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E T  V E U R O F F I E N
W€ST-ST€LLINGWARF

Mien schoonmem woont in Oostermeer, Eastermar zeggen ze daore. Mar een peer maond 
leden hadden lolbroeken et plaknaemebod veraanderd in €astermar. Daor was ommes de 
heufdpries van de Postkodelotteri’je valen. In ienkeer een peer miljoenairs d’r bi’j in dat dörp.
Op Teletekst ston begin september een berichien dat d’r in 2016 in Nederlaand zesduzend ni’je 
miljoenairs bi’j kommen binnen, waordeur et tetaol an et aende van dat jaor op 112.000 kwam. 
En dan moej’ weten dat huzen en hiepeteken niet mitrekend binnen.
Now zol ik graeg schrieven willen dat ik iene van die meer as honderdduzend uutverkeurenen 
bin, mar nee, in de veerste veerte niet. Juust niet! Sund de overhied bepaold het dat mien 
AOW niet op mien 65-ste ingaon zal, moe’k zels bange wezen veur een falliesement. Doe ik 
besleut eerder te stoppen mit warken speulde dit nog niet, mar de regering het gaondeweg de 
spulregels ienziedig veraanderd. Dat had ik ok wel doen wild; dan ha’k now wél bi’j die meer as 
honderdduzend zeten.
Ok et sund veul jaoren mitdoen an de Staotslotteri’je het mi’j niet in dat riegeltien brocht. 
Tegere mit een kollega wun ik es duzend gulden (ja, zolange leden al), dat doe he’k docht 
dat et de muuite weerd wezen zol en gao deur mit lotten kopen. Daor mikken ze op vanzels: 
meensken die veur de eerste of twiede keer mitdoen wo’n lekker maekt mit een aorighied, mar 
daornao wodt iens niet de pries van een lot weerommewunnen.
Mar, et komt al dichterbi’j. Op dezelde dag dat Teletekst et bericht opnam, ston in de kraante 
dat in Stellingwarf-Westaende naor verholing de meerste miljoenairs van Frieslaand wonen. 
Jazeker, twie percent van de inwoners daor heurt bi’j de gelokkige 112.000. Dat moe’n d’r dus 
omdebi’j vuufhonderd wezen! Vuufhonderd, alliend al in Westaende!
Daor hadde ik niet op rekend. Henk Bloemhoff trouwens ok niet; die nam et woord ‘miljoenair’ 
niet op in et Verklaorend Haandwoordeboek. Et staot wel in de ‘Dikke Bloemhoff’, mar bi’j dat 
lemma wodt een veurbeeldzinnegien uut Oostaende bruukt, om percies te wezen uut Ni’jber-
koop. Kun jim raoden welke femilie uut dat plak miljoenair wezen zal?
Hoe dan ok, et is wel dudelik dat de Schrieversronte de kommende jaoren veural meer andacht 
geven moet an Westaende. Die miljoenairs moe’n lekker maekt wodden mit van alles en nog 
wat, zodat ze et pat van heur vermogen – et mag ok een klein pattien wezen – ofstaon veur de 
streektael, et streekeigene, de boeken bi’j de sutelaktie en gao mar deur.
Et Teletekstbericht gaf ok nog even de beroepen an daor de meerste miljoenairs zitten: ad-
vekaoten, medisch specialisten en melkveehoolders. A’k ankem jaor weer mitgao te sutelen, 
dan zuuk ik veurof ien en aander es even uut en dan kan ’k deurgeven in welke straoten ik wel 
sutelen wil.
W€stst€llingwarv€rs, wi’j weten now wao’we wezen moeten.

Jan Koops
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B egin dit jaor was et een ieuw leden dat 
de domenee en schriever Frits Reits-
ma (1876-1918) nao een kot en heftig 

lieden uut de tied raekte. Hi’j wodde mar 41 
jaor oold. Reitsma was van 1903 tot 1911 
hervormd predikaant in Noordwoolde. Mar 
de aarme arbeiders daor weren et geleuf an 
God zoe’n betien verleuren. 
In Noordwoolde begon de dominee mit zien 
schrieveri’je. Eerst verscheen d’r godsdienstig 
wark, laeter ok een tal kienderboeken. Nao 
zien dood schreef een jeugdkammeraod van 
him een boek over Reitsma zels.

Ofkomst en opleiding
Frits Reitsma wodde op 8 december 1876 
geboren in et gehucht De Kooten, wat now 
opslokt is deur Kootstertille. Zien heit Johan-
nes Reitsma was daor hervormd predikaant 
en wodde, doe Frits negen jaor oold was, per-
fester in de theologie in Grunningen. Op zien 
twintigste gong Frits daor zels veur domenee 
leren. 

As lid van de studenteverieninge Vindicat 
stelde Frits veur disse ok toegaankelik te 
maeken veur studenten uut de mindere sta-
nen. Ok wol hi’j de vernederende ontgruning 
ofschaffen. Zien veurstellen wodden ofwim-
peld. Aachterof bekeken was hi’j zien tied 
veer veuruut. 
Reitsma sleut zien studie of in Utrecht, naodat 
hi’j ok nog drie maonden kollege lopen had-
de in Berlien. 

As jongkerel vuulde Reitsma him stark antrok-
ken deur et doe in Frieslaand opkommende 
socialisme. As student twiefelde hi’j vaeke of 
hi’j wel veur domenee in de wiege legd was. 
Meugelik zette Ferdinand Domela Nieuwen-
huis, die van Fries predikaant laandelik socia- 

listisch veurvechter wodden was, him an et 
daenken. Reitsma was een tietien lid van de 
SDAP (de veurloper van de PvdA) en was, krek 
as Domela, een overtuugd gehielonthoolder 
en pacifist. 

Domenee in Noordwoolde
In meie 1903 kwam de blonde, riezige en 
sympetieke vri’jgezel Reitsma as Nederlaans 
Hervormd domenee naor Noordwolde. Zien 
ongetrouwde zuster Anna trok bi’j him in 
en dee de huusholing in de pasteri’je an de 
Heufdstraote Oost. Zes jaor laeter trouwde 
Reitsma mit freule Raphaelle (’Rafi’) Bergeret 
de Trouville uut Frankriek. Mit heur kreeg hi’j 
twie dochters, Jenny Louise (1910) en Clara 
Jeanne Emilie (1913). 

Carol Klok

Frits Reitsma, een huder zonder schaopen

Ds. Frits Reitsma, 1911, Borklo
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Om wat an de ongeleuvighied van de Noord-
wooldigers te doen, maekte Reitsma een 
kattegesaosielekaol in een schure naost de 
pasteri’je. Hi’j gaf daor ok zundagsschoele en 
begon d’r mit een leeszael. 
De dominee gong op ’e fiets naor de meens-
ken in de plaggehutten op ’e heide van De 
Velden bi’j Noordwoolde. Mit de alderaarm-
sten dielde hi’j zien eigen inkommen. Doe 
een kiend van de schereslieper Hendriks 
haost doodgong an de infektie van een beet 
deur een hond, nam de dominee et kiend bi’j 
him in huus. Daor genas et jongien.
Van 1905 of verspreidede Reitsma in zien 
karkelike gemiente et deur him volschreven 
maondblattien mit de naeme Vergeet mij niet. 
Dit was ien van de eerste en beste van zoks in 
oons laand. Et hadde al een kienderrebriek en 
d’r stonnen ok ontwarpen van ni’je perdukten 
van riet en wilgetienen in. 
Die laesten kwammen om Noordwoolde 
henne vule veur en wodden deur de aarme 
bewoners bruukt om vlechtwark van te mae-
ken. Mit dit thuuswark verdienden zi’j d’r wat 
centeraosie bi’j. Reitsma zien veurgangers 
in Noordwoolde hadden, doe de vervenings 
daor weerommeleupen, de meensken al an 

et vlechten zet om zo stoelematten, körfies, 
maanden en laeter ok meubels van riet en 
wilgetwiegen te maeken.
In 1908 richtte Reitsma, tegere mit de huus-
dokter Jan Jacobs Mulder van Noordwoolde, 
de Rietvlechtschoele op in et leegstaonde 
aarmhuus van Noordwoolde. Vier jaor laeter 
kwam d’r een hiel ni’j gebouw waor tot 1969 
de schoele in zat en wat now et Vlechtmu-
seum is. Uut eerbied veur heur pionierswark 
veur de schoele wodde laeter naor beide 
mannen een straote nuumd in Noordwoolde. 
Reitsma zette him in Noordwoolde ok nog 
stark in om et draankmisbruuk onder de be-
volking te bestrieden. Opmarkelik is veerder 
dat hi’j al in 1909 mit domenee Vorster van 
Berkoop een laandelike beweging begon 
veur et kiesrecht van de vrouwelike lidma-
oten van de Hervormde Karke. Opni’j leup 
Reitsma een stok veur de meziek uut. In 1923 
kwam dat kiesrecht d’r veur de vrouwluden.

Fan van Jan Luyken
In zien Noordwooldiger tied maekte Reitsma 
veur liefhebberi’je een diepgaonde studie 
van de vroegere dichter Jan Luyken (1649-
1712), die ok etsen en gravures maekte. Die 

De oolde hervormde pastorie van Noordwoolde
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zien ofbelinges van oolde beroepen bin bi’j 
oons nog altied goed bekend van de Delfts 
blauw tegelties op ’e schostienmaantel en de 
glas-in-lood hangerties veur et raem. 
Reitsma was veural interesseerd in Luyken 
zien bekering tot kristen. Veur die tied leefde 
de keunstener op zien zaachtst gezegd een 
nogal losbaandig leven. Reitsma gaf in 1916 
Luykens boek Jezus en de ziel van 1678 opni’j 
uut. Dit mit een inleiding en antekenings 
van zien haand. Hi’j hul ok overal in et laand 
lezingen mit plaeties uut de toverlanteern 
over zien idool.
 
Zielehuder zonder schaopen
Begin 1911 besleut Reitsma vot te gaon uut 
Noordwoolde. Et was veur him een grote 
teleurstelling dat hi’j et geleuf daor niet goed 
an de man brengen kund hadde. Hi’j moet 
him vuuld hebben as een soortement van 
zielehuder zonder schaopen. Kennelik was 
et him ontgaon dat de aarme meensken, 
waorvan de meersten niet iens lezen konnen, 
meer verlangst hadden naor brood en vleis as 
naor kattegesaosie en stichtelike lektuur. 
In zien ofscheidspreek in Noordwoolde nam 
hi’j dudelik ofstaand van zien eerdere kriste-
lik- socialistische kiek op ’e wereld. Hi’j zag dat 
doe as een onhaelber idiaal uut zien jonge 
jaoren. 

Naor Borkelo en deur naor Drachten
In april van 1911 wodde ds. Reitsma predi-
kaant van de Hervormde Gemiente van Bor-
kelo in de Aachterhoek. Daor was de bekende 
schriever en volkskundige Hendrik Willem 
Heuvel doe heufdmeester van de eupenbare 
legere schoele. Mit him bleef Reitsma zien 
hele leven kammeraod.
Omdat hi’j in Borkelo te weinig centeraosie 
kreeg van et karkbestuur wol Reitsma al nao 
een verblief van ien jaor daor weer vot. Hi’j 
wodde as domenee beroepen deur de beide 
vri’jzinnige Hervormde Gemienten (een libe-
raole en een sociaolistische) van Drachten. 
Daor brocht hi’j disse bi’j mekaander in iene 
vri’jzinnige verieninge, die ’Onze Opkomst’ 

hiette. D’r kwam ok een verieningsgebouw 
mit dezelde naem.

Op 16 februari 1918 sturf Reitsma in Drachten 
inienen an de tyfus, waor nog een dubbele 
longontsteking over hennekommen was. 
Daormit raekte een kreatieve, stark sociaol 
vulende en veuruutstrevende man vusen 
te vroeg uut de tied. As wardering van zien 
persoon en wark wodde in Drachten nao zien 
dood een gedaenkteken veur him opricht in 
et gebouw van ’Onze Opkomst’.

Boek over Reitsma
Twie jaor nao de dood van de wedevrouw 
van Reitsma verscheen in 1936 de roman De 
goede herder van de haand van de in die tied 
slim bekende dr. Pierre Henri Ritter jr. Disse 
schriever was een jeugdkammeraod van Frits 
Reitsma. Et slim interessaante boek beschrift 
et leven van Reitsma as domenee. Die hiet in 
et verhael Frans Roorda, en zien vrouw Rafi 
wodde Louise d’ Aspin de Collinard nuumd. 
Noordwoolde is in et boek Heidekarspel en 
Drachten Zwartendam. Veur de lezer die mit 
et verhael aorig op ’e hoogte is staot d’r een 
protte in et boek wat waor gebeurd wezen 
zal. Ik laot de inhoold hier in et kot volgen:
Louise is de dochter van een Fraanse edel-
man. Die dot mit zien vrouw ofstaand van et 
maegien, dat dan in et klooster komt. As heur 

Ankondiging lezing van Reitsma in Nijmegen
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oolden dood binnen, gaot Louise wonen bi’j 
heur stienrieke ’tante’ Gonnie, een vroegere 
vrundin van heur heit in Grunningen. Daor 
wodt Louise laeter koppeld an domenee Frans 
Roorda die dan al domenee is in Heidekarspel. 
Zi’j trouwen en kriegen ien dochtertien, Wietske. 
Mar et huwelik is slecht, Frans en Louise gruuien 
de hieltied veerder uut mekeer. In Heidekarspel 
perbeert Louise heurzels uut de tied te brengen 
as Frans daor zien ofscheidspreek hoolt. In 
Zwartendam gaot Frans dood an een slopende 
ziekte. Louise en Wietske gaon dan weeromme 
naor Gonnie. Daor pleegt Louise zelsmoord an 
et gas. Wietske blift alliend aachter. Ze kan goed 
leren en wodt een kundige dokter. Ok arft zi’j 
alle geld van Gonnie doe die uut de tied raekte. 
Kotomme, een drama mit een betien een 
happy end.

Reitsma zien schrieveri’je
Tot slot dan nog wat over de schrieveri’je van 
Reitsma zels. In 1906 verscheen zien Waar-
heid in droomen, moderne gelijkenissen, een 

bundel stokkies uut et blattien Vergeet mij 
niet. In 1910 volgde Godsdienst en maatschap-
pij en een jaor laeter Voor denkende mensen, 
tien populaire brochures. In 1915 verscheen 
Levende beelden, een jaor veur Reitsma’s dood 
Prentbijbel voor volwassenen met bijschriften 
(deel I , het Oude Testament) en postuum nog 
Kerstcantate voor kinderen. 
Frits Reitsma schreef onder de schoelnaeme 
Oom Frits de volgende kienderboeken: De 
avonturen van Pier en Pol, Guitenstreken en Uit 
de reistasch van Oom Jan. De illestraosies in 
disse boeken wodden diels maekt deur Reits-
ma zien schoonzuster Engelien Reitsma- 
Valença, die opleided was an de Rieksakede-
mie van Amsterdam.

Mit daank an de Historische Verienige Borklo 
veur et beschikber stellen van de foto van ds. 
Reitsma en an Jan Koops veur et mi’j attent 
maeken op et boek van Ritter en et verschaffen 
van de skriptie van De Bruin- Mulder.

Internetsites
- www.delpher.nl
-  https://gemeentelindestreek.protestantekerk.net/ 

ds_f_reitsma_1903_1911/
- https://www.myheritage.nl/site-135928751/regtop
-  www.studiekringmeesterheuvel.nl/artikelen/  

15-ds-frits-reitsma

Boeken
-  Berkel, Klaas van, Universiteit van het Noorden, vier eeuwen 

academische leven. Deel 2: De klassieke universiteit 1876-
1945, 2017, Hilversum

-  Biografisch lexicon voor de geschiedenis van het Nederlands 
protestantisme (www.resources.huygens.knaw.nl/blnp)

-  Bruin- Mulder, H.J. de, Ds. F. Reitsma te Noordwolde, 1903-
1911, skriptie, 1987, Noordwoolde, niet in de haandel

- Ritter, P.H. Jr., De goede herder, 1936, AmsterdamKienderboek van Oom Frits
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J aoren leden, doe ik mien huusdokter-
spraktiek begon in Berkoop, wodde ik 
overspoeld mit een groot tal pesjenten. 

Op himzels was dat ok wel begriepelik: de 
pesjenten in et dörp hadden heur veur mien 
komst een half jaor behelpen moeten mit 
alderhaande invaaldokters. Dat deden zi’j 
zonder te krimmeneren, mar doe d’r dan uut-
eindelik de ’échte’ dokter kwam, was d’r gien 
holen meer an. De tied van noodverbanen 
leggen was veurbi’j! Et dee blieken dat elke 
Berkoper nao al die maonden ’aachterstallig 
onderhoold’ now wel an een diepgaond ge-
sprek toe was over al zien of heur medische 
perblemen. En butenal wol iederiene now 
wel es weten wat veur vleis ze in medisch 
opzicht in de Berkoper kupe hadden!
Zo wodde ik de eerste twie maonden over-
spoeld deur een tsunami an medische 
vraogen van de meest uutienlopende aord. 
Of twie borrels bi’j de bloeddrokmedesienen 
wel mocht, of de dokter meer een veurstaan-
der was van voetbal of van gimmestiek, 
wat mien miening was over et gebruuk van 
schaopevacht bi’j de behaandeling van 
’vaastzittende koolde’ en nog vule meer. De 
spreekuren weren as gevolg daorvan overvol 
en an de lieste pesjenten leek gien aende te 
kommen! Meerdere keren zatten pesjenten 
op ’e stoelen van et tuunterras omreden de 
waachtkaemer vusen te krap was. Zels heb ik 
me in die daegen wel es ofvraogd of d’r in de 
kontreinen van Berkoop nog wel een gezond 
meenske te vienen was…

Now, nao pattie jaoren, heb ik de zaeken 
beter op odder. Mien spreekuren bin vule 
minder rommelig wodden. Dat schrief ik veur 
et grootse pat toe an et feit dat ik veul haan-
diger wodden bin en veural ok dat ik meer 
’spreekuredisciplines’ toepasse. Tegen vrouw 

Seinstra, die kotleden nao een hiel uitgebreid 
gesprek over heur bloeddrokperblemen en 
slaopstoornissen ok nog es aambeien en 
spataoren zee te hebben, bin ik streng west. 
Ik hebbe heur veursteld om die perblemen 
een volgende keer te bepraoten. Ze was 
hielendal niet van doel en aksepteer mien 
veurstel. Ze rattelde mar deur, dat ze van doel 
was om inkotten van heur man Geert schei-
den te gaon. Mar now evenpies nog niet, he’k 
doe tegen heur zegd en hebbe heur mit lich-
te andrang naor de deure begeleided. Wiels 
ik heur veurzichtig mar naodrokkelik over 
de drumpel hulp, vreug ik heur tot besluut 
om toch veural Geert van mi’j dag te zeggen. 
Ik moet toegeven dat ik wat minder inle-
vend wodden bin, wat meer van mi’j ofbiet. 
Lichtkaans zoj’ ok zeggen kunnen da’k now 
wat mederner bin! Vroeger ha’k dat nooit zo 
daon, mar ja, doe zatten de pesjenten veur et 
spreekure ok nog in de tuun te waachten… 

Volle waachtkaemers en lange spreekuren 
bin dingen waor een dokter, as zien jaoren 
lengen, hieltied beter mit ommegaon kan. 
Dat komt ok omreden hi’j d’r an wend raekt. 
As hi’j nog oolder wodt gaot hi’j d’r alder-
deegst naor uutkieken, en is hi’j mit naeme 
bange veur de dag dat d’r in zien waacht-
kaemer nog mar iene pesjent zit die him bi’j 
binnenkomst in de spreekkaemer vragt: ‘Dok-
ter het zeker niet vule om hanen vandaege?’ 
Vule arger kuj’ een dokter niet andoen! ‘Nee,’ 
zol hi’j dan ok grif zeggen, ‘et is juust hiel 
arg drok vandaege, mar et toeval wil dat d’r 
krek een pesjent uutvalen is.’ Hi’j wet ommes 
hoe as de meensken over dokters daenken: 
een goeie dokter het et ommes altied drok! 
En een dokter die et niet drok het, kan nooit 
een goeie dokter wezen! Zo schrieven goeie 
dokters altied onleesber. Ie kun ze daor an 

Rob Zethoven

Dokter in tiednood
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herkennen. As een dokter leesber schrift is hi’j 
al rap verdocht…

Een jonge kollega van mi’j begon ooit een 
praktiek op et plattelaand van Frieslaand. Hi’j 
nam die niet over van een veurganger, die 
zien pesjenten an him overdee. Nee, et gong 
om een ’vri’je vestiging’ wat inhoolt daj’ de 
praktiek zonder pesjenten beginnen. Dus 
mos hi’j, naodat hi’j zien praktiek inricht had, 
geduldig waachten op de eerste pesjenten 
die heur bi’j him inschrieven zollen. Et dörp 
volgde de ontwikkelings mit biezundere 
andacht en zag hoe de ni’je dokter daegeliks 
an et bladharken was in zien veurtuun. De 
pesjenten bleven  trouw an heur dokters uut 
et butengebied en de vri’je vestiging van zien 
ni’je praktiek leek, zo et him eerst anzien leut, 
op een strop uut te dri’jen. Totdat een ooldere 
kollega him op een dag et wieze advies gaf 
om mit bladharken in zien veurtuun te stop-
pen en mit zien auto riegelmaotig mit hoge 
snelhied ronties om de dörpskarke rieden te 
gaon. Hi’j zol op die meniere de dörpsbewo-
ners dudelik maeken dat hi’j et al hiel drok 
had mit ni’je pesjenten. Et duurde niet lange 
of de kollega hadde een bluuiende praktiek 
en de meensken weren biesterbaorlik goed te 
spreken over de komst van heur ni’je dokter. 
Ooldere dokters begriepen best dat soorte 
van dingen. Jonge dokters moe’n zoks eerst 
allemaole nog ondervienen gaon.

Ik herinner mi’j een dag dat ik op ’e agenda 
veur et spreekure van de volgende dag nog 
gien inkelde pesjent staon zag. Zoks hadde 
him nog nooit eerder veurdaon en op de 
ien of aandere meniere wodde ik d’r ok een 
betien ongerust over. Gelokkig gong niet 
lange daornao de tillefoon: Vrouw Veldstra. Of 
de dokter veur morgen nog plak vri’j had… 
Vusen te enthousiast gaf ik heur bescheid dat 
ik de hiele morgen nog veur heur beschik-
ber hadde. Ze moch zels zeggen wanneer 
et heur et beste passen zol. Dat was vanzels 
hielendal fout! Dat soort van domme dingen 
doen alliend jonge dokters. Wat volgde was 

een lange onderhaandeling over et tiedstip 
van de ofspraoke. ‘Vrouw Veldstra, wat vienen 
jow van half achte? Dan bin jow de eerste!’ 
‘Now nee,’ zee ze, ‘dat is mi’j vusen te betied, 
dokter!’  
Mar mien twiede veurstel om half negen 
paste heur al krek lieke min. ‘Mar dan moe’k 
zo schreppen, dokter!’ ‘Zullen we dan mar om 
elf ure ofpraoten,’ was mien veurstel omreden 
ik intied wel begreep dat vrouw Veldstra be-
paold gien morgenmeenske was. ‘Now nee, 
dan zitten we an de koffie,’ was et antwoord. 
Ik was hielendal veraldereerd! Op et aende 
weren we et iens dat et kwat over tiene wod-
den zol! ‘Temeensen, as d’r niks tussenkomt,’ 
besleut vrouw Veldstra de onderhaandeling, 
‘aanders bel ik de dokter wel weer!’
Dokters op leeftied zollen dit nooit doen, die 
zeggen hiel gewoon wiels ze naor een lege 
agenda kieken: ‘Jow hebben gelok, Vrouw 
Veldstra, d’r is nog ien plakkien over. Et wodt 
half achte.’ Vrouw Veldstra zol et anbod van 
de dokter zonder mankeren mit grote blied-
schop anneumen hebben en de dokter veur 
iewig daankber wezen.

Zoas zegd: goeie dokters hebben et dus 
altied drok en daoromme kan et spreekure 
wel es dik uutlopen. Veerweg de meerste 
pesjenten vienen dat vaeke niet slim, zolange 
ze mar weten dat ze, ienkeer in de spreek-
kaemer, genoeg tied kriegen. Spreekure op 
ofspraoke blift liekewel een zaeke van ’geven 
en nemen’ zolange iederiene dat begript. Mar 
bi’jtieden gaot et toch mis mit et geven en 
nemen; zo leup mien spreekure in Et Vene op 
een keer hielendal uut de haand. Elke keer 
as ik in de meer as volle waachtkaemer de 
volgende pesjent ophaelen kwam, vul mi’j 
tussen alle vrouwluden die daor zatten veural 
et rooie heufd van een dikke man in et oge. Ik 
begreep dat hi’j him argerde an et uutlopen 
van mien spreekure. Hi’j maekte dat over-
dudelik kenber deur de hieltied as ik in de 
waachtkaemer de volgende pesjent haelen 
kwam, demonstratief zien linkeraarm omho-
gens te holen en op zien gelosie te kieken. 
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Bi’j elke volgende pesjent herhaelde him dat, 
waorbi’j et veural opvul dat zien heufd alle 
keren rooier wodde! Doe hi’j dan uuteindelik 
an de beurt was, herhaelde hi’j zien act mit et 
gelosie mit nog meer overdrieving, keek doe 
naor de vrouwluden naost him en beet me 
toe: ‘Zo, dan hebben jow et eindelik an mi’j 
toe?’ ‘Ik daenk dat jow inderdaod now an de 
beurt binnen,’ antwoordde ik him zo rustig 
meuglik. Ienkeer in de spreekkaemer zette ik 
een wekkertien veur him daele en vreug de 
man mi’j te mellen wanneer d’r een kertier 
omme was. ‘Ik gao van now of an op tied 
warken,’ stokte ik him uut. Nao een kertier 
verleut hi’j de spreekkaemer. Daornao heb ik 
him nooit meer zien.

Gelokkig bin d’r ok aandere pesjenten die 
meer begrip opbrengen kunnen veur een 
dokter die in tiednood verkeert. Neem now 
Berend Boverhof van Hooltpae. Berend kende 
ik al herwerts jaoren. Elk vorrels jaor kwam 
hi’j naor mien spreekure, al begreep ik niet 
altied waoromme. Lao’we et d’r mar op holen 
dat hi’j, hoe dan ok, graeg bi’j mi’j kwam. Van 
zien gezicht was dat niet hielemaole of te 
lezen, want as hi’j naor me keek bekreup me 
altied een gevuulte dat ik wat verkeerds daon 
hadde. Gaondeweg de jaoren begreep ik dat 
hi’j dat hielemaole niet zo bedoelde. Zo keek 
Berend now ienkeer altied. Daor hiel diepe op 
ingaon hewwe nooit daon, want praoten was 
now ienkeer niet Berend zien starkste kaante. 
Et liefste nog dee hi’j d’r et zwiegen toe. Nooit 
zol hi’j drie woorden bruken as hi’j ok wel met 
twieje toe kon. Et spreekure was hiel drok die 
dag en de waachtkaemer zat bastensvol. En 
daor zat Berend mit die bekende blik, mar 
dan wel in een keurig stiesiekoren jassien mit 
de pette in de haand in de waachtkaemer. 
‘Kom veerder, Berend,’ zee ik in mien beste 
Stellingwarfs, wiels ik intied schrok van al die 
meensken in de waachtkaemer. Mien spreek-
ure was dus aorig uutlopen…
‘Hoe is het mit jow, Berend,’ vreug ik zo rustig 
meugelik, omreden ik niet de indrok geven 
wol me opjaegd te vulen deur de anblik van 

de volle waachtkaemer. ‘Best,’ gaf Berend 
bescheid. ‘En veerder dan,’ vervolgde ik, wiels 
ik me perbeerde te herinneren wat hi’j eins 
ooit mankeerd hadde. ‘Veerder ok best,’ zee 
Berend, zoas gebrukelik kot van stof.
Inienen herinnerde ik mi’j zien perblemen mit 
de prostaat lange leden. ‘En mit de pisseri’je 
dan, Berend,’ vreug ik. ‘Pissen gaot ok best,’ 
zee hi’j, wiels hi’j me strak ankeken bleef. Dit 
konsult het zo ok niks om hakken, bedocht 
ik me op dat mement en hoe zol ik hier in de 
godsnaeme een rekening veur uutschrieven 
kunnen? Even was ik toekocht. Doe gebeur-
de d’r wat biezunders wat me nog lange 
heugen zal. Berend, die opmurken hadde 
dat ik me de hieltied minder op mien gemak 
vulen gong, greep in zien kontbuse, legde 
zie beurs op ’e taofel, haelde et bedrag veur 
et konsult d’r uut en legde dat veur me daele 
om vervolgens meer woorden te bruken as 
dat ik ooit van him heurd hadde. ‘Zollen jow 
niet een betien anmaeken. D’r zitten daor 
nog genoeg,’ wiezende mit zien doeme naor 
de waachtkaemer. ‘En schrief me mar weer 
op veur over een vorrels jaor, want sund 
ik bi’j jow kom heb ik gien piene in de kop 
meer had.’ We rekenden of en maekten een 
ofspraoke veur over een vorrels jaor. Intied 
docht ik: Geweldig Berend, daank veur jow 
ommedaenken veur een dokter in tiednood. 
Mar now mar gauw veerder, want d’r zitten 
d’r nog genoeg...
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V an 1 april of tot aende oktober was de 
Preenzetuun in Liwwadden omme-
bouwd tot een Taeletuun. Et was iene 

van de onderdielen van et LF 2018 projekt 
’Laand van tael / Lân fan taal’. In die periode is 
d’r hiel veul orgeniseerd rond kleine en min-
derhiedstaelen. De orgenisaosie was in hanen 
van de Afûk, die daor geweldig veul en goed 
wark veur uut de wege zet het! 

Stellingwarfs lessepakket
Veur iederiene was d’r wel wat; zo was d’r 
veur alle schoelekiender een uutgebreid les-
sepakket ontwikkeld, waorbi’j de leerlingen 
ok een bezuuk brengen konnen an de Tae-
letuun. Et lessepakket daorveur is in et Fries; 
veur alle schoelen in Stellingwarf is et pakket 
liekewel, in saemenwarking mit de Afûk, an-
beuden in et Stellingwarfs. Veur wie interesse 
het in dat lessepakket: et is te bekieken op de 
- verni’jde - webstee veur et vak Hiemkunde 
in et basisonderwies. 

Stellingwarver weke
In de Taeletuun was ok et Taelepaveljoen 
’MeM’. In et paveljoen was d’r alle weken om-
medaenken veur een kleine of minderhied-
stael. In et eerste diel kwammen veul kleine 
taelen in Nederlaand an bod; die periode 
gong uut aende mit et Bildts en sleut in de 
eerste weke van juni of mit de Stellingwarver 
weke. Op elke zundag wodde et stokkien 
deurgeven van de iene tael an de volgende, 
en was d’r mitien een gezaemelike prissenta-
osie. Die prissentaosie wodde ofsleuten mit et 
veurlezen van een gedicht in de beide taelen. 
Et gedicht van de tael van de ni’je weke was 
daorbi’j iedere keer inspireerd op dat van de 
veurige. Et Stellingwarver gedicht wodde 
schreven deur Attie Nijboer van Oosterwool-
de. Veur wie et nog niet las: et gezaemelike 

gedicht – een initiatief van de Stellingwarver 
Schrieversronte – kun jim op disse bladzieden 
lezen.

Lunchlezing: Veldnaemen van Steggerde 
en Oosterwoolde
In de Stellingwarver weke was d’r meer om-
medaenken veur et Stellingwarfs. Zo verzorg-
den Otto de Vent en Henk Bloemhoff een 
lunchlezing rond et veldnaeme-onderzuuk 
in de Stellingwarven. De Vent en Bloemhoff 
hadden mit naeme ommedaenken veur de 
veldnaemen van Peperge, De Blesse, Blesdie-
ke en Oosterwoolde en die van Steggerde. Et 
boek mit de veldnaemen van Oosterwoolde 
verscheen ongeveer een jaor leden, op et 
mement wodt hadde warkt an een boek mit 
de veldnaemen van de ere drie dörpen die 
tiedens de lezing an bod kwammen.

Meziek
D’r was liekewel ok flink wat Stellingwarver 
meziek in de Stellingwarver weke. Daorveur 
zorgde de Scheve Schaatsband van Wolvege, 

Van de redaktie

Laand van tael / Lân fan taal

De Scheve Schaatsband hadde veul sukses mit 
‘Zooltelaande’, tiedens de overgang van de Zeeuwse 
naor van de Stellingwarver weke



Bildts
'n Dizenige offen
bij see, 't is lichtskoandâg,
wor ik inenen troffen:
Myn taal! 'k wist niet wa'k sâg,
die broest der in de golven.

Aachterhoek/Liemers
En wiedweg daorvandan:
waor riviers naor aoveral könt gaon
de wind schielek strak kan draeje,
de loch haos nie stil wil staon,
kwam ow taal mien kant op waeje.

Zuud-Hollaand
Hoor ik ie? 
In 't schraete van een maerel? 
Of meschie in 't blaeze van een ikkestaert? 
Zied ik ie? 
Ieuwers verschole tusse slik en slouw of
stadse sloppe? 

Overiessel
Alles wördt minder
Zee ’t olle wief , dat bedoel ik dus:
Vrogger kreide nog de ane 
Now ef e allenig de bek mar lös.

Limburg
weë va wöäd wit
vier wete óch va wöäd
weë va toeën is
vier zind zieër va toeën
weë get te zage hat
mot ’t zage… zaan ’t
zegk wie ’t klink
wie ’t zich aahuuët
loat huuëre, loat zieë, keël

Drente
laot joen Drèentse taol heuren en laot joe zeein
over de grup, in de schade van de stad Ljouwert 
in ’t Freeise lân fan taal
Is ’t dan toch een kwestie van geduld 
veur elkeneein daor Drèents lult?

Grunningen
Staaist zo hoog
op dien voutstok.
Zo wied vot 
liekst doe.
Ik blief
op mien ofstaand stoan.
Dust dien mond lös.
Nog wieder
gaaist doe bie mie vot.
Den zeg ik wat
tegen die.
Doe antwoordst
in ons moeke’s toal.
Wie kieken nkaander aan.
Ofstaanden valen vot.

Zeelaand
Geef mien mae Zeeuws
Het is de taele van eêl vroeger en gliek 21ste eeuws
Geef mien mae Zeeuws
Het is de taele van je moeder
’t is je ziele a eêuwenlank
Kiek ze meuge an mien aore
Waer a mien wiege ‘estaen eit
’t zou erger weze a je ’t an me ruke kon
Je oart ’t an de g en an de h, zôas in Hod en Geiliggeid
Mae dan wete ze da jie uut Zeêland komt
Geef mien mae Zeeuws

Stellingwarf
Ik stap uut de koulissen
Van mien vertrouwde
Stellingwarver laand

Laot me heuren
Laot me zien
Want ik  longer

Naor locht
Naor ruumte
Naor herkenning

Om et toestikken 
Van een haand
Om erkenning

Veer veurbi’j 
De bekende  greenzen
Van De Kuunder en De Lende
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de hardrockband SOTD (eerder Spirit of the 
dark) uut Else, en Carolien Hunneman uut 
Helsinki. De Scheve Schaatsband trad op de 
eerste zundag van de Stellingwarver weke op. 
Die zundag was zorgd veur een gezaemelik 
pergramme mit Zeelaand, en om die reden 
speulde de Wolvegester band o.e. et bekende 
‘Zoutelande’, mar dan wel in et Stellingwarfs.
SOTD, de band van Jannie en Eise Dijkstra 
uut Else, is al jaoren aktief mit et Stellingwarfs 
in de weer. Jannie Dijkstra schrift zels, op 
verdienstelike wieze, de teksten veur SOTD. 
Om die reden was ok heur optreden op de 
donderdagaovend hielemaole in et Stelling-
warfs.

Op de ofslutende middag veur et Stelling-
warfs was d’r een hiel biezunder optreden 
van Carolien Hunneman. Carolien kwam veur 
dit optreden speciaol over uut Helsinki en 
hadde ok nog veur ni’je lieties zorgd. Wat et 
optreden hielemaole biezunder maekte was 
et gezaemelike optreden van Carolien mit de 
veulziedige Platduutse Annie Hegen. Tegere 
brochten ze een peer lieties waor ofwisselend 
et Stellingwarfs en et Platduuts in bruukt 
wodden. Nao de Stellingwarver weke gong 
die zundag de Platduutse weke uut aende. 
Op de webstee stellingplus.nl) is een klein 

diel van et optreden te zien en te heuren 
(in de linkerkolom anklikken bi’j Beeld en 
geluud). 

Van verschillende kaanten was d’r ommeraek 
veul wardering veur de Stellingwarver weke, 
omreden et grote anbod hiel ofwisselend en 
goed was. En zoks is vanzels altied mooi om 
te heuren veur de meensken die de Stelling-
warver weke meugelik maekten en orgeni-
seerden!  

Op de ofslutende middag van de Stellingwarver 
weke was d’r een gezaemelik optreden van Carolien 
Hunneman (Stellingwarfs, Fins) en Annie Heger 
(Platduuts). 

Halverwege de Stellingwarver weke trad SOTD op. Disse hardrockband uut Else het intied een hiel rippertoire 
mit eigen Stellingwarftaelige nommers, waorvan de teksten allemaole schreven wodden deur zangeres Jannie 
Dijkstra 



Jaap Sikkema

Onder waeter
Naost mekeer zitten Loek en Lieneke uut te hiemen. As 
natte dweilen op ’e plaanke van de zaandbak op et grös-
veltien tussen de caravans op et kampeerplak in Appesche. 
De hiete zunne zorgt d'r veur, dat zi'j weer opdreugen. De 
aanders zokke mooie krullen van Lieneke hangen now as 
natte slierten langs et heufd en Loek gooit et laeste waeter 
uut de flesse over zien ok al kletsnatte kop.
Jim kennen et spellegien vast ok wel: mit de balle een 
volle flesse waeter ommesmieten en zolange de aander de 
balle niet pakt het, mag de gooier de flesse van de aander 
leeglopen laoten. Now, dat spellegien lopt altied uut op 
een nat pak, ok dit keer. En daor zitten ze dan as een paer 
aolscholvers op een paol te dreugen in de branende zunne.

'Zuwwe disse middag mar naor et zwembad gaon, wat 
mowwe aanders ok,' stelt Lieneke veur en hoolt de haand 
omhogens. Loek slat mit de vlakke haand tegen Lieneke 
heur haand, hi'j is et d'r mit iens.
'Wie et langste onder waeter blieven kan,'  zegt Lieneke 
as zi'j naost mekeer op ’e hoogste duukplaanke staon. 
Toegelieke springen ze naor beneden en perberen zo diepe 
meugelik te kommen. Voel as ze binnen schieten ze deur 
een gat in de bojem van et zwembad naor beneden.
'Och heden, he'k de tegel niet weer te plak legd, ik bin de 
laeste tied wel wat vergeterig,' heuren zi'j een stemme 
mompelen, 'mar ja, et jongste is d'r ok of bi'j mi'j. Wat 
zuken jim hier, et leven is hier niet zo best.'
'Niks,' geft Loek an, 'wi'j bin hier bi’j ongelok terechtekom-
men.'
'Now, dat bin ik ok, ik bin overal votjacht.'
'Own ja'?
'Jim willen mien verhael wel anheuren? Now, luuster dan 
mar. Ik hebbe zoe'n betien mien hiele leven in de onder-
wereld zeten. Veur mien nommer bin 'k bi'j de marine west 
en he'k twie jaor op een onderzeeboot deurbrocht. Jim 
moe'n weten, ik bin een Limburger, dat doe 'k uut dienst 
kwam, mos ik de mienen in. Dat kuj' begriepen. Daor 
onder de grond bin 'k op et verkeerde pad raekt, onder et 
wark in de schacht kneep ik d'r wel es tussenuut en gong 
ik op zuke naor et zwatte goold. Dat mos daor argens 
onder de grond liggen, ha'k mennig keer heurd. 
Doe bin 'k an 't dwelen raekt en doe 'k et juuste pad weer 
vunnen hadde, weren de mienen sleuten, de schachten 

dichte en de lift was uut odder.'
'Ja, dan bi’j’ wel aorig van et rechte pad ofraekt,' nikt 
Lieneke mitlevende.
'Doe he'k me bi'j de ondergroonse ansleuten en bin we ok 
an 't dwelen raekt. Ik hebbe doe an mien maoten veur-
steld om naor Schoonebeek te gaon, we weren ommeraek 
smerig wodden in de mienen en ik docht dawwe ons daor 
weer lekker wasken konnen in et schone waeter van een 
beek. Mar nee heur, we raekten daor in de eulie, da’s krek 
zoe’n smeerbende as kolen. Now, ik kan jim verzekeren, 
dat vaalt ok niet mit.'
‘Wat zujje smerig vulen, ajje niet es lekker doesen kunnen,' 
markt Lieneke op.
'Zeg dat wel, dan bi'j’ nog veerder van huus.'
Ok Loek het mit him te doen.
'Aj' daor hulpe neudig hebben, ziej' allienig mar jaknikkers, 
mar ze doen niks veur je. En altied in de eulie, dat hool ie 
ok niet lange vol. Dat ik bin weer ofzet, veerder naor et 
noorden, ie moe'n toch wat, is 't niet. Mar in Grunningen 
vien ie alderdeegst onder de grond gien rust, riegelmaotig 
trilde de hiele wereld en daor hadde mien onderkommen 
ok slim van te lieden. Kiek, die vremde gaasten van et 
bovengroonse riek, ze nammen alles mit, et gas uut de 
grond en de bewoonberhied op et plattelaand.'
'Ie hebben de laeste jaoren hiel wat mitmaekt, mar now 
hej' dan een rustig plakkien vunnen.' Lieneke perbeert de 
praoteri'je een dri'j te geven. 'Waor woon ie now dan'?
'Dat za'k je vertellen. In Drente ha'k een kraekwoning in 
een proefboring en in Grunningen een lege gaskaemer. 
Hier vun ik onder et zwembad bi'j toeval een lege ruumte 
in een liemlaoge. In de laeste iestied is daor een dik stok 
ies in hangen bleven en dat stok is in de loop van de tied 
smulten. Daor wone ik now in. Ach, een man alliend het 
niet zoveul weensken meer. Ik wete zo langzem-an wel 
hoe 'k mi'j onder waeter staonde holen moet.’

Krek veurdat de badmeester et hekke ofsluten wil, kom-
men Loek en Lieneke weer uut et zwembad.
‘Jonges, jim bin nogal even onder waeter west,' gniest de 
heit van Loek as ze anlopen kommen bi'j de caravan.
'Dat maj' wel zeggen', is 't antwoord as ze de zwemkleren 
ophangen an et dreugrekkien. Ze kieken mekeer an en 
proesten van et lachen.

(Een faobelachtig verhael)

  DE OVEND  13



14  DE OVEND

M eer as een maond naodat de thea-
tertocht De Verdwenen Peerden twie 
keer holen is, goest et nog de hieltied 

deur de dörpen Ni’jberkoop en Berkoop: 
‘Wat was et meraokelse mooi en wat jammer 
dat et now al weer oflopen is!’ Et mit mekeer 
veurbereiden en uutvoeren van De Verdwe-
nen Peerden was in ien woord geweldig. 
Dat het iederiene die d’r an mitwarkt het zo 
erveren, en van de meensken die de tocht 
mitmaekten roegelde et komplementen. 
Et was een meer as uniek gebeuren dat een 
oold en zowat vergeten verhael op zoe’n 
biezundere wieze verwarkt is tot een theater-
tocht waorbi’j et prachtige coulissenlaand-
schop zien naeme meer as waor maekte. 

Ommes, et laandschop van bos, boswallen 
en gröslaand zorgde veur de coulissen van et 
lekaosiethater, en speulde van et begin of an 
daor een belangrieke rolle in. Veul dielnemers 
an de tocht hebben dat zo erveren: laand-
schop en tocht vormden een onlosmaekelik 
gehiel. 
De Verdwenen Peerden bin op een indrok-
wekkende wieze op ’e kaorte zet, en vanuut 
de reakties van alle mitwarkers is wel dudelik 
wodden dat et rokt naor meer. In oktober, as 
d’r nog een ofslutende bi’jienkomst is in et 
gebouw van de Stellingwarver Schrieversron-
te, zal dit punt vast nog wel even op ’e lappen 
kommen.
Zonder ok mar iene te kot te doen, willen we 

De Verdwenen Peerden: ommeraek 
mooie theatertocht, dat was et!

Een groot diel van de mitwarkers an De Verdwenen Peerden. 
In de midden – in et zwat – artistiek leider Mariken Biegman
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hier toch nog even kwiet dat et mit naeme 
Mariken Biegman was, die de verhaelen en 
gedichten - schreven deur Roely Bakker, 
Harmen Houtman en Attie Nijboer - tot een 
prachtig theaterverhael verwarkt het. En 
dan ni’jde ze ok nog es, mit een groep van 
dattien vrouwluden uut de buurt, die gigan-
tische grote en mooie patchworkrok, die as 
een rooie draod deur et verhael leup. Een tal 
van de gedichten wodden op meziek zet en 
veur et grootste pat arrangeerd deur Serge 
Epskamp. Ok zien wark was van grote kwa-
liteit, nog de hieltied heur ie meensken zien 
prachtig melodienen neurienen, zo blieven ze 
hangen…
Roely Bakker schreef de volgende tekst 
speciaol veur de theatertocht, mar we bin d’r 
wisse van dat veul meensken et verhael graeg 
nog es naolezen willen, of d’r mit in de kunde 
kommen, as ze d’r op 3 of 4 augustus niet bi’j 
wezen konnen. Anslutend zien jim nog een 
mix van foto’s van 3 en 4 augustus. (Red.) 

Et mysterie van twie peerden
(Roely Bakker)

De naacht lag as een donkere deken over de 
Stellingwarven. Meens en dier weren nao een 
dag van hadde warken in diepe rust. Buten 
et roezen van de wiend omme was et stille, 
doodstille.
De volle maone piepte now en dan tussen de 
wolkens deur en wurp grille schaden over et 
laandschop. Staorigan begon et te regenen.
Argens veerweg jankte een hond, boven 
de wiend uut klonk et ritmische plof-plof, 
plof-plof, van peerdehoeven in et zaand. Een 
naachtelike ruter die zo te heuren grote haost 
hadde? Een hottien laeter was een twiede 
peerd te heuren. In liekese kedaans draefden 
ze tegere. Deur gien meenske zien en allienig 
deur de hiemhonnen heurd.

De volgende morgen miste een voerman in 
Makkinge et twiespan. Alle weerbere manlu-
den wodden opreupen om bi’j de zuuktocht 
te helpen.

Naachs was et weer ommesleugen. De storm-
wiend struupte et laeste blad van de bomen 
en de regen vul bi'j bakken uut de locht. Et 
was gien lollegien om bi’j ’t pad te wezen. Et 
kon haost niet aanders of de peerden hadden 
argens verschoel zocht.
Neffens een wichelroedeloper weren de 
dieren verdwenen in de richting van Stelling-
warf-Westaende. D'r mos uutkeken wodden 
naor een grote, roeme schure.
Daegenlang wodde d'r zocht, in Oost en in 
West. Van de peerden gien spoor.
Niet iene die ze heurd of zien hadde.

Starke verhaelen deden de ronte.
Zo miende een boertien in Twietel dat hi’j de 
dieren zien hadde; zwevende in de locht en 
bereden deur de duvel himzels.
Een vrommes in Der Izzerd was d'r wisse van 
dat een hekse ze betoverd hadde en veraan-
derd in zwatte katten.
D'r was alderdeegs iene die twie peerden 
zien hadde in et Wiede van De Lende. Doe hi'j 
perbeerde ze te pakken te kriegen, weren de 
beesten veur zien ogen veraanderd in witte 
wieven. Et mannegien hadde et op een lopen 
zet om an de griezels te ontkommen.

Mar…
Wat was d'r now warkelik gebeurd?
Luuster meensken, luuster en huver…

'Heur ie et roezen van de wiend? Heur ie hoe 
hi'j oons ropt?' De Zwatte, hi'j hadde nog 
Fries bloed in de aoren, beug him naor de 
Vos. 'Wat donkt jow, de man het de deure niet 
goed dichtedaon, zuwwe te naachtdraeven?'
'Oe ja, geweldig. Dat he'k altied al es doen 
willen. Naachtdraeven.' Ze schuddede de 
maenen los. Et kriebelde heur in de huud. Die 
Zwatte, wat een machtig dier.

'Heur et roezen van de wiend
heur et geluud van de naacht.

Draef mit mi'j deur et duuster
draef mit mi'j deur de naacht.'



16  DE OVEND

De maone kreup vot. De wiend haelde an, et 
regende dat et fleerde.

'Zuuk oons schoelplak, mien zwatte
ik bin benauwd in disse naacht.'

Deuren bleven dichte, gien hekke was los.
De draf wodde minder, gong over in stap.

'Mien krachten verminderen, ik geve et op.'
'Ginderd kuwwe rusten. Daor op et hof.'

Deur en deur mu strompelden ze et karkhof 
op.
De starke zwatte en zien vurige vos.
De karke beud redding. De deure was los.
Daor onder de kaansel vunnen ze rust.
Daor gavven ze heur daele.

Et noodlot sleug toe. De deuren vullen in et 
slot.
Gien waeter, gien huj.
Van de honger knabbelden ze an de karke-
baanken.

De Zwatte haemerde mit de starke aachter-
bienen tegen de karkedeuren.
Bats, bats, bats. Mar...
Deuren die naor binnen slaon, kriej' zo niet 
los.
Gien meenske heurde et heftige bonken.
Niet iene heurde et benauwde roepen.

Maonden laeter wodden ze bi'j toeval vun-
nen.

Lao'we even stillestaon bi'j et ellendige lot
van de starke Zwatte en zien vurige Vos.
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E erder as da’k van doel was komt d’r een 
aende an disse katteverhaelen. Naodat 
Joris op 4 juni 2016 votgaon en niet 

weerommekommen is, is Boris op 13 juli van dit 
jaor onverwaachs wegraekt. Dat is een groot 
gemis. En now he’k gien nocht en schrief meer 
katteverhaelen. Nog iene dus. Een verhael da’k 
een peer jaor leden al schreven hebbe doe alles 
nog goed was.

Boris en Joris bin beidend niet slimme 
benauwd uutvalen. Boris liekt hielemaole 
nargens omme te geven. As Anke, de vrouw 
die mien huus netties en toonber hoolt, mit 
de stofzoeger uut aende zet, wil Joris nog wel 
es in de bienen kommen en argens aanders 
liggen gaon. Mar op Boris maekt zels een 
lewaaierige stofzoeger gien indrok. Boris blift 
liggen waor as hi’j ligt, ze moet mar om him 
henne stofzoegen, hi’j gaot niet an de kaant. 
Hi’j is gewoon niet bange veur dat ding. Boris 
is nooit bange, hi’j gaot naachs bi’jtieden ok 
wel uut vechten en krigt dan ok wel es strip-
se, mar dat heurt d’r bi’j. 
‘Dat is all in the game,’ zol Boris zeggen as hi’j 
praoten kund hadde.
Hi’j kwam op een morgen in huus mit een 
lillike wonde boven ien van de oren en dat 
begon nao verloop van tied te etteren en d’r 
smerig uut te zien. Daor mos dus wat an daon 

wodden, dat ik mos mit de held naor de 
dokter. Die het him een peer spuiten 
geven en hi’j mos een weke laank an 
de antibiotika. Doe he’k in de auto 
weeromme naor huus toe wel even 

op him ommefoeterd.
‘Smerige katteklitse 

daj’ binnen, ieje 
naachs veur je 

genoegen 
wat uut 

vechten en ikke de dikke doktersrekening 
betaelen. Et is me verdikkeme een mooi spul, 
doerak daj’ binnen!’
Mar… d’r is iene dag in et jaor dat de beide 
katten niks te koop hebben en dat is oolde-
jaorsdag as hiele koppels meensken mie-
nen dat ze wat ommeknallen en een protte 
centen vergriemen moeten. Meerstal begint 
dat ellendige gedoe morgens al en naorma-
ote de dag voddert wodt et slimmer. Zo op 
et oge trekken de beide katten heur d’r niet 
al te vule van an. Ze liggen in heur maanties 
en slaopen of lieken te slaopen. Zo now en 
dan lopen ze naor de hal om wat eten en 
drinken en dan gaon ze weer bi’j mi’j in de 
kaemer liggen. Et ienige verschil mit aanders 
is dat ze d’r de hiele dag niet uut hoeven en 
dat willen ze op gewone daegen wel. Zo now 
en dan willen ze graeg even buten te pissen 
of veur wat aanders. Mar op ooldejaorsdag 
hoeven ze bliekber niet te pissen. Ze doen et 
ok niet in huus, et bin nette katten, ze holen 
et gewoon op tot de knalderi’je ophoolt en 
ze wél butendeure kunnen en durven. Mar 
de knalderi’je hoolt veureerst niet op en et 
verschrikkelike is dat ik et ooldejaor altied 
uutzitte in Et Vene bi’j Haarm en Jacob. Dat 
betekent dat Boris en Joris om goed zeuven 
ure d’r uut moeten en naor heur eigen huus 
toe gaon moeten. Naor de peerdestal of in et 
hokke mit stro. Mar a’k vot zal en ze d’r uutla-
oten wil, stoeven ze de trappe op naor boven 
toe en kroepen argens onder. Ze willen niet 
butendeure, ze bin doodsbenauwd veur de 
idiote anwaensten van die stomme meens-
ken. En ik bin d’r mit an. Ik kan ze vanzels ok 
niet zomar buten de deure zetten. Stel je veur 
dat ze votstoeven, et veld in, et spoor biester 
raeken, ze in een sloot verdrinken, onder een 
auto raeken… Ik zie in mien fantesie altied de 
gruwelikse dingen gebeuren. Ik kan et heur 

Johan Veenstra

Boris en Joris – katteverhaelen
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dus niet andoen en zet ze buten de deure. 
Dat zol onmeenselik wezen. Even veur zeu-
ven ure toog ik daoromme de maanties, wat 
kledeboel, eten en drinken naor de gerage 
en zette daor alles henne. Dan pak ik ien veur 
iene een katte onder de aarm en slute ze in 
de gerage op. Ik laote et locht an. Krek as bi’j 
kleine kiender daon wodt as die in donker 
bange binnen veur spoeken en heksen. En 
dan gao ’k mit de huud vol schuldbesef vot 
veur een gezellige aovend en laote heur mit 
benauwdens in et kattelief aachter. 
A’k om half twieje naachs weer thuuskomme 
is et geknal nog niet over, et geld is nog niet 
allemaole vermot. Ik zette de aachterdeure 
van et huus los en lope dan naor de gerage. 
Deur et raem zie ’k Joris in een maantien lig-
gen en Boris het me bliekber verneumen, dat 
die zit veur de deure te waachten.
A’k de geragedeure losdoe kommen ze d’r 
uut en stoeven in ien keer deur de aachter-
deure et huus in. Ze hebben nog nooit pist 
of wat aanders daon. Et is biesterbaorlik. 
Mit ’n drienend zitten we dan nog een goed 
ure in huus en dan is et kebaol butendeure 
uuteindelik aorig bekommen. Dan pas zet ik 
ze butendeure en zegge heur dat ze naor de 
stal en et stro gaon moeten. Ooldejaorsdag, 
de meerst verschrikkelike dag van et jaor, is 
gelokkig weer veurbi’j. 

Volkskundige  
Van der Kooi 
wegraekt

Wi’j doen oonze lezers hierbi’j tiedinge 
van et wegraeken van dr. Jurjen van der 
Kooi uut Butenpost, op 4 september 
2018, in de leeftied van 74 jaor. 

Van der Kooi was eerder as heufd-
mitwarker en laeter onder de naeme 
associate professor verbunnen an et 
Nedersaksisch Instituut van de Grun-
ninger universiteit.
Hi’j was nationaol en internationaol be-
kend as volkskundige, veural as onder-
zuker en publicist van volksverhaelen. 
Vaeke gong et om Friese, mar riegelma-
otig ok om Nedersaksische vertellings.

Van der Kooi hulp de Schrieversronte 
meer as ien keer: as schriever van volks-
verhaelkundig kommentaor bi’j de twie 
versies van et Stellingwarver volksver-
haeleboek Mien wegen bin duustere 
paeden, as lid van de kemmissie van 
redaktioneel toezicht van et Stelling-
warfs Woordeboek (1991-2004), as lid 
van een vroegere variaant van de Raod 
van Advies, en zo was d’r meer.

De Stellingwarver Schrieversronte 
daenkt mit grote wardering weeromme 
an zien inzet veur de eigen kultuur van 
oonze regio Stellingwarf.
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E t is onderhaand zeker vuventwintig  jaor 
leden dat wi’j mit oonze drie kiender 
kamperen in de Vogezen op een klein 

droeveplokkerskampeerplak tegen de stads-
mure van Dambach la Ville. Alliend koold 
waeter hebben wi’j daor om oons te wasken. 
Daor moej’ vandaege-de-dag es mit ankom-
men bi’j de jeugd! Wat?! D’r staot, zo daenke 
ik, al  gauw een maotschoppelik warker van 
de jeugdzorg bi’j je op ’e stoepe; want zoks 
wodt now-en-daegs al hiel gauw zien as kien-
dermishaandeling. Die kiender zullen vanzels 
veurofgaonde an de vekaansie al moord en 
braand raozen. Ja, en dan is d’r vast wel ien of 
aandere naober die vanuut een bedaenkelike 
verantwoordeliksdrang rap de instaansies 
inschaekelt. 
Mar, buten dat, is ’t tegenwoordig al hiel 
gewoon dat de eerste vraoge van kiender is: 
‘Is d’r wel ‘WIFI?’ Vuventwintig jaor leden is d’r 
nog hielemaole gien WIFI!  Now ja!? As doe-

dertieden et woord WIFI vul, keek ik om mi’j 
henne waor as die mooie dame leup. 
Op et kampeerplak staot een allegeertien an 
meensken. Ik wete nog van een Vlaamse man, 
die naachs luud snorkt; waor zien vrouw heur 
aanderdaegs veur schaemt. En een dan-
dy-achtig type mit een haandtassien dat, as 
de viere in de klokke zit, van de iene wienpru-
veri’je naor de aandere diedelt. Die komt dan 
tegen een ure of achte weeromme, zo teut as 
Maleier. 
Wi’j kriegen daor omgang mit een Duuts 
stel. Hi’j is een stokmennig jaor oolder as 
zien vrundin; moet kunnen. Waoromme ok 
niet? ’t Is een schier ’WIFI’, ik snappe et wel. 
Twie kiender hebben ze. Ach, en et akkedeert 
hatstikke mooi mit de kiender van oons. Ze 
vertellen dat ze in een kommune wonen 
waor as ze witte wien produceren. Ok wel wat 
aanders, krieg ik et idee. Mar goed, dat alles is 
bi’j Bacharach, zo zeggen ze tegen oons. Mien 

Kjest Herder

Vekaansie

Uutzicht op Bacharach
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vrouw en ik vraogen zowat in koor: ‘Waor ligt 
Bacharach aenlik?’ Now, zeggen ze: ‘Wo die 
Rhein am schönsten ist!’

Et maekt oons ni’jsgierig en zo komt et dat 
wi’j een jaor laeter ok es in Bacharach om-
mekieken gaon naor een kampeerplak, en 
dat lokt. Een prachtige omgeving. Et dot je 
daenken an een Märklyn Modelspoorbaene; 
ik daenke dan ok dat die Duutsers ’t daor van 
ofkeken hebben; de geliekenis is naemelik 
groot. Et stok van de Rijn waor Bacharach an 
ligt, is tussen Koblenz en Rudesheim; onge-
veer honderd kilemeter laank. Et zonuumde 
Loreley-gebied. Nuumd naor de mythe over 
de prachtige jonkvrouw Loreley die naor de 
schippers lonkt mit heur prachtige vormen, 
waordeur die op ’e klippen veren. Dat is in 
de buurt van St. Goarshauzen, waor de Rijn 
slim smal en geweldig diepe is. Et warkeli-
ke verhael waoromme d’r vroeger zo veul 
schippers op ’e klippen veerden, is liekewel 
dat deur de smalle deurgang en diepte d’r 
grote dri’jkolken ontstonnen. Laeter hebben 
ze de Rijn daor mit een strekdam in de lengte 
een betien kanaliseerd waordeur de dri’j-
kolken now niet meer veurkommen. Op die 
strekdam staot trouwens een broonzen beeld 
van Loreley. De meensken bin in dat gebied 
ok hiel aorig. En ze bin ok opvalend goed te 
verstaon, moe’k zeggen. Hoe za’k et zeggen: 
ze praoten daor Stellingwarfs mit een wat 
vremd accent. 
Zo now en dan bivakeren we een weke, soms 
langer, in Bacharach. We vulen oons daor dan 

ok thuus. Komt meugelik mit deur et echt-
peer van wie et kampeerplak is; ze kommen 
van oorsprong uut Klazienaveen. Dus wi’j 
kun gewoon plat praoten blieven, ok wel wat 
weerd.
Disse augustusmaond bin wi’j d’r ok weer 
even. We hebben hiel vule dingen eerder al 
zien, mar dan koj’ aenlik beter tot rust, vienen 
wi’j. De ’drive’ om van alles ’te moeten’ is dan 
een betien vot of staot niet zo veurop, be-
griep ie wel? Wat fietsen en sommige dingen 
nog mar es opni’j bekieken, dat wel. Mar ok 
gewoon veur de luifel van de caravan mit de 
veerkieker bi’j de haand lekker naor van alles 
kieken wat d’r op de Rijn veurbi’j veert en 
wat him d’r langs ofspeult. Op et zaandstrand 
bi’jveurbeeld, vlak veur jow en mit naeme 
as et hiel waarm weer is, aj’ begriepen wat 
ik bedoel. Een oold-kollega van mi’j zee et 
zo as hi’j et over de Spoekeplasse hadde: ‘Ik 
hebbe begrepen dat sommige vrouwluden 
daor slim weinig kleren dregen!’ Zo ongeveer 
dus. De dame die ik op dat mement op et 
zaandstraand waorneem dreegt een, zeg mar, 
twiedielig badpak, niet butengewoon dus! 
Mar vanuut mien ooghoeke mien ik al te zien 
dat ze mien kaante opkikt. Et streelt mien 
ego dudelik, dat ik neme zo kwaanskwies 
weg een wat achteloze holing an: zo ‘cool as 
’n cowboy’. Of is et dat ik zels graeg willen zol 
dat ze dat doen zol? Ach, ik miemer daor nog 
wat over, as et uut de caravan klinkt: ‘Heb ie 
de fietstassen al an de fiets daon, we gaon zo 
bosschoppen doen!’

Meensken wat observeren doen wi’j saemen 
ok hiel graeg; et is een soort van twiede 
netuur wodden. Dat het ok te maeken mit 
mien wark van eerder! Zeg mar, et betekenis 
geven an et gedrag daj’ waornemen bi’j jow 
kliënten. Aanders zegd: ‘Hoe ”lees” ik disse 
persoon?’ Dat doej’ in je vri’je tied netuurlik 
niet zo serieus, et is dan meer as een spel. Mar 
ie kun d’r tegere wel vule schik omme heb-
ben. Dus et is veural stiekemweg, haand veur 
de mond, numen wat aj’ daenken oflezen te 

Et centrum van Bacharach
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kunnen an et gedrag van aanderen. Of wat ze 
bi’j jow oproepen allienig al bi’j de prissen- 
taosie van de persoon. Want, aj’ daor oge veur 
hebben, is d’r slimme vule te zien. Mar veural 
ok dat waj’ graeg zien willen!
Zo staon naost oons een man en een vrouw 
in een enorme caravan. De man zels is ok 
groot. Hi’j zegt niet veul mar praot vri’j luud. 
Hi’j liekt wel een krusing van David Crosby 
en Axl Rose. Hi’j luustert graeg naor meziek. 
En gelokkig veur oons is dat gien schlager-
meziek, want daor kriegen mien vrouw en 
ik al hiel gauw uutslag en oegrieselike jokte 
van. Nee, hi’j hoolt veurnaemelik van folk/
rock meziek.  Daor kun wi’j hiel goed mit 
leven. Mar et mocht wel een betien zaachter, 
vint mien vrouw. Hi’j is hiel vrundelik, krek as 
zien vrouw. As wi’j annemen meugen dat et 
zien vrouw is, netuurlik. Et kan vanzels ok een 
’Pechtholtien’ wezen, laoten wi’j eerlik wezen. 
Mar ze bin wel ongeveer even oold. Want as 
wi’j een stel zien waor de man bedudend ool-
der liekt as de vrouwelike helte, dan zeggen 
wi’j steevaaste tegen mekeer: ‘Daor lopt ok 
weer een direkteur mit zien sikteresse.’

Een dag of wat laeter gaon wi’j es een dag-
gien naor Rudesheim op ’e fiets. Hiel toe-

ristisch is et daor. Naost een winkeltien mit 
kitsch staot al rap een aander winkeltie mit 
kitsch. Etzelde is et mit iesselons en wienpru-
veri’jen. En et tilt d’r op van de Biergartens! 
Vanuut iene daorvan klinken overdudelik 
schlagerlieties. Vertolkt deur een man die 
himzels begeleided op ’e monieke. Et straolt 
van de man of dat hi’j daor stinkend zien best 
veur an et doen is. De meensken lieken et ok 
wel te warderen. Mar veur mi’j hadde et niet 
hoefd. Bier is zonder de inspanning van disse 
man ok hiel goed in te nemen, hadde ik zo 
docht. 
Mien vrouw vragt heur hadde-op of, waor 
as disse middenstaanders winters van leven. 
Dus as al die toeristen weer op huus an gaon 
binnen, zeg mar. ‘Now,’ zeg ik zo tegen heur, 
‘kiek mar naor de priezen, daor bin de kosten 
van levensonderhoold veur de lange win-
terdaegen wel aorig bi’j inbegrepen, liekt 
me zo.’ Wi’j hebben krekt een bovenmaotse 
iessorbet van zowat een tientien aachter de 
knopen, as wi’j oonze kampeerburen treffen. 
Waor hi’j op et kampeerplak  ’campingcasual’ 
klieded is, zicht hi’j d’r now uut as een ’biker’. 
Allienig de Harley Davidson ontbrekt. Laot 
ik et zo zeggen. Op et kampeerplak liekt hi’j 
nog et meerst op David Crosby. Now hebbe 

Bi'j de Loreley in St. Goarshausen
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ik argens lezen dat de echte David Crosby 
een butensporig libido an de dag legt. Kiek, 
dat straolt now weer niet van disse man of. 
Mar now in Rudesheim dot hi’j me juust 
weer meer denken an Axl Rose. Weten jim 
trouwens waor Axl Rose een anagram van is? 
Zuuk et mar es op! 
Wat mi’j dan ni’jdoen zal is wat wi’j hier uut 
ofleiden kunnen. Dat vraog ik mi’j wel of. 
Wanneer speult disse man now, en veural 
waor, een rolle. En is dat de rolle van de per-
soon die hi’j wezen wil? Of is dat gien rolle en 
is hi’j dan zoas hi’j warkelik is? Mar wanneer 
is hi’j dan himzels? Meensken speulen rollen, 
dat is gewoon zo. Dat doen ie en ik ok! Soms 
bewust, soms niet. Et het mit kommunikaosie 
van doen: ‘Hoe wil ie dat ik jow zie?’
In mien heufd heb ik dan altied nog de 
zogenaemde ’biebel van de maotschop-
pelik warkers’. Dat is et boek van Paul 
Watzlawick (1921-2007), een veurmaolig 
Oostenrieks-Amerikaanse kommunikao-
siewetenschopper. Van him is et boek De 
pragmatische aspecten van de menselijke 
communicatie. Veul studenten vunnen et 
een boek, waor niet deurhenne te kommen 
was. Ik snap dat wel omdat et bol stiet van de 
veurbeelden. Mar et gaot kotweg om vuuf 
axioma’s waor de kommunikaosie neffens 
Watzlawick tussen meensken langs verlopt, 
en waor de kommunikaosie ok mit analiseerd 
wodden kan. 
Mar goed, Watzlawick zegt daor, naost veul 
meer, dat meensken niet allienig digitaal, mar 
ok analoog mit mekaander kommuniceren. 
Dan is digitaal et stok dat aj’ warkelik letterlik 
zeggen tegen mekeer; et bericht! Analoog is, 
zeg mar, jow lichemstael; jow holing, mimiek, 
uutmoonstering, kleraosie en zokzowat: de 
’verpakking’, de ’prissentaosie!’ 
De kampeerbuurman zee, los van ‘Guttemor-
gen’ naogenoeg niks. Now ja, ok nog een 
‘Wiederseen’ as wi’j ’wieder’ gaon. Daor kom 
ik nog op weeromme, want mien vrouw vaalt 
laeter nog wat op. Mar ik vraog mi’j of wat 
hi’j mit zien meniere van prissenteren aenlik 
uutdrokken wil; et analoge stok dus! Et digi-

tale stok stelt ommes niet veul veur! Wat veur 
betekenis moe’k toekennen an dit gedrag? Et 
’puzelt’ mi’j!
Ze bin mit de boot gaon, zeggen ze tegen 
oons. Want d’r is tussen Koblenz en Rudes-
heim daegeliks een veerdienst die op ver-
scheiden plakken, zoas ok in Bacharach, an-
legt. Krek as een lijnbus, zeg mar. Dat hebben 
wi’j ok al es daon. Dat is an te raoden, heur! 
Want ie kieken dan vanuut een hiel aander 
perspektief naor de omgeving. Mit naeme aj’ 
daor de ’Goethe’ veur uutkiezen. Dat is een 
raderboot die bouwd is in de 19e eeuw, et is 
een prachtig schip. 

Wi’j bin op ’e fiets, allienig de overtocht vanof 
Bingen is mit een pontien. Dat is nog zoe’n 
oolderwets ding mit een luud stampende 
diesel. In een hoog stuurhuus zit de schipper 
mit een uutstraoling van: was ’t mar haost 
etenstied, om him henne te kieken. Tot hi’j et 
sein krigt dat hi’j van wal stikken mag. Op et 
dek een man die tot taeke het om te kieken 
aj’ wel een geldig kaortien kocht hebben bi’j 
et leket een kleine honderd meter veerderop. 
Hi’j scharrelt wat omme en pakt op een goed 
mement een kaortien mit de dienstregeling 
van een raem. Daor sloft hi’j mit vot naor et 
gebouw waor as de kaortverkope is. Nao 
een menuut of tiene, de vertrektied naodert, 
komt hi’j weer ansloffen. Now mit een veul 
grotere kaorte van de dienstregeling, die hi’j 
ok mitien op et raem plakt. Een peer vrouwen 
spreken him an. ‘Ja,’ zegt de man, ‘de manager 
is d’r vandaege niet. Dus ik hoef now gien 
verantwoording of te leggen waoromme as 

De raderboot Goethe
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d’r een groter en daordeur dudelik leesbere 
kaorte mit de dienstregeling kommen moet. 
Now is ’t in tien menuten klaor, zels daon, 
waor aanders de officiële weg volgd wodden 
moeten had.’ Now ja, en dan in et Stelling-
warfs mit dat vremde accent. Ik daenke dan 
mitien: ‘Et gaot in Duutslaand al krek as in 
Nederlaand!’ De  fantesiebaenen verstikken 
et effeciënt funktioneren van een bedrief of 
instelling. Hi’j zocht, mit de twie vrouwluden 
in zien geheur, dat hi’j nog twie jaor warken 
moet; dan gaot hi’j mit pensioen, zegt hi’j. Et 
is dudelik an him  te zien dat hi’j daor zwaor 
an toe is.
As wi’j weerommefietsen kommen wi’j een 
man en een vrouw integen die haand in 
haand fietsen. Ik zeg tegen mien vrouw: ‘Dat 
doen wi’j aenlik nooit!’ Dan zegt zi’j: ‘Woj’ dan 
mit ’n beidend over de kop vliegen?’ In dat 
soorte van dingen is ze verrekte nochter en 
rationeel. Laot ik eerlik wezen: et zit ok niet in 
mien eigen ’behoeftepakket’, heur! Aanders 
zegd: et liekt ok mi’j niet een topervering! 
Mar as ik kiek naor et pergramme ’Droomhuis 
gezocht’, dan zie ik hiel vaeke een man en 
vrouw van middelbere leeftied. Die bliek-
ber wat centen op et naachtkassien liggen 
hebben, waormit veur heur in et butenlaand 
een idyllisch plakkien meugelik wodt. Die zie 
ik vaeke haand in haand van de iene naor de 
aandere kaemer lopen. Et gaot vri’j onge-
makkelik. Want de ruumte is vaeke klein, een 
boomlange Sybrand Niesen naost heur en 
dan lopt d’r ok nog een kameraman veur de 
neuze.  

Dieren observeren en daor dan een meenseli-
ke ’betekenis’ an koppelen is ok mooi. Wi’j bin 
ondertussen weeromme op et kampeerplak. 
Dat lopt krek goed of omdat et onderwegens 
al aorig begint te rommelen. Ik hebbe de 
fietsen krek dreuge votzet as et losbast. Een 
hiele dikke bak waeter van Duutse kwaliteit, 
za’k mar zeggen. Degelik wark. Wi’j insteleren 
oons onder de luifel. Mit op griepafstaand 
een halve liter van een vloeistof, die fabri-
ceerd wodt neffens et Duutse ’Reinheits-

gebot’. Op een goed mement zien wi’j drie 
zwanen bi’j et zaandstraand; de dame is d’r 
dan al wegregend. Een jaor eerder bin die 
zwanen d’r ok. Mar iene is dan nog overdu-
delik et jong. Now is dat jong bliekber nog de 
hieltied bi’j de oolden. Wel zicht et d’r now 
wat et uterlik angaot zowat krek zo uut as de 
oolden. ’n Betien schrieler mar. Et vertoont 
hiel frivool gedrag: as dat van een jonge 
hond. De oolden oplettend en et jong speuls 
en bertaol. Et jong vligt omhogens tegen de 
stoomrichting van et waeter in. Log as ’n vol 
belaeden jumbojet. Een aende over et waeter 
lopen en dan muuizem opstiegen. Even 
veerder lat et him dan in et waeter zakken en 
drift et gracieus mit de stroom mit tot et weer 
bi’j de oolden is. Die blieven rustig tegen de 
stroom op zwemmen. Dat gebeurt wel een 
keer of wat. 
Een dag laeter zien we de twie oolde zwanen; 
van et jong gien spoor. Et is een uurtien laeter 
as d’r een grote pelisiehelikopter op een 
dreug stok in de Rijn laand. Et waeter staot 
ommes van ’t zommer ommeraek lege in de 
Rijn, dus kan dat. ‘Kiek,’ zegt mien vrouw, ‘de 
oolden hebben ”amber-alert” al inschaekeld 
en de pelisie is al uut aende gaon mit een 
zuuktocht!’

De kampeerburen bin ok weeromme op de 
basis. De man zet de veurtente nog even wat 
vaaste. Mien vrouw vragt laeter dan an mi’j: 
‘Heb ie wel zien wat ik zien heb? Doe buur-
man op ’e hurken zat, zag ik dat hi’j op zien 
heufd hiele grote littekens het van, zo liekt et, 
een opperaosie!’ Ja, en dan daenk ie wel mi-
tien an wat oons al opvul an de man: niet veul 
praoten, niet zo veul woorden bruken, hadde 
praoten en de meziek luud! ‘Zol de man soms 
hassenletsel oplopen hebben?’ zegt mien 
vrouw dan. En ik daenke ok mitien weer even 
an Paul Watzlawick. Want ie kun misschien 
soms ok wel es wat te gauw betekenis geven 
an et gedrag van meensken.
As we dat tegere wat zitten te overdaenken 
en te bepraoten, lieken aachter oons meens-
ken in paniek te raeken. Ze staon d’r nog mar 
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krek, mar de vrouw die bi’j een camper bliekt 
te heuren, ropt luud tegen iederiene die et 
mar heuren wil: ‘Er is helemaal geen ont-
vangst!’ Hiel even daenk ik dat ze bedoelt dat 
ze van de baos van et parkeerplak nog gien 
warm welkom kregen hebben of dat de re-
ceptie dichte is. Gien idee. Mar et dot al gauw 
blieