

en Breidschool’, de basis van et ambachts-
schoeleonderwies, een zwembad, en gao 
mar deur. In et laeste pat van et boek wo’n 
mooie groepsfoto’s prissenteerd mit kiender 
van verschillende schoelen. In et heufdstok 
dat daor krek an veurofgaot, kriegen we een 
beeld van de laeste veertig jaor. 

Van ’t begin of an weren d’r behalven et 
wark dat nuttig veur de (ontwikkeling van) 
de saemenleving en maotschoppi’je was, 
ok eigen bi’jienkomsten van kulturele aord. 
Veur aorighied hael ik nog an dat et laande-
like heufdbestuur as ien van de doelen ok 
‘de kennis en aanbeveeling onzer schoone 

Moedertale’ anstipt in zien bevesti-
gingsbrief uut 1817 an et bestuur 
van et ‘departement’ van Wolvege 
e.o. Dat sleut belangstelling veur 
et Stellingwarfs bi’j ’t Nut van 
Wolvege e.o. zeker niet uut. Zo het 
Otto de Vent al es weten laoten 
dat inkelde leden in 1840/1841 
ommedaenken gavven an ge-
dichten in et Stellingwarfs van 
S.L. Brug en die ok veurlazzen. Die 

weren schreven in 1837 en kot daornao (ge-
gevens uut Feest van (h)erkenning. Wark van 
31 Stellingwarver schrievers. Berkoop, 1997, 
blz. 150, mit ok een verwiezing naor een 
eerdere publikaosie hierover deur F. Midden-
dorp). Meer over ‘Het NUT’ in et algemien kuj’ 
vienen o.e. op http://www.nutalgemeen.nl/. 
Het NUT drukte zijn stempel is een uutgifte van 
et ‘Departement Wolvega van de Maatschap-
pij tot Nut van ’t Algemeen’. De pries is € 10,-; 
et boek is bi’j de schriever te kriegen.

De oorlog, voor het volk een tragedie 
Dit boek is van de haand van historikus 
Ron Blom, warkzem bi’j et Stadsarchief van 
Amsterdam. De ondertitel verdudelikt: De 
Provinciale Arbeids- en Soldatenraad tijdens de 
Eerste Wereldoorlog in Friesland. De gevolgen 
van de oorlogvoerderi’je in de Eerste Wereld-
oorlog, de grote poletieke onrust daorbi’j en 
de grote onvrede reupen ok in Nederlaand 

200 jaar  Nut s depar tement  Wolvega
Het NUT drukte zijn stempel

G e e r t  L a n t i n g a
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de verwaachting op dat de idealen van et 
socialisme gauwachtig verwezenlikt wodden 
konnen. ‘Dit leidde in Friesland tot de vor-
ming van arbeiders en soldatenraden, veelal 
opgezet door antimilitaristen en dienstwei-
geraars. Dit weinig bekende stuk sociale 
geschiedenis wordt hier tot leven gebracht’, 
neffens de aachterflappe. Now, daor zegt de 
uutgever niks te vule mit. Veur meensken mit 
belangstelling uut oonze regio bin twie wel 
hiel interessaante heufdstokken opneumen, 
nl. mit as kern twie indrokwekkende per-
sonen uut oons verleden. Et gaot om Tinus 
Veenstra (‘[…] antimilitarist en anarchist in 
Ooststellingwerf. Nooit weer oorlog!’) en Jo-

hannes Mooij (heufdstoktitel: ‘Noordwolde en 
Johannes Mooij’). Uutgever: Kelderuitgeverij; 
pries: €17,-; tal bladzieden: 183.      

In et spoor van de tram 
Stienwiek - Oosterwoolde
Ok nog niet zo lange leden het de historische 
verieninge van Makkinge een boekwark 
uutgeven over de trambaene van Stienwiek 
naor Oosterwoolde. In 2014 was et 100 jaor 
leden dat de eerste tram ok deur Makkinge 
ree, en dat was de reden. Naor et oosten op 
leup de baene veur een groot pat bi’j de weg 
daele en koj’ naor Oosterwoolde (en veerder 
naor Drenthe), en naor et zuudwesten toe 

Ok al veer veur oonze tied weren meensken uut oons gebied op meer streekkennis uut. Albertus Bezema was 
schoeleheufd en laeter laandbouwschoeledirekteur in Berkoop. Hi’j was ok iene van de drievende krachten 
van de ‘Vereeniging voor Heimatstudie der Stellingwerven’. Die orgenisaosie beston van 1912-1931 en kuj’ be-
schouwen as een soortement van veurloper van de Stellingwarver Schrieversronte. Bezema was biebelthekao-
ris van de verieninge en keek zodoende uut naor boeken en geschriften. Dat bliekt ok uut disse brief; die was zo 
te zien richt an een breur van J. Hogeman, ofkomstig uut Stienwiekerwoold, de in 1893 wegraekte pastoor die 
bi’j onderzukers en sneupers nog bekend is as een niet onbelangrieke auteur van boeken en manuskripten op 
regionaol-historisch gebied [brief bi’j et HCO in Zwolle]. 
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haj’ dus verbiening mit Stienwiek, over o.e. 
Else en Buil. Butendat was bi’j Makkinge een 
ofslag naor De Gediek. Al veur 1914 weren d’r 
plannen. D’r moet groot verlet west hebben; 
zo nuumt et boek uut De Telegraaf van 18 
juli 1901: ‘De eenige publieke gelegenheid 
om van Oosterwolde (…) te reizen, is een 
diligence, die driemaal per week van daar 
naar Gorredijk rijdt in aansluiting met de tram 
van Gorredijk naar Heerenveen en Drachten, 
terwijl van Appelscha nog de traditionele 
trekschuit vaart naar Assen’. Mar de tieden 
veraanderden, en de tram kwam. Veraande-
rende tieden maekten dat daor ok weer een 
aende an kwam, in 1962: ‘Na 48 jaar railver-
voer… weg… vervoer’. Zo brocht een op-
schrift op de lokemotief van et laeste konvooi 
uut Stienwiek alles kot onder woorden. Et 
boek zit vol historische gegevens en hiel wat 
interessaante of vermaekelike veurvallegies. 
De interviews mit oolderen bin slim aorig om 
te lezen. Een tal bin in et Stellingwarfs, zoas: 
‘Janna Koba Eier-Bijstra (1923) vertelde dat 
ze wel mit heur mem naor de Elfduzend in 
Stienwiek west het. De tram schommelde zo. 
Ok wet ze nog dat et kreupelbossien naost 
de Obelisk, an de Trondiger kaante, deur een 
vonkien van de tram ofbraand is. Ze zicht et 
zwatblaekerde veld nog zo veur heur (…)’. 
Hiel interessaant, disse uutgifte; veur tien 
euro is hi’j nog te bezetten bi’j de Makkinge-
ster historische verieninge. 

Op Paupervisite. 
Wandelen door Weldadig Willemwoord
Dit jaor bestaot de ‘Maatschappij van Wel-
dadigheid’ 200 jaor, reden veur alderhaande 
feestelikheden. In kloniedörp Willemsoord 
is zodoende een audiotoer op ‘e wereld 
kommen, mit een aorig routeboekien d’r 
bi’j, en mit as titel: Op Paupervisite. Wandelen 
door Weldadig Willemwoord. Ien en aander 
is maekt en uutgeven deur de Stichting 
Iesselakedemie i.s.m. de Stichting Weldadig 
Oord, en ok i.s.m. Dörpsbelang Willemsoord; 
die hebben d’r ok een kuier- en fietsroute 
bi’j daon. Nao info over route en toer bin d’r 

drie artikels in et boekien te lezen angaonde 
Willemsoord en ‘de Maatschappij’. Dat bin: 
‘Een ongemakkelijke primeur voor de sub-
commissie Steenwijk’ deur Jos Mooijweer, ‘De 
niet zo vrije kolonie Willemsoord’ deur Martin 
van der Linde en ‘De taal van de kelonietoef-
ten uit Willemsoord’, deur Philomène Bloem-
hoff-de Bruijn. Willemsoord ligt, veur wie et 
even niet wus, krek over de greens bi’j De 
Blesse. 

Ongevouwen kraanvogels in haiku 
en beeld
En doe kwam ik nog in de plaetselike boek-
winkel dit aorige boekien van Harke Kuipers 
tegen. Zien schrieven tegere mit Herman 
Feenstra van et eerdere Wat je met rust laat 
kan groeien – het Fochtelooërveen (2011; mit 
een heufdstok over de ni’je kraenvoegelpo-
pelaosie) liekt me zien veurnaemste stapstien 
naor disse publikaosie. Daor staon 30 hiele 
mooie kraenvoegelfoto’s in; et bin beelden 
van her en der, krek as de maekers. Bi’j elke 
foto het de auteur een eigen – Nederlaan-
staelige - haiku zet. Et Fochtelervene… opni’j, 
in verbelinge, midden in de wereld van 
kraenvoegels en toegelieke opstap veur dit 
mooie boekwark. Pries: €10,-; 68 blz.; uutg. 
Het Waait; plak van uutgifte: Steenenkamer.
En wussen jim trouwens dat in Twente en 
Oost-Sallaand ‘krönnenzommer’ een syno-
niem is van ‘naozommer’? De ‘krönnenzom-
mer’ begon as de kraenvoegeltrek begon, 
vanof ongeveer 24 augustus neffens een 
opgifte uut die wereld. Ooit weren d’r genoeg 
kraenvoegels in oonze oostelike gebieden 
om d’r een diel van et jaor mit te benumen… 
Sommige lezers zullen now daenken: ja, en 
zo d’r is ja nóg wel meer an interessaante 
boeken! Jawisse - te vule om hier allegere te 
numen! En dan praot ik nog iens niet over 
interessaante artikels over en uut oonze regio 
e.o. Overzichten daorvan levert et tiedschrift 
van de historische verieninge van West-Stel-
lingwarf, De Stelling; de ni’jste oflevering kuj’ 
vienen in jg. 37, no. 145, blz. 30-32.
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Jelle Roorda

De buurtschop Zeuvenroeden

E t dörp Steggerda het twie dörpskoemen 
die op ongeveer een kilemeter ofstaand 
van mekeer liggen: Steggerde-vaort en 

Steggerde-karke. Ok het et dörp twie buurt-
schoppen: Euverburen en Zeuvenroeden. 
Buurtschop Zevenroeden1 ligt an de Steg-
gerdeweg, zoe’n 700 meter veurbi’j Stegger-
de-vaort in de richting van Noordwoolde.
De bebouwing van Zeuvenroeden begint in 
een nogal scharpe bocht die van Stegger-
de-vaort of naor et noordoosten buugt. Et 
verhael over et ontstaon van Zeuvenroeden 
gaot zoe’n vuufhonderd jaor weeromme in 
de tied. In dit artikel kommen daoromme as 
inleiding eerst et ontstaon van et dörp en de 

perochie Steggerde in et kot an bod, daornao 
kommen et geschil, de ligging en an et aende 
de historie van de boerderi’jen op Zeuvenroe-
den an de odder. 

Et ontstaon van et dörp en 
de perochie Steggerde
Et dörp is in de middelieuwen ontstaon op ’e 
linkerkaante van De Lende. Steggerde hiette 
eerder ’Steggerden’, dat ok wel as ’Steckarden’ 
schreven wodde. ’Steg’ zol ofleided wezen 
van ’stiegen’; van oorsprong is ’steg’ een 
verhoogd pad deur een hoeke laand die lege 
ligt of een drassig stok grond. Et twiede diel 
’gerden’ geft an dat et om een ’omsleuten 

De buurtschop Zeuvenroeden om 1962 henne: v.l.n.r. de wonings van Hoornstra, Schuurer, Huisman en rechts 
Scheer en De Vries

1)  ’Zeuvenroeden’ is een niet officieel deur de gemiente erkende buurtschop. De grootte en de greenzen van de buurt-
schop is of te leiden uut historische dokementen; kaorten, andudings van eigen¬dommen enz. Hier wodt liekewel deur 
de bewoners van now en oold-bewoners verschillend over docht. As koeme wodt de bebouwing vlakbi’j de scharpe bocht 
beschouwd.
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ruumte’ gaon zol, of ’erde’ = ’eert’ dat bouw-
laand betekent. De ooldste vermelding van 
de naeme is van 1408.
Al in de vroege middelieuwen wodt in bron-
nen melding maekt van een muuilik toegaan-
kelik en uutgestrekt vene- en moerasgebied 
in de streek. Steggerde ligt, krek as de ere 
dörpen van Noordwoolde tot an Ooldemarkt 
toe geografisch op een dekzaandrogge, een 
uutloper van et Drents plateau. In de lengte-
richting van de zaandrogge is an weerskaan-
ten van de Binnenweg een bebouwingslint 
mit veural boerderi’jen ontstaon. Et laand 
tussen de Binnenweg (now Steggerdeweg) 
en de Bovenweg, de vroegere Heeren wech 
(veurnaemste weg), wodde deur de boe-
ren as eerste in kultuur brocht. Op dat plak 
laggen heur bouwlanen. Laeter wodde de 
vervoersfunktie deur de 250 m noordeliker 
legen Binnenweg overneumen; sund 1951 
bin dit de Steggerde- en Pepergeweg. De 
bewoners van Steggerde weren ieuwenlaank 
ofhaankelik van de inkomsten van turfwin-
ning, laandbouw en/of veehoolderi’je. 
In 1448 ontston de perochie Steggerde, as 
dochter van de kattelieke perochie ’Sint Cle-
mens’ in Stienwiek. Dit was in de tied van de 
zonuumde ’Vri’je naosie van de Stellingwar-
ven’ (1388-1500). Dat wil liekewel niet zeggen 
dat nao 1500 de invloed vanuut Stienwiek op 
et gebied veurbi’j was. De machtige moe-
derperochie het nog lange zien stempel op 
’e streek drokt. Zo voerde Jan van Arkel, as 
bisschop en laandheer zetelende in Vollenho-
ve, in 1361 en om 1400 henne strafexpedisies 
uut in de Stellingwarven, waorbi’j dörpen 
platbraand wodden doe de boeren de heur 
oplegde belastings niet betaelen wollen. 
Steggerde hadde in die tied al een hoolten 
kapel, die vermoedelik zoe’n 300 meter 
noordeliker as de Hervormde karke van now 
staon het. De perochie Steggerde-Vinkege 
hadde de neudige bezittings deur schinkings 
en beschikte op een gegeven mement over 

drie zonuumde karke- of vikkeri’jeboerde-
ri’jen (soolsteden) mit perochielanen (laan-
deri’jen). Daor heurde ok de boerderi’je de 
’Weme-Zathe’ bi’j, dat is de pasteri’jeboerde-
ri’je, waor de pastoor/domenee lange tied 
woonde, now Steggerdeweg 36 en de ’Onze 
Lieve Vrouwe Vicarie’, Steggerdeweg 27. De 
schinkers rekenden as tegenprestaosie op ’e 
ieuwige memorie; et bidden deur de geesteli-
ken veur de overledene. 

Legende uut 1536
Weerommegaonde in de tied kommen we 
de naeme Zeuvenroeden veur de eerste keer 
tegen in 1536. Dit as benaeming van een 
smalle stroke laand seven roeden lants dus 
laand dat zeuven roeden2 bried was. Et is dus 
al een ieuwenoolde naeme, waarbi’j deur 
een veraandering van de schriefwieze de ’s’ 
vervongen is deur een ’z’. Hoe is dat now zo 
kommen? Om 1536 henne het d’r een geschil 
west over de eigendomsrechten van dit kar-
kelaand, waor pastoor ’Heer Pieter Foppens, 
vicaris in Berkoop’, een klacht over indiend 
het bi’j et Hof van Frieslaand in Liwwadden. 
De pastoor moest in opdracht van de bis-
schop een ni’je inventarisaosie opstellen van 
de karkelike bezittings en verschuldigde hure, 
’pastoorsprebende’, in Steggerde, omreden 
de eerdere gegevens nogal speerzem en niet 
zorgvuldig deur zien veurgangers bi’jholen 
weren. Uut zien verslag dat beweerd bleven 
is dot blieken dat d’r nogal wat inkomsten 
te zuke raekt weren; zien veurganger pas-
toor ‘Heer Reyner had eigenaardig gehan-
deld’, schreef hi’j. (Bron: Beneficiaalboeken 
1511-1564 Tresoar, Liwwadden). Et bezit an 
laand was naemelik mit 10½ roeden minder 
wodden. Veerder zol ’Heer Reyner’ en zien 
arfgenaemen zels de rente-inkomsten van 
de seven roeden lants holen hebben, wiels de 
registers d’r van te zuke raekt weren. Over de 
seven roeden lants waorvan de karke de pacht 
missen zol, beweerden zien arfgenaemen 

2)  De roede was veur de invoering van et metrieke stelsel in 1820 de meerst bruukte maot bi’j de laandmeting. Een roe of 
roede is liekegoed een oolde lengte- as oppervlaktemaot, die van plak tot plak een verschillende maot hadde. In lengte 
varieerde die van 3.50 tot 4.00 meter. In 1937 wodde de roede definitief ofschaft.
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dat de karke die niet kregen hadde omdat 
pastoor Heer Reyner dit laand zels kocht 
hadde van Jacob Luydens en de vrouw. Ze 
hadden d’r gien bewies van. De rechterlike 
uutspraoke van et Hof is onbekend omdat die 
niet beweerd bleven is, mar kennelik veroor-
zaekte de kwestie destieds de neudige ophef 
in Steggerde. Vervolgens is d’r een legende 
over ontstaon. Pastoor Thijs M. H. de Vries 
(1913-1989) hadde as kiend van bewoners 
heurd dat d’r deur dit geschil een spoek rond-
dweelde op Zeuvenroeden. (Bron: Vries de, 
Matheus Hendrikus de (geb. Steggerde 1913, 
overl. Nijkerk 1989, pastoor in Valburg en Nij-
kerk). Dit spoek was ’een wit vool dat mit een 
bri’jpot om de nekke aovens ronddweelde op 
Zevenroeden’. Dus aenlik een soort van duvel.
Neffens inkelde ooldere bewoners van now 
zol et om een ’wit wief’ gaon, die veural bi’j 
mistige weersomstaandigheden op Zeuven-
roeden ronddoolde. Dit witte wief zol meer-
dere keren zien wezen3. Wat et verschiensel 
ok west wezen mag, et is dudelik dat die in-
speulde op de aangst van de meensken veur 
de duvel en dat d’r een kwaodaorige drieging 
van uutgong, mit as gevolg dat hierdeur de 
inwoners van doe van Steggerde - en ok nog 
veel generaosies daornao - bi’j mist en duus-
ter niet langs Zeuvenroeden dusten! 
Kotomme, de buurtschop daankt zien naeme 
an een oold geschil, waor vervolgens een 
legende deur ontstaon is!
Pastoor Heer Reyner van Steggerde zien rip-
petaosie was niet braandschone, omdat hi’j 

bliekber niet altied neffens de veurschriften 
van de perochie haandelde. Zien naeme komt 
naemelik veur op een lieste an Maria van 
Hongarije (1505-1558), laandvoogdes van de 
Nederlaanden, waarin in heur opdracht de 
staand van zaeken in de perochies weerge-
ven staot . Die lieste uut 1542 telt roem dattig 
posten. Zo staot d’r dat ’de gebruikers van 
parochielanden uit Noordwolde en Vinkega, 
Heer Reyner pastoor van Steggerda, jaarlijks 
een half mudde rogge moesten betalen’. 
Bovendat bliekt de - intied al overleden - 
pastoor goed veur zien arfgenaemen zorgd 
te hebben, deur ok mit alle gebrukers een 
arfelike ’jaarwedde’ te bedingen. Dat hul in 
dat et recht op die toelaoge nao zien dood 
overgong op zien arfgenaemen. Dat was niet 
neffens de perochieregels, ok al gong et niet 
om grote bedregen, soms niet meer as om 
een peer stuvers in et jaor, mar Stellingwar-
vers zeggen dan dat altied mooi mitneumen 
is!  (Bron: Fokke van Lute vertelt verhalen over 
de geschiedenis van Weststellingwerf, pagina 
133 en 134).

Ligging soolsteden op Zeuvenroeden
Uut et beweerd bleven stemkohier van 1640 
dot blieken, dat d’r doe 50 arven c.q. soolste-
den/boerderi’jen mit laanderi’jen bi’j Stegger-
de heurden. De ooldste kadastraole kaorte 
is van 1828 en geft infermaosie over de 
ligging van de soolsteden en de bi’jheurende 
stokken laand. (Bron: District van Ontvang of 
Kadastrale gemeente Noordwolde, de dorpen 
Finkinga en Steggerden, door L. Van Diggelen 
opgetekend, 1828).  De kavels van de sool-
steden leupen oorspronkelik in stroken van 
de revier De Lende tot an de ’lantwere’ (de 
perveenciegreens). 
De noordkaante van de Binnenweg
Op ’e hoogte van Zeuvenroeden vienen we 
op ’e kaorte in 1828 ‘Huis en Erf van soolstede 
nr.  24’, now Steggerdeweg 59, 19 bunder 
groot, mit o.m. de perceelnommers 381/383, 
doe eigendom van wedevrouw Pieters Jans 

3)  Witte wieven wodden as geesten en heksen zien die kwaod daon hadden of doen wollen.

Zeuvenroeden; Hier zol bi’j mist en duusternis een 
spoek ronddwelen
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Reinhard. An de westkaante d’r van et ’Huis 
en Erf van soolstede 23’ van erven Jan Tij-
mens Bosma, huusnommer 57 en et ’Huis en 
Erf 22’ van Ate Reitzes Attema, huusnommer 
51.  Volgd deur de pasteri’jeboerderi’je de 
’Weme-Zathe’, nr. 21, huusnommer 36 en de 
’Onze Lieve Vrouwe Vicarie’, nr. 20, huusnom-
mer 27, beide van de Hervormde karke van 
doe ’Steggerda-Finkenga’ (1727).
De zunnekaante van de Binnenweg
Et perceel E 400, dat bouwlaand was en an de 
zunnekaante van de Binnenweg lag - tegen-
over de scharpe bocht op Zeuvenroeden 
-  heurde in 1828 bi’j soolstede nr. 24. Niet 
veul laeter gong dit perceel in eigendom 
over naor Jan Geerts Prakken, hi’j was boer. In 
1858 bliekt soolstede 24 uut mekeer valen te 
wezen en tellen we bi’j dit perceel mar liefst 
vuuftien verschillende eigeners/gebrukers. Et 
hiernaost an de oostkaante liggende perceel 
nr. 401 (E400) bliekt al sund 1640 eigendom 
te wezen van de pastorye dus van de karke 
en heurde et bi’j de pastori’jeboerderi’je ’De 
Weme-Zathe’. Dit smalle perceel hadde in 
1828 een grote van 2540 vierkaante meter. Et 
gong dus om een klein stokkien laand.
Noot: Op basis gegevens GisHis, ’Kadastrale en 

Pre kadastrale atlas fan Fryslân 1640-1832, diel 
3 Weststellingwerf ten zuiden van De Lende’. 
Tresoar, Liwwadden
Op grond van de ligging, de grootte van et 
perceel en de karke as eigener sund 1640, 
maeken et annemelik dat perceel nr. 401 et 
gerochtmaekende seven roeden lants, west is.
Tegenwoordig is dit perceel niet meer in et 
laandschop te herkennen, omdat et bi’j de 
ruilverkaveling ’Linde-zuid’ (1963-1975) gro-
ter wodden is en sund die tied een diel is van 
een ni’j perceel mit kedaster nr. 4273.

Boerderi’jen buurtschop, 
de huusnommers 48, 50 en 67 
De boerderi’j ’Steggerdeweg 48’ (de oolde 
anduding was Bovenweg 48, Steggerde 169) 
is van de bebouwing van now de ooldste 
en van 1910. Disse boerderi’je is ondertied 
in opdracht van Roelof en Liene de Ram - 
van der Linden bouwd. Zi’j hadden d’r een 
mingd bedrief en hadden koenen en varkens. 
Vervolgens boerkten van 1953 tot1970 heur 
vierde zeun Jaap de Ram d’r mit zien vrouw 
Lies ten Berge en heur gezin. Daornao, van 
1970-1991, woonden Ad en Hanneke Nuy-
ten-Hiemstra op ’e plaets. Sund die tied is 

Kadastraole kaorte West-Stellingwarf 1935,  PK = PKN-karke, in rood de vroegere Binnenweg, 
now de Steggerdeweg, de ligging van et perceel ’seven roeden lants’ is in geel markeerd
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et een woonboerderi’j daor Teun en Trijntje 
Stoker in wonen. 
Naor de boerderi’je lopt now een ongeveer 
250 m lange weg. Mar eerder gong et om een 
zaandmenninge die indertied hielemaole 
deurleup tot an de Liemweg. Halverwege 
kwaj’ via een hoolten brogge over de ool-
de Schipsloot; op dat plak zat ok een sluus. 
Langs de zunnekaante van de menninge tot 
an de boerderi’je leup eertieds een opvaort 
(boksloot). In de volksmond wodt disse weg 
al jaoren de ’Antichristen menninge’ nuumd. 
Een biezundere benaeming en vermoe-
delik een verwiezing naor de slechte staot 
van onderhoold en/of naor Jantie Krist die 
vroeger an et pad woonde, waarbi’j Jantie, 
tot Anti ofkot is. Zi’j was ooit een welgestelde 
boerinne, mar kwam deur tegenslaegen in de 
aarmoede terechte en wodde koemelkster.
An de noordkaante van et perceel Seven 
roeden lants staot de boerderi’je Stegger-
deweg 50 (eerder169a). Biezunder is dat 
Pieter Scheer, kastelein van et dorpskefé 
Pepergeweg 111 in Steggerde en trouwd mit 
Anna Punter, in 1924 eerst et aachterhuus 

(de schure mit veestalling en een hujvak) 
bouwen leut en in 1933 pas et veurhuus mit 
et woongedeelte. Sund die tied is et een ien-
hied, asof de boerderi’je d’r altied zo uutzien 
het. As eersten boerkten Pieter en Anna d’r en 
vervolgens heur zeune Thijs Scheer, trouwd 
mit Aaltje van Engen. Zi’j hadden een mingd 
bedrief mit koenen en varkens, mar fokten 
ok haddraevers. Inkelde peerden van heur 
deden riegelmaotig mit an  peerdekoersen 
in o.e. Wolvege, mar ok an zonuumde wilde 
straotdraeveri’jen. Om 1970 henne verruilden 
Jaap en Lies de Ram nr. 48 veur nr. 50. In 1985 
stopten zi’j mit de boerderi’je en verhuusden 
naar Wolvege. Vervolgens weren Johannes 
Hakvoort en Greet Mensink de bewoners, nao 
inkelde jaren volgd door Ely en Hinke Has-
sing-Lenis van Peperge. Sund 2005 wonen 
Nico Bollen en Fokje Hoekstra d’r. Zi’j hebben 
d’r een bouwkundig tekenburo.

Boerderi’je mit de naeme Zevenroeden
De benaeming ’Zeuvenroeden’ is al van on-
geveer 1970 of te vienen op ’e geute van de 
boerderi’je op Steggerdeweg 67 (eerder 43f ). 

De ‘Antichristen menninge’, mit op ’e achtergrond 
de boerderi’je Steggerdeweg 48 tussen de bomen

Boerderi’j Steggerdeweg 67, mit de naeme 
Zevenroeden op ’e geute
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De boerderi’je staot an de noordkaante van 
et perceel 401. Deur de naeme op ’e boerde-
ri’je wodt dit plak deur de inwoners  be-
schouwd as ’et centrum’ van de buurtschop.
De boerderi’je is in 1939/1940 in opdracht 
van Martinus Klazes Bakker bouwd. Martinus 
en zien vrouw Wijbrigje Berkenbosch gongen 
d’r boerken en hadden d’r een mingd 
bedrief. In 1951, drie jaor nao et uut 
de tied raeken van Wijbrigje in 1948, 
verkocht Martinus de boerderi’je an 
zien dochter Feikje en schoonzeune 
Dirk Menger, die doedertieden in 
Amsterdam woonden en warkten. Zi’j 
besleuten de boerderi’je  te verpach-
ten. Eerst an Jaap en Annie Hornstra-
de Groot (1951-1957) en daornao 
boerkten Bart en Stien (Christina) 
Schuurer-Spies d’r. Eerst ok as pachters, 
mar van 1972 of as eigener. In een be-
weerd bleven pachtkontrakt van 1970 staot 
o.m. vermeld: ‘De pachter verklaart te hebben 
gepacht een boerderijtje met weiland te  
Steggerda, genaamd ’Zevenroeden’, kada- 
straal bekend, etc’. 
Bart en Stien woonden d’r mit heur pleegzeu-
nen Herman Wambrauw en Stef Ondowafo, 
ofkomstig uut Nieuw-Guinea, now Irian 
Jaya. Naodat Bart en Stien stopt weren mit 
boerken en naor een woning veur oolderen 
in Steggerde-vaort verhuusd weren, bleven 
Herman en Stef d’r wonen. Zi’j leuten de 
boerderi’je an et aende van de zeuventiger 
jaoren  tot twie wonings verbouwen en 
hebben d’r hiel wat jaoren mit heur gezinnen 

woond. Stef mit Mien Ondowafo-Kbarek en 
Herman mit Nel Wambrauw-Urbinas. De bei-
de femilies weren muzikaol en tradden in de 
jaoren tachtig en negentig riegelmaotig op 
veural in karken, mit heur bekende zangkoor 
’Zevenroeden’.

Zeuvenroeden 
vandaege-de-dag een begrip  
De buurtschop Zeuvenroeden in Steggerde 
is vandaege-de-dag  rondomtoe een begrip. 
De meensken die d’r wonen bin mit me-
keer al hiel lange een hechte gemienschop. 
Tegenwoordig bestaot de koeme van de 
buurtschop uut zoe’n acht huzen, waarvan 
drieje now een woonboerderi’je binnen, en 
telt zoe’n vuuftien inwoners.`D’r is gien plak-
naemebod, mar de naeme is wel te vienen 
op een bod op de veurgevel van de vroegere 

boerderi’je nr. 67. 
Butendat wodt de 
halte van bus-
lijndienst 17 (Et 
Vene-Noordwool-
de van Arriva) al 
herwertsjaoren 
anduded mit Ste-
ggerda Zevenroe-
den. Et fietspad 
an weerskaanten 
van de weg is an 
et aende van de 

zeuventiger jaoren anlegd. De buurtschop 
Zeuvenroeden is vanwegens zien biezundere 
geschiedenis en mooie ligging een bezuuk 
meer as weerd!

Bronnen: ’Bijdrage tot de geschiedenis van het dorp 
Steggerda door de eeuwen heen’, M.H. de Vries  (2002); 
’Kleine Kerkhistorie van Steggerda, Vinkega en De 
Hoeve’, J.A. van Leeuwen; Beneficiaalboeken 1511-1564, 
Tresoar Liwwadden; ’Kadastrale en Pre kadastrale 
atlas fan Fryslan 1640-1832, diel 3 Weststellingwerf ten 
zuiden van De Lende’; ’Fokke van Lute vertelt verhalen 
over de geschiedenis van Weststellingwerf’; ’Buurtschap 
Zevenroeden te Steggerda’, De Stelling,  jan. en april 
2014 VHW, Jelle Roorda; ’Rondom de Zevenroeden’, 
Gerrit J. Bakker, Vianen (2014); ’Van Steggerdervene tot 
Blesdiekigerheide’, Jelle Roorda (2018)

De buurtschop Zeuvenroeden, zien vanuut et zuden 
(2017). V.l.n.r. de huzen van Bakker-Buma (63), 
Binnema (65) en Wambrauw/Ondowafo (67)
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K rek as et verhael in de veurige Ovend 
ha’k dit verhael al schreven doe poes 
Joris nog niet verdwenen en alles nog 

goed was...
Soms maeken de beide katten me raodeloos 
a’k rustig op een aovend naor de tillevisie 
kieken wil. In et begin docht ik dat ze ok wel 
graeg naor de tillevisie kieken wollen. Ze 
zatten tegere op een keer mit grote andacht 
naor oonze hadrieders op ’e Olympische 
Winterspeulen te kieken. Rontien nao ron-
tien. Mar krek doe Sven Kramer een beslis-
sende veursprong nam, hadden ze et nocht 
d’r bliekber in ien keer of. Ze dri’jden heur 
omme, gongen liggen te slaopen en hebben 
nooit meer ok mar een mement naor de 
tillevisie keken. Ze hebben vermoedelik bi’j 
heurzels docht dat iedere keer op ’e redens 
in de ronte rieden een stom gedoe is en dat 
et verleuren tied is om daor naor te kieken. 
Dat meensken zoks aorig vienen! In wezen 
hebben ze vanzels geliek en is et ok een stom 
gedoe. Mar ik vien et wel mooi om naor de 
tillevisie te kieken en is et dan te vule vraogd 
om mi’j dat genot te gunnen?
Ik zat op een aovend klaor mit een bakkien 
thee en een kokeskraanze naost me op et 
taofeltien. Op et tillevisiescharm kwam de 
titel van ien van mien faveriete pergrammes: 
Midsomer Murders. Ik murk half en half dat 

Boris een betien onrustig begon te 
wodden, dat ik sommeerde him en 
gao d’r rustig bi’j liggen. Ik kon dat 
gedoe van een katte an de kop now 
even niet hebben, want aj’ et begin 

van zoe’n misdaodserie 
missen hej’ d’r even 

laeter wel an waor 
et percies over 

gaot. Ik reup 
nog een keer 

dat Boris him rustig holen mos, dat hi’j een 
veurbeeld nemen mos an zien breur Joris, die 
veur dood laankuut op ’e vloer lag. 
Op ’e tillevisie vul op dat mement de eerste 
dooie. Een oold vrouwgien kwam heur huus 
in en inienend was d’r een schaad aachter 
heur, grepen een peer hanen mit haansken 
an heur bi’j de keel en wodde ze vakkundig 
smoord. Wie hadde dat daon? En waoromme? 
Wat veur geheimen hadde dat oolde vrouw-
gien? Mos heur et zwiegen oplegd wodden? 
Et was dudelik dat inspekteur Tom Barnaby 
en zien hulpe Ben Jones heur tied die aovend 
niet hoefden te verlummelen. Ik zag ze et pat-
tien daelekommen naor et huus van et oolde 
vrouwgien, daor goenend in witte pakken mit 
et liek doende weren en de boel mit linten 
ofzet hadden.  Krek doe inspekteur Barnaby 
wat zeggen zol sprong Boris op een kassien 
mit twie blauwe vasies. Arfstokken mit een 
grote emotionele weerde! Boris wol d’r uut, 
hadde dat al lange marken laoten en now 
was zien geduld op. A’k now niet drekt in de 
bienen kwam om him butendeure te laoten 
zollen de vasies de aovend lichtkaans ok niet 
overleven. Foeterende kwam ik in de bienen 
om him d’r uut te laoten. Now ja, ik snappe 
wel dat zoe’n moord veur Boris en Joris een 
knullige vertoning is. Zi’j kun duzend keer 
beter iene van kaant maeken as dat meens-
ken dan kunnen. Iene mit de hanen smoren 
is vanzels grof en ammeteuristisch. De beide 
katten liggen plat in et grös, kroepen op ’e 
boek een tippien dichterbi’j, maeken een 
peer atletische sprongen en griepen een 
moes. Zoks is duzend keer mooier en sierliker 
as et gepruts van meensken op ’e tillevisie. Ik 
dee de aachterdeure veur him los, leut him 
d’r uut en gong vlogge weeromme naor de 
film. Ik hadde kostbere tied verleuren, mar zat 
even laeter toch nog weer beheurlik in et ver-

Johan Veenstra

Boris en Joris – katteverhaelen
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Henk Zwanenburg

Liegen

I n et jaor 1962, ik was doe een jongknaop 
van veertien jaor, dee ik dienst as moon-
sternemer bi’j de melkfebriek in Makkinge. 

Zo kon ik mooi wat geld speren veur een 
brommer. Ik gong  naor de Mulo in Waske-
meer en omreden ik doedertied een glundi-
gen hekel an fietsen hadde, lachte et mi’j wel 
an om op ’e brommer naor schoele te gaon. 
Op een morgen mos ik in alle vroegte naor 
een boer in Veneboeren. Et was winter en 
barre koold, mar in de kleine koestal was et 
gelokkig waarm. De oolde boer, dik in de 
zestig, ston mi’j mit zien zes koenen al op te 
waachten.
Halverwege et melken kwam de boerinne mit 
een koppien thee op ’e stal en zee: ‘Ie moe’n 
doukies al even een broggien miteten.’ Dat 
was mi’j wel goed. Zoks had ik bi’j de grote 
Makkingester boeren nog nooit mitmaekt. Zo 
kon et dus ok.
Doe we een hottien laeter in et kleine keu-
kentien oons morgenbroggien zatten te be-
hemmelen, vreug ze: ‘En van wie bin ie iene?’

‘Ik bin iene van Jan Zwanenburg,’ gaf ik be-
scheid. 
 ‘Own,’ zee de boer, ‘woont die niet op ’t Oost 
en is hi’j niet trouwd mit Jantje Mulder?’
‘Dat klopt, dat is mien mem,’ zee ik.
‘Ja,’ zee de boer, ‘heur heit hewwe nog wel 
kend, dat was Hilbert Mulder, die woonde 
hier schieve tegenover.
Doe begon et veur mi’j interessaant te 
wodden omreden ik mien grootoolden nooit 
kend hebbe. Mien mem het heur oolden am-
per kend, ze was drieje doe heur mem sturf 
an TB en doe ze zesse was is heur heit Hilbert 
Mulder uut de tied raekt.
De boer gong wieder: ‘Ja, et was in de Eerste 
Wereldoorlog en we hadden nog gien radio 
of tillevisie en ok gien kraante. Zodoende 
vunnen we et meraokelse gezellig as oonze 
buurman Hilbert aovens even ankwam veur 
een praotien. We zatten dan veur huus op 
een baankien en rookten onderwiels een 
piepien. Hilbert was een man van et vri’je 
leven. Hi’j hadde vaeke starke verhaelen over 
streupen, de veldwaachter en over de peer-
desmokkelderi’je naor Duutslaand. As et dan 
twieduusterde en Hilbert op huus angong 
zeden we tegen him: ‘Hilbert jong, ie moe’n al 
gauw es weerkommen, aj’ liegen geft niks, as 
’t mar mooi is.’

hael en zag dat een man op ’e zelde meniere 
smoord wodde. Deur etzelde schaad? Barna-
by en Jones hadden et d’r mar drok mit! Ben 
Jones hadde trouwens evenpies laeter vule 
meer andacht bi’j een vrommes dat naekend 
poseerde veur een schilder as bi’j de moord-
zaeken. En now mag zoe’n bloot vrommes je 
as kerel de hormonen nog zo overstuur mae-
ken, zoks kan vanzels niet. Aj’ je zo makkelik 
ofleiden laoten los ie as pelisieman nooit wat 
op.
Staorigan leup de film naor et aende en mos 
et haost dudelik wezen wie et daon hadde, 
mar ik hadde nog altied gien flauw benul. 
Zoks heurt vanzels ok zo. En doe greep Joris 

me inienend bi’j de bienen. Die zat bliekber 
al een schoffien naost me te waachten. Hi’j 
wol d’r ok uut en ik reageerde mar niet. En 
dan pakt hi’j je op een gegeven mement bi’j 
de bienen en vuul ie zien scharpe naegels in 
je vel. En dan wi’j’ wel overaende kommen! 
Krek in de tied da’k Joris tot de aachterdeure 
uutleut en Boris d’r weer inleut wodde op ’e 
tillevisie dudelik wie et oolde vrouwgien en 
de man smoord hadde. Mar ik zal et nooit 
weten. Doe ’k de kaemer weer inkwam zag ik 
Barnaby en Jones nog krek vergenoegd in de 
auto stappen. En Boris sprong op et voete-
baankien en stapte doe lieke vergenoegd bi’j 
mi’j op ’e schoot!
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D e ooldere lezers zullen him ongetwie-
feld nog in ’t onthoold hebben; Jan de 
Roos, die appatte straotzanger uut de 

tied van Heintje Davids, Eddy Christiani en 
Willy Alberti. Een peer keer in et jaor kwam 
Jan mit de NTM-bus naor de Stellingwarven. 
Een buskaortien kocht hi’j nooit. Hi’j zee 
gewoon tegen de kondukteur: ‘Dat hoeft de 
keuninginne toch ok niet!’ En dan was ’t goed. 
As Jan uut de bus stapte, zeden de meensken: 
‘Jan de Roos is d’r weer!’ En dat gong et hiele 
dörp deur. Daor leut Jan dan zien zangkeunst 
heuren, om zo wat dubbelties en kwatties 
bi’j mekeer te gadderen. Ie zaggen him niet 
gauw over et heufd, alliend al deur de klieber 
kiender die altied omme him henne ston. 

In zien uutbundige, mit glimmende versier-
sels behongen, zwatte paantiesjasse en hoge 
hoed of kapteinpette op ’e kop was Jan een 
niet alledaegse attraktie veur jong en oold. 
In de rechterhaand dreug hi’j een kuierstok 
waor hi’j de maote mit sleug bi’j zien gezang 
mit lange uuthaelen. Die stok was ok zien ver-
dediging tegen al te jennend jongvolk. Mar ik 
zie de stok weerommekiekende toch veural 
as symbool van de staf van Christoffel, de 
bescharmheilige van de onrustige reiziger die 
de geleuvige Jan was in zien dolende leven. 

Bi’j zien galmende zingen maekte Jan diepe 
bugings deur de kni’jen en ok mit et hiele 
lief van veuren naor aachteren. Aj’ et nog es 
zien en heuren willen, moej’ de kleinkiender 
mar es vraogen op You Tube et filmpien op 
te zuken van iene van Jan zien optredens in 
Haulerwiek. 

Jan de Roos (meerstal zeden de meensken 
Jan Roos) was d’r heilig van overtuugd dat hi’j 
de mooiste aria’s uut de opera’s van Verdi en 
Beethoven zong, of psalms. Mar aj’ et heur-
den was et meer een soortement van katte-
gejammer. Aenlik leek et nog et meerste op 
et gegoel van oonze buurvrouw van die tied, 
doe ze heur eerste kiend kreeg. Bi’j heur gong 
dat al gauw weer over, mar bi’j Jan bleef et 
zien hele leven bestaon.

Jan de Roos (1896-1979) wodde geboren in 
een arbeidersgezin van Siegerswoolde bi’j 
Ureterp. Hi’j was vierde van elf kiender en 
warkte kotte tied as grondwarker. In militai-
re dienst raekte hi’j geestelik beschaedigd, 
waarnao hi’j van de steun trok. Op zien 34-ste 
trouwde Jan mit de 18-jaorige Siebrigje Drost 
van Bedum. Jan hulp daor wat bi’j een boer, 
waor Siebrigje dienstmeid was. Zi’j kregen 
vuuf kiender. Mar Jan was altied op stap 
en zien vrouw wees him in et begin van de 
oorlog dan ok de deure. Et kwam tot een 
echtscheiding en Siebrigje perbeerde de 
kiender veerder alliend groot wodden te lao-
ten. Omdat zi’j gien geld hadde om ze eten 
en kleren te geven, wodden de kiender heur 
ofpakt. Ien dochtertien kwam op twiejaorige 
leeftied te overlieden deur verweerlozing. 
Wat een drama toch!

Rond 1930, in de krisistied, is Jan verhuusd 
van Ureterp naor Grunningen. Daor begon 
hi’j mit zingen in de Herestraote om zien 
steun zo wat an te vullen. Nao de oorlog trok 
hi’j ok daegeliks de drie noordelike perveen-
sies in. Zo zag ik him riegelmaotig in Appel-
sche, mar ok wel, tiedens een daggien uut in 
de zoemervakantie, veur V&D in Grunningen. 

Carol Klok

Jan de Roos, een troebedoer mit 
uutstraoling
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Deur zien gezang en gevuul veur theater 
wodde Jan al gauw een bekende verschie- 
ning in et noorden van et laand. 

In 1970 was hi’j op ’e tillevisie bi’j Willem Duys 
in et pergramme ’Veur de voest weg’. Duys 
spelde him een medallie van een AVRO-voet-
baltoernooi op en Jan zong op zien meniere 
een aria. As de meensken vreugen waorom-
me hi’j niet op ’e radio kwam, zee Jan: ‘Daor 
bin ’k te goed veur. Die meensken van de 
radio kun niet zingen, die kreunen mar wat.’ 
Laeter dreug hi’j een autoantenne bi’j him. 
As disse half uutscheuven was docht Jan dat 
zien gezang uutzunnen wodde op ’e radio en 
hielemaole uutscheuven op ’e tillevisie. Nef-
fens Jan hadde Preens Bernard him kroond 
tot ’Keizer der Zangers’. Centen en stuvers vun 
hi’j dan ok te min veur zien telent, die gooide 
hi’j mit een protte schelderi’je weeromme 
naor de te weinig gulle gevers.

Jan de Roos woonde de laetste twintig jaor 
van zien leven as kostganger bi’j de femilie 
De Vries in Grunningen. In 1975 hul hi’j op 

mit zien straotzingeri’je. Zien gezondhied 
was niet goed meer en hi’j lag lange tied in 
et akedemisch ziekenhuus van Grunningen. 
Ok daor bleef hi’j zingen, ok al hadde hi’j een 
eernstige ziekte. En de stok ston naost zien 
bedde. 
Op 83-jaorige leeftied raekte Jan uut de 
tied in een verzorgingstehuus. Hi’j wodde, 
zoas hi’j wol, begreven in zien geboorteplak 
Ureterp, mit zien vroegere versiersels bi’j him 
in de kiste. 
In de tachtiger jaoren bestonnen d’r plannen 
in Grunningen om een staandbeeld veur him 
op te richten in de Herestraote, mar dat kwam 
d’r niet van. In 2009 verscheen d’r wel een 
boek over him. En, hi’j het een eigen wikipe-
diabladziede op internet. Kiek daor mar es op.

Jan de Roos in vol ornaat

DeOvend_augustus_binnenwerk.indd   22 04-09-18   16:10



  DE OVEND  23

O k et beste peerd stroffelt wel es’. Dat is 
de titel van et boek mit verhaelen van 
Freddie de Vries dat zaoterdag 1 sep-

tember verscheen. Veurdat et liekewel an de 
eupening van de aovend toe was, zorgde de 
schriever uut Hooltpae veur een opmarkelike 
verrassing. De Vries bliekt niet alliend een 
goed schriever te wezen, mar ok nog es een 
niet onverdienstelik zanger. Tegere mit zien 
zwaoger die him op akkordeon begeleidde, 
zong Freddie de Vries, as ruter te peerd, de 
bekende hit van jaoren leden ‘Er staat een 
paard op de gang’. 

De stemming van de aovend zat d’r daormit 
al goed in, nog veur et pergramme eupend 
wodde deur Schrieversronteveurzitter Klaas 

van Weperen. Die hadde et boek al van te-
veuren even lezen kund, en vertelde o.e. over 
ien van de verhaelen uut et boek. Een verhael 
van een hiel schoft leden doe de bewoners 
van Hooltpae en Ni’jhooltpae et an de stok 
kregen mit mekeer en op ’e voest gongen. 
Op dat verhael reageerde Johan Veenstra die 
zien kollega van Hooltpae waorschouwde. 
Ok die reaktie is in et boek te lezen. Et liekt d’r 
trouwens op dat dit oold zeer nog de hieltied 
niet verwarkt is, d’r bin alderdeegst plannen 
veur ni’je akties. 
Uteraord vertelde Freddie de Vries ok zels 
twie van zien verhaelen uut zien boek. De 
overvolle zael van Wever in Hooltpae, mit 
roem honderd belangstellenden, hadde zo 
een prachtige aovend mit mekeer waor nog 

lange over napraot 
wodden zal. 
De Stellingwarver 
Schrieversronte 
dee goeie zaeken, 
alle boeken die 
mitneumen weren 
veur de verkoop, 
raekten in iene 
goeze op. Et eerste 
exemplaor van 
’Ok et beste peerd 
stroffelt wel es’ was 
veur De Vries zien 
kammeraod Kees 
Kupers. Et omslag 
het een mooie 
akwarel van Johan 
de Vries, veur de 
vormgeving zorg-

de Bauke Visser Koenders. Et boek telt 192 
bladzieden en kost € 14,50.

Freddie de Vries bliekt ok zanger...

’Ok et beste peerd stroffelt wel es’:  
ni’j boek mit verhaelen

Freddie de Vries zingt as een liester! Rechts van jim 
Kees Kupers die laeter et eerste exemplaor kriegen zol
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D er Izzerd is iene van de dörpen in 
West-Stellingwarf waor et broest van 
kulturele aktiviteiten. 

Kommende 5 en 6 oktober wodt deur in-
woners van De Drie Dörpen, Hooltwoolde, 
Ni’jhooltwoolde en Der Izzerd De Tael van 
et hatte opvoerd. Dat wodt een theatraole 
tocht deur Der Izzerd. Van et dörpshuus ’De 
Bult’ tot in de karke wo’n d.m.v. van tael, 
spel, lochtskulpturen en meziek historische 
ontwikkelings in Europa weerspiegeld mit de 
invloed daorvan op een kleine gemienschop 
mit een eigen tael en hang naar eigenhied, 
de Stellingwarven. De tael van et hatte  is een 
spiegel waorbi’j oonze tael, eigenhied en 
vri’jhied ten opzichte van de veraanderende 
wereld centraol staon. Et Stellingwarfs nemt 
een belangriek plak in. Bovenal gaot et stok 
over ’thuuskommen’. 

De tael van et hatte is iene van de 32 initiatie-
ven die heuren bi’j  et projekt ’Under de toer’, 
een heufdonderdiel van Kulturele Heufdstad 
2018, waorbi’j karken in Frieslaand centraol 
staon. Over de inhoold van et stok het Johan 
Veenstra, de schriever van de teksten veur De 
tael van et hatte, al eerder in dit blad schre-
ven.
Meer as honderd inwoners van De Drie Dör-
pen geven gestalte an De tael van et hatte. Zi’j 
hebben et akteren of zingen oefend o.l.v. de 
professionals Gooitsen Eenling uut Liwwad-
den en Mirjam Cornelisse uit Buil. D’r is een 
grote groep meensken die kostuums en 
rekwisieten maekt het. Een perkussiegroep 
van de meziekverieninge ’De Harmonie’, solis-
ten van CMV ’Euphonia’, een kienderkoor, vier 
zangeressen en een groep daansers gaon ok 
een bi’jdrege leveren an de veurstelling.
In de zommer van 2017 fotografeerde ik 232 
inwoners van De Drie Dörpen. Van ’t zommer 

brocht ik die foto’s bi’j mekeer in een keunst-
wark in de Bonifatiuskarke van Der Izzerd. 
Et bin mementopnaemen die een impressie 
geven van oonze gemienschop. Meensken 
die hier thuus binnen of weren. D’r bin dörps-
genoten uut de tied raekt, d’r bin meensken 
verhuusd, kiender wodden geboren en d’r 
bin ni’je bewoners bi’j kommen. Een gemien-
schop is as een wolke die de hieltied van 
vorm veraandert. 

Taelliefhebbers uut De Drie Dörpen verwoor-
den wat ’thuus wezen’ veur heur betekent. 
Heur bi’jdregen hangen, tegere mit poëzie 
van de Stellingwarver dichters Christine 
Mulder en Roely Bakker, ok in de karke. Bin 

Sigrid Hamelink

Der Izzerd broest!   
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wi’j thuus op et plak waor we wonen? Kun 
we d’r wezen wie we wezen willen? ‘Thuus 
is et plak waor ze je aksepteren zoaj’ binnen’, 
schreef een dörpsgenoot tiedens een wark-
winkel over tael. Soms koj’ d’r aachter wat 
eigen tael dot mit je gevuul van thuus wezen. 
Mar volgende generaosies bin niet meer 
thuus in de tael van de veurige. ’Thuus wezen’ 
is vandaege misschien aanders as gister. 
’Thuus wezen’ gaot ok over greenzen henne.                                                         
De eupenhied naor aanderen en aanders-
taeligen is neudig om oons ’thuus’ vitaol en 
leefber te holen. Soms moej’ van huus om je 
thuus warderen te kunnen en weeromme te 
vienen.

De tiedelike aord van et keunstwark kontras-
teert mit de beeldhouwteksten op ’e epitafen 
in disse karke. Op iene d’r van wodt Baerte 
van Idzerda eerd. Hi’j ston an de wiege van 
’De Vrije Staten van Friesland’.
Wat betekende vri’jhied doe en wat bete-
kent vri’jhied now veur oons? De beelden en 
woorden in disse kark doen oons daor even 
bi’j stillestaon. Om de Stellingwarver dichter  
Harmen Houtman te citeren: ‘Gedaachten 
blieven even hangen, vervliegen miemeren-
de in et ritme van de wolkens’.

Op 5 en 6 oktober hoolt de theatraole tocht 
op in de karke van Der Izzerd mit de instelao-
sie van beeld en tael. Tot en mit 30 september 
is de karke tiedens ’Tsjerkepaad’ eupen op 
zaoterdag van 13.30 tot 17.00 ure. In de karke 
bin ok kaorten te koop veur de veurstelling 
op 5 en 6 oktober. Die bin €12,50 et stok, inkl. 
et pergrammeboekien en koffie of thee.

Sigrid Hamelink is beeldend keunstener en 
woont in Ni’jhooltwoolde. Zi’j is iene van de 
initiatiefnemers en bedaenker van et projekt.
www.detaelvanethatte.nl, 
www.sigridhamelink.nl

Krummelties
Omreden we (ok) dit keer lang niet alle 
kopie plaetsen kunnen, numen we hier 
toch een peer belangrieke daotums en 
aktiviteiten. Van sommige d’r van lezen 
jim in oktober meer!

Op donderdagaovend 27 september 
orgeniseren de Fryske Krite en de 
Stellingwarver Schrieversronte opni’j 
een gezaemelike Stellingwarfs/Friese 
aovend. Die aovend is weer in de grote 
zael van De Miente in Oosterwoolde en 
begint om 20.00 ure. 

In De Ovend van oktober is d’r nog even 
o.m. ommedaenken veur de LF2018-
aktiviteiten De Verdwenen Peerden 
en et Laand van Tael. Bi’jdregen veur 
et vervolg van et verhael over Jan de 
Bosfluiter kun nog instuurd wodden.

Argens in oktober is d’r de fietstocht 
Dichter in de netuur. Onderwegens 
wo’n d’r gedichten veurdreugen deur  
Harmen Houtman, Attie Nijboer en 
Johan Veenstra. Daornaost vertelt 
Freddie de Vries over de netuur en de 
kultuurgeschiedenis. Op oonze 
websteden wo’n daotum en tied nog 
bekend maekt.

Op zaoterdagmiddag 10 november is 
d’r in de Hoolten Klinte van Appelsche 
een Stellingwarver middag mit de 
schrievers Harmen Houtman en Freddie 
de Vries.

Op zaoterdagaovend 17 november 
wodt et Stellingwarfs Meziekfestival  
opni’j holen. Dit keer weer es in West- 
Stellingwarf, in De Rustende Jaeger in 
Hooltpae. Wie graeg mitdoen wil kan 
him nog opgeven via info@stellingwarfs.
nl.
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W at een oolde brune, een betien 
indeukte, reiskoffer mit leren hoekies 
al niet betekenen kan veur ukken. In 

die koffer zat toevalligerwieze de begage die 
neudig bliekt te wezen veur een genoeglike 
morgen bi’j de ukkespeulgroep. Temeensen, 
daor docht ik mitien an, doe ’k nuugd wodde 
om dit jaor ok es an de jaorlikse Tomke-veur-
leesweke bi’j de ukkespeulgroep Pippeloen-
tje in Else mit te doen. De koffer uut de jaoren 
50-60, mit een wat sletel uterlik, neem ik  
aenlik altied mit a’k een spreekbeurt verzorg 
of eers op pad bin om wat uut te stallen. In 
zoe’n koffer mit kerakter, die veul reizen mit-
maekt het, kuj’ ommes van alles mitnemen.
Zo ok die morgen in Else. Et gong dus om 
de jaorlikse Tomke-veurleesweke van de 
Stellingwarver Schrieversronte, en van die 
orgenisaosie ha’k wat spullegies in een geel 
tassien mitkregen. Wat dinkies die ’k op et 
ukkespeulplak aachter laoten kon en ok 
Tomke en zien vrunties. Ik hadde al bedocht 
dat ik die in ieder geval in de koffer doen zol. 
En veerder mos d’r die morgen wat te bele-
ven wezen. En… dat d’r interaktie tussen de 
kiender en mi’j tot staand kommen mos. 
Op die deurdeweekse morgen kwam ik 
dus mit die reiskoffer binnen. Behalven de 
vrunties van Tomke ha’k d’r ok aander spul in 
stopt. Zoas een bloeme (roze) en een vlinder, 
een wekker en zok soorte van veur de kiender 
herkenbere dingen. Ok pakpepier, een schere 
en plakbaand ha’k d’r indaon, want dat mos ik 
bruken bi’j et verhaeltien over een kadogien 
veur Tomke. Ik nam veur een aander verhael-
tien, dat over ruzie gaot, die morgen ok een 
klein driewielertien mit. 
Doe de kiender as pebliek op ’e stoelties om 
mi’j henne zatten, vertelde ik mitien over die 
mooie oolde brune koffer. Een koffer, zo ver-
telde ik, die zi’j vast en zeker ok wel hadden 

as ze mit heur mem en heit op vekaansie 
gongen. Now ja, of as ze es een keertien naor 
Beppe en Pake uutvanhuus gongen of waor 
ze gewoon es een nachien slaopen mossen. 
Zo praotte ik over die koffer honderd uut, 
zonder da’k dat ding al eupend hadde. Uut 
die koffer haelde ik laeter, veurda’k an de 
verhaelties begon, netuurlik wel et ien en 
aander. En dielde ik de vrunties van Tomke 
ok uut. As weren die evenpies bi’j de kiender 
uutvanhuus. Ze mochten de dingen uut de 
koffer ok benumen en dat vertaelde ik in et 
Stellingwarfs. Et veurlezen an zoe’n machtig 
mooi pebliek en et mit mekaander inpak-
ken van kedogies gong daornao vanzels. Ze 
leuten heur mitnemen in ’t verhael, ok a’k d’r 

Hendrik Betten

Wat een brune koffer al niet betekenen kan

Hendrik Betten mit zien vertelkoffer
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Mien grootoolden

A enlik was mien beppe een hiele bie-
zundere vrouw. Veurdat zi’j mit mien 
pake trouwde hiette ze nog Geertje 

Nieuwkamp. Zi’j was ok een slim toeke vrouw. 
Zo verstaandig alderdeegst dat zi’j licht-
kaans dokter wodden kund hadde, krek as ik. 
Mar dan hadde zi’j wel op een eer mement 
geboren wezen moeten en niet in 1898 an de 
veuraovend van de twintigste ieuw! Want die 
ni’je ieuw hadde hiele ere uutdaegings veur 
heur in et verschiet: neem now mien pake!
Mien pake was ok een biezundere man, mar 
dan op een hiele aandere wieze. Hi’j hiette 
Piet Zethoven en was et jongste kiend uut 
een Zaans gezin dat haost allienig mar uut 
slaachters beston. Op ’e  brune foto’s in mien 
album zie ik een groepspetret van manluden 
mit snorren en de hieltied vaalt hi’j daortus-
sen op, die weerbere jongkerel mit die koele 
in de kin! Et is overdudelik dat hi’j wat bie-

zunders het, ie zollen et de X-fakter numen 
kunnen, mar dan wel anno 1918! En dan een 
in et oge valend detail: altied weer die sigeret 
tussen zien middel- en ringvinger...! Hoe stoer 
kuj’ wezen in 1918? Veur zoe’n prachtige kerel 
zol ik, as ik Geertje Nieuwkamp hiette, ok grif 
as een blok valen wezen...
Nederlaand bleef neutraol in de Eerste 
Wereldoorlog, mar pake Piet gong wel in 
dienst. Of et willen of moeten was, dat hebbe 
ik nooit goed begrepen. ‘Ik mos veur mien 
nommer,’ was altied zien bescheid. Geld 
veur een ni’je slaachteri’je was d’r niet in de 
femilie, mar d’r mos wel ’brood op ’e plaanke’ 
kommen. Al is zien soldaoteleven vast gien 
vetpot west, bedaenk ik me.. Van meet of 
an was mien pake meer een liefhebber van 
dieren as van meensken. Daor kan hi’j zo zien 
reden veur had hebben. Et meerst hul hi’j van 
peerden, dus keus hi’j veur de kavalerie. Dat 
verklaort al die foto’s van peerden in mien 

Rob Zethoven

Van wie hej’ et?  
Et zit allemaole in de genen

tussentieds weer wat bi’jhaelde dat in die 
koffer zat. Bi’j et te veurschien haelen van een 
echte slakke, zoas daor in et boekien over 
verteld wodt, kon ’k bi’j de kiender niet meer 
kepot. Op ’e neuze stonnen ze d’r bi’j doe die 
slakke uut et slakkehusien kreup. 
Ok et verhaeltien over ruzie gong d’r in as 
koeke. Mitien gong d’r een ukkien op et 
driewielertien zitten. Doe een aander dat ok 
wol en et kiend dat al op et fietsien zat dat 
niet lieden wol, kon ’k mitien et begrip ruzie 
al wat uutleggen. Et verhaeltien hoolt op mit 
een bushalte en de bus. Dus speulde ik veur 
bussjefeur en zatten de kiender aachter mi’j 
op ’e stoelties in dezelde richting. De juffer 

speulde, zonder dat we ’t ofpraot hadden, d’r 
mooi op in deur een lietien over een bus in te 
zetten. Wi’j gongen op reize. En wat mos d’r in 
ieder geval mit neffens de ukken. Juust ja, die 
brune koffer. 
De belevenissen van die morgen wodden ne-
tuurlik dield via de app an de oolden. Thuus  
vreugen ze an heur kroost wat ze daon had-
den die morgen. Alle kleuters hadden et niet 
meer over de Stellingwarver verhaelties van 
Tomke, mar over de brune koffer. En as ’t over 
vekaansie gaot praoten ze ok thuus al over 
Hendrik en de brune koffer. Wat zoe’n ding al 
niet tewege brengen kan.
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album, mit hieltied dat trotse heufd van ’op-
perwaachtmeester’ Zethoven d’r naost.
Mien pake Piet was lichtkaans niet zo bi’j 
de pinken en taktvol as mien beppe. Mar 
dat maekte hi’j dan wel weer goed mit zien 
bargen an energie en warklust. Dat hebben 
al die Zethovens, zee mien beppe. Mar as 
Beppe je een ’echte Zethoven’ nuumde was 
dat hiel beslist niet altied geunstig bedoeld. 
Zi’j kende ’de Zethovens’ as gien aander. 
Jawisse, zi’j hadden een protte energie en 
weren nooit benauwd, mar butenal weren zi’j 
trots, hiel stiems en now niet bepaold taktvol. 
Om et mar es rechtuut te zeggen: gewoon 
alderheislikste lastpakken. As kleine Zethoven 
begreep ik al rap wat as mien beppe daor 
mit bedoelde. Mar zels vun ik mien pake toch 
veural een hiele lieve man, die naost al die 
eigenschoppen toch altied veur je klaorston 
mit een overmaote van goeie bedoelings. 
Mar ja, dat was vanzels wel de miening van 
een Zethoven...
Staorigan wodde et hieltied bi’jsturen van 
Pake veur Beppe haost een levenstaek. Zi’j 
was al heur verstaand en poletieke kunde 
neudig om mien pake, mit al zien goeie 
bedoelings, in et gereel te holen. As Beppe 
van iene van de kiender of kleinkiender dan 
ok zee dat et ’een echte Zethoven’ was, dan 
schuddekopte ze daor vaeke et vermuuide en 
wieze heufd bi’j. 
Opmarkelik was dat beppe Geertje in ien 
kwestie liekewel nóg minder buugzem was 
as mien pake. Veur heur was de homeopatie 
de ienige juuste geneeswieze. Vule het zi’j 
daor nooit over verteld, mar dudelik was dat 
ze nooit meer naor een ’gewone dokter’ wol. 
Vaeke he’k me ofvraogd hoe as dat kommen 
was. Lichtkaans weren d’r wel dingen ge-
beurd mit heurzels of mit de kiender, waor-
deur zi’j et vertrouwen in de gewone dokter 
kwietraekt was. Ik hebbe d’r nooit de vinger 
aachter kriegen kund. D’r wodde over zwe-
gen, krek as over pattie ere dingen in die tied 
zwegen wodde. Mar dat et gevulig lag, dat 
was zo dudelik as wat. As wi’j as kleinkiender 
gekanstikkerig deden over heur ’honemone-

paap’ in Zaandam dan kon zi’j daor inienen 
hiel heftig op reageren. We begrepen dan wel 
dat we d’r beter an deden om dat mar niet 
meer an te ruren.
In de boekekaaste van mien grootoolden 
ston een indrokwekkende Staotebiebel mit 
biesterbaorlik mooi keuperbeslag. Now ligt 
hi’j as andaenken in mien boekekaaste. Doe 
ik him op een keer eupensleug bi’j Genesis 
vun ik daor, een mit potlood in grote haelen 
beschreven, losraekte bladziede in. Et was 
overdudelik et haandschrift van mien pake. 
Laeter gong d’r mi’j liekewel een lochien 
branen... Argens op een regenachtige zun-
dagmiddag het mien pake alle leeftieden van 
Adams naokommelings bi’j mekere opteld 
om de leeftied van de eerde te berekenen! 
‘Klopt gien sodemieter van!!!’ staot d’r mit 
grote, lelke letters en drie uutroeptekens 
onder zien berekening. Et moet sund die 
dag west hebben dat mien pake et geleuf 
de rogge toekeerd het. Al et briefpepier mit 
zien firma in de sukerhaandel, dat hi’j ooit mit 
trots ‘Haandelshuus Zebulon’ deupt hadde, 
bin nog diezelde dag vernietigd. Zo kende 
ik mien pake! Veur him bestonnen d’r gien 
griestinten. Hi’j kende inkeld et ’hier en now’ 
en as d’r wat uut aende zet wodden mos was 
et ’vot-en-daolik’. Zien oordiel over de meens-
ken was al krek lieke overzichtelik. D’r weren 
twie soorten meensken: zi’j die deugden en 
zi’j die niet deugden... En dat gul ok veur de 
Biebel en laeter ok veur de Tillegraaf. 
’Overdudelik Zethoven’ zal mien beppe doe-
dertied wel docht hebben. Mar veerder het 
zi’j d’r grif et zwiegen toe daon, omreden et 
beter was zaeken as et geleuf en de poletiek 
niet mit him te bepraoten. Dat gaf geheid 
trammelaant!
Mien beppe’s wereldbeeld was ingewikkel-
der; zi’j geleufde naemelik dat alles veurbe-
stemd was. En zoks kwam dan veural deur de 
genen.
Wat weren mien genen?
Op ’e legere schoele dee blieken dat ik hiel 
aorig tekenen kon. In de vuufde klasse kree’k 
alderdeegst een tiene op mien repot van de 
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meester. ‘Dat zo’k zels nooit kunnen,’ hadde 
hi’j zegd, ‘ie hebben een biezunder telent! 
Van wie hej’ dat?’ Trots leut ik mien beppe 
mien repot zien en vreug heur hoe as ik an 
dat telent kwam. Beppe hadde daor een 
ienvooldige verklaoring veur: ‘Dat tekenen 
hej’ van tante Gré,’ zee ze. ‘Mar tante Gré 
schilderde toch allienig mar peerden,’ vreug 
ik? ‘Dat komt weer van jow pake,’ gong Beppe 
veerder, ‘want die zat bi’j de kavalerie! Mar 
daj’ zo goed tekenen kunnen, dat komt weer 
uut mien femilie, de Nieuwkampen. Een diel 
daorvan is ooit naor Australië emigreerd 
en die hieten now van Newcomb.’ Ik be-
greep niet mitien wat dat d’r now weer mit 
van doen hadde, mar dat legde Beppe mi’j 
daornao evenpies haorfien uut: ‘Luuster,’ zee 
ze, ‘ie hebben wel es heurd van die wereldbe-
roemde tennisser John Newcomb. Hi’j is dus 
femilie. En dat hi’j zo goed tennissen kan is 
ok logisch! Dat zit him in dat haantien en dat 
ziej’ weer weeromme bi’j tante Gré, die mit 
datzelde haantien zo goed schilderen kon! 
Et zit allemaole gewoon in de genen, jonge,’ 
besleut ze heur bescheid. 
Ik was hielendal veraldereerd, ok al omdat 
et allemaole nogal logisch klonk van dat 
haantien! Butendat was ik verguld mit de ge-
daachte dat mien opkommende tekentelent 
weeromme te schrieven was op ’e genetische 
verwaantschop mit een Australische topten-
nisser! Van dat mement of was ik d’r wisse van 
dat ik keunstschilder wodden zol! Ienkeer op 
’e middelbere schoele duurde et dan ok niet 
lange of ik maekte alle illestraosies veur de 
schoelekraante, tekende de pertretten van 
al mien klasgenoten tegen een kleine ver-
goeding en van de mooie maegies veur een 
tuut...
Gien haor op mien heufd die ok mar bedocht 
dat ik dokter wodden zol! Een toekomst op 
’e keunstakedemie lachte mi’j toe. Zo dudelik 
as wat lag daor mien toekomst! En toch is et 
allemaole eers verlopen. Thuus vunnen ze die 
keunstakedemie aenlik toch niet zoe’n goed 
idee. Zunde veur zoe’n jonge die zo goed 
leren kon! En dat tekenen kon hi’j ommes 

ok in zien vri’je tied doen. Ik gaf ze heur zin 
en zal, krek as mien beppe, docht hebben: 
aanders komt d’r heibel van! Dan mar ge-
neeskunde studeren, docht ik, mar dan gao 
ik nao ien jaor toch naor de akedemie! De 
anatomie van et eerste geneeskundejaor zol 
mi’j op ’e keunstakedemie goed van passe 
kommen! Et eerste jaor geneeskunde sleut ik 
mit sukses of. Alle bonken en spieren van et 
meenselik lichem hadde ik in et heufd zitten. 
Dan was now et mement anbreuken om naor 
de keunstakedemie te gaon! Mar ja, vun mien 
femilie, mit al die wetenschop die ik opdaon 
hadde was et wel zunde vanzels om niet ok 
nog et twiede jaor te doen. Et dilemma dee 
him elk jaor weer veur, tot ik an et aende 
mien doktersbul uutrikt kreeg en daornao 
naor Frieslaand vertrok om daor huusdokter 
te wodden. Daor hul de drokte van mien dok-
terspraktiek en de neudige verbouwings mi’j 
van et schilderen of, totdat d’r wat biezunders 
gebeurde in mien spreekure...

Femke
Aachter de stoel van heur mem verschoelde 
heur een klein en verdrietig maegien van 
omdebi’j zes jaor. Bliek en mit grote traonen 
in de ogen. Ze was grif niet van doel en kom 
ok mar een meter dichterbi’j et buro van de 
dokter. Femke was mit heur mem al hiel wat 
dokters bi’j daele west. Eerst bi’j de huus-
dokter, die aachter mekeer zeuven penne-
selienekuren  veurschreven hadde veur krek 
zoveul oorontstekings. Bi’j et achtste en zelde 
ongemak wus hi’j et niet meer en schreef een 
verwiezing veur de dokter in et ziekenhuus 
van Et Vene. Die vun et beter as de amandels 
knipt wodden zollen. Mar dat hadde aachter-
of ok niks hulpen, dee blieken, want  Femke 
was daornao nog hieltied vaeke ziek. Zi’j 
hadde et staorigan wel had mit al die dokters 
en was intied doodsbenauwd wodden veur 
spatels die in heur keel, of prikken die in heur 
aarms steuken wodden. Daoromme hadde 
dit maegen verschoel zocht aachter de stoel 
van heur mem. Zo now en dan zag ik inkeld 
ien oge vanaachter de stoel naor mi’j gloe-
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pen. Heur mem dee heur stinkende best om 
Femke te troosten, mar ok dat hulp niks. Hoe 
zol ik dit kiend aansens onderzuken kunnen, 
docht ik.
Opiens kree’k een ingeving, waorvan ik 
niet wus waor as die weg kwam. Op een 
vel pepier veur mi’j, waor as ik altied mien 
antekenings op maek, begon ik inienen te 
tekenen. In grote haelen tekende ik et wilde 
steigerende peerd, krek zoas ik dat vroeger zo 
vaeke tekend hadde. Et wodde doodstille in 
de spreekkaemer. Ok de mem van Femke was 
zichtber verbaosd over de onverwaachse dri’j 
in et spreekure. Wiels ik zo vol vuur an et teke-
nen was, vul mi’j op dat et goelen vanaachter 
de stoel gaondeweg stopt was. Vanuut mien 
ooghoeke zag ik eerst ien oge, doe twieje, en 
vervolgens een kompleet heufd aachter de 
stoel teveurschien kommen. Schietschorende 
kwam ze dichterbi’j mit heur ogen strak op et 
peerd richt dat ik daor an et tekenen was. Ik 
dee liekewel nog de hieltied as hadde ik heur 
niet opmurken. ‘Zo, now nog een stat d’r an 
en dan is hi’j klaor,’ zee ik bi’j mezels. 
‘Ha! Goeie Femke, ieje daor? Vien ie him 
mooi?’ vreug ik en dee krek asof ik verbaosd 
was, doe ik heur veur et eerst ankieken kon. 
Femke nikte in volle bewondering en bleef 
hieltied alliend mar naor et peerd kieken. 

‘Hiel mooi,’ heurde ik heur zachies zeggen. 
‘Dan meug ie die van mi’j hebben,’ zee ik en ik 
gaf heur de tekening. Femke straolde en was 
heur verdriet en de aangst veur de dokter hie-
lendal kwiet. Ok vun ze et now gien perbleem 
as ik nog evenpies in heur oren keek!
Zoe’n twie maonden laeter zag ik heur 
weeromme op mien spreekure. Een ien en al 
levendige Femke kwam now binnen goezen 
en et vul me mitien op dat zi’j d’r vule beter 
uutzag as de eerste keer. Heur mem vertelde 
mi’j in geuren en kleuren dat Femke veur et 
eerst in jaoren niet ien keertien meer ziek 
west was. ‘Femke daenkt dat et vanwegens 
dat peerd komt en daoromme hangt hi’j 
now boven heur bedde! Zi’j nuumt him heur 
sprokiespeerd. En mien man wus niet dat 
een dokter zoks kon! Neffens him hadde de 
dokter eins keunstschilder wodden moeten.’ 
‘Ja, dat hadde ok zomar kund,’ gaf ik heur be-
scheid. ‘Mar ik bin nao lang beraod toch mar 
dokter wodden...’ ‘Gelokkig mar, want wi’j bin 
daor slim bliede mit,’ zee de mem van Femke.
Mien beppe Geertje zol grif zegd hebben: 
‘Ziej’ now wel jonge, ik hebbe et je altied wel 
zegd, et zit allemaole in de genen.’ ‘Ie hebben 
geliek, Beppe,’ zo’k dan zegd hebben, ‘et het 
zo wezen moeten.’

Van de redaktie

Kursus Stellingwarfs 
in Wolvege
Wolvege is dit jaor et plak waor de kursus 
Stellingwarfs veur beginners uut aende gaon 
zal. De laeste jaoren wodt disse kursus, die 
eerder altied in Berkoop geven wodde, de 
hieltied in een eer dörp anbeuden. 
Behalven daj’ bi’j disse kursus veural in de 
weer binnen mit et schrieven van et Stelling-
warfs, is d’r ok ommedaenken veur et praoten 
in die mooie oolde tael. Tiedens iene van de 
kursusaovenden wodt d’r butendat verteld 

over de biezundere geschiedenis en ligging 
van et gebied.
De kursusleiding bestaot uut: dr. Henk Bloem-
hoff (Oosterwoolde), Geert Lantinga (Wolve-
ge) en Mark van Veen (Wolvege).
De kursus zal geven wodden in de biebel- 
theek, en bestaot uut zes lesaovenden en een 
ofslutende exkursie. Et doel is dat de kursus 
op drie donderdaegen in november, en drie 
donderdaegen in jannewaori wezen zal, de 
hieltied van 19.30 tot 21.30 ure. De pries is 
€ 60,- (inkl. kursusmateriaol en koffie/thee). 
Meensken die interesse hebben kun et beste 
even bellen mit et kantoor van de Schrievers-
ronte: 0516-451108, of mailen naor: info@
stellingwarfs.nl.
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T iedens Eupen Stal was schriever Johan 
Veenstra alle daegen in et boekwin-
keltien van de Stellingwarver Schrie-

versronte in Berkoop. Dat was omreden in et 
gebouw veur een fototentoonstelling zorgd 
was n.a.v. et verschienen van zien ni’je boek 
‘Vroeger is veurgoed veurbi’j’ oflopen 27 juli 
verscheen. Veur die tentoonstelling, mit foto’s 
van Grietje Bosma, Jitske Oosterloo en Anne 
Westerhof, was veul belangstelling, en veul 
meensken maekten vanzels ok even een 
praotien mit Johan. En bi’j een praotien bleef 
et vaeks niet, de schriever verkocht mar liefst 
192 exemplaoren van ’Vroeger is veurgoed 
veurbi’j’. Een peer daegen d’r veur zat et tal al 
op 175, en dat geweldige risseltaot was veur 

Schrieversronteveurzitter Klaas van Weperen 
van Oosterwoolde een hiele goeie reden om 
naor Berkoop te tugen mit een dikke bos 
bloemen veur de schriever. Johan verkocht 
liekewel ok tal van ere SSR-uutgiften omme-
raek goed, zoas bi’jglieks veul exemplaoren 
van de infermetieve routegidsen die de stich-
ting de laeste jaoren uutgaf. Veur mar liefst 
krapan € 4000,- an boeken en gidsen wodden 
in de periode van Eupen Stal verkocht. 
Van ’Vroeger is veurgoed veurbi’j'; is intied mit 
mekeer al de helte van de eerste oplaoge 
van 800 stoks verkocht. Et liekt d’r op dat die 
eerste oplaoge nao de sutelaktie, die op 
3 september uut aende gaon is, uutverkocht 
wezen zal.

Van de redaktie

Johan Veenstra verkocht ommeraek 
goed tiedens Eupen Stal

Klaas van Weperen mit een dikke bos bloemen veur Johan Veenstra
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V eul aorighied beleefden acht leerlingen 
van et Comprix College in Wolvege 
an et volgen van lessen Stellingwarfs 

in heur laeste basisschoelejaor. De lessen 
wodden geven deur juf Ageeth Bos, en mit de 
kiender zorgde ze veur een hiel goed rissel- 
taot. Niet alliend slaegden alle acht leerlin-
gen, ze voerden alle opdrachten tiedens 
de lessen en et examen ok nog es arg goed 
uut. Bi’j et examen, dat bi’j de Stellingwarver 
Schrieversronte holen wodde, wodden ze 
deur Grietje Bosma en Sietske Bloemhoff 
toetst op heur mondelinge en schriftelike 
gebruuk van et Stellingwarfs. 

Belangriekste onderdiel van et mondelinge 
examen was et prissenteren van een deur de 
leerlingen ontwikkelde tael- of verhaeltiestas-
se. An de haand van die tasse kun mit naeme 
jongere kiender in de kunde kommen mit et 
Stellingwarfs. De inhoold van de tassen was 
daorveur ok uutperbeerd bi’j de jongere leer-
lingen op schoele, en daor dee blieken dat 
de tassen hiel goed veur heur doel geschikt 

binnen. De prissentaosie d’r van gebeurde 
dan ok mit veul enthousiasme en vaosie!
Et schriftelike pat beston uut een diktee en 
et schrieven van zinnegies n.a.v. een twintig-
tal woordkaorties. Ok die beide opdrachten 
wodden hiel goed maekt, leerlinge Femke 
Boers van Oosterwoolde maekte alderdeegst 
mar iene fout.
Eerder schreven alle leerlingen ok verhaelties 
in et Stellingwarfs. Jim kun d’r hier iene van 
lezen!

In de haast leefde een lillike poddestoel

Zien heufd leeek op een kroppe zoer slaod mit 
de neuze in de sukelao. 
Op een dag lag d’r een zwilk opiens op zien 
heufd. D’r kwam nauweliks zunneschien in 
zien ogies. Hi’j was hiel hellig. Een zwilk op zien 
heugd! Wat dochten ze wel! Mar de lillike pod-
destoel had gien aarms. Et zwilk lag d’r altied. 
Op een dag vleug een hooltekster over. Nao al 
die tied wodde et zwilk van zien heufd pikt. De 
poddestoel was zo bliede as een protter. Mar 
de hooltekster was bertaol en pikte him in zien 
nekke. 
Dat was et aende van de lillike poddestoel, mar 
et begin van een prachtig bloempien, wat de 
poddestoel altied al wezen wild hadde. En doe 
et bloempien sturf, kwam d’r in de haast een 
prachtige poddestoel mit de kleuren van de 
regenboge. 
En zo weten jim mar weer, dat as een schip mit 
zoere appels overdrift, de zunneschien de dag 
weer goed maekt.

Nina van Veen, Oosterwoolde

Van de redaktie

Acht leerlingen van et Comprix College 
slaegden veur examen Stellingwarfs 
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De Ovend wodt uutgeven deur de Stichting Stellingwarver Schrieversronte en komt zes keer in et jaor 
over de heerd bi'j de leden/ab. In dit blad verschienen bi'jdregen op et terrein van de Stellingwarver 
schrieveri'je, taelkunde, volkskunde, geschiedenis en taelbeweginge.
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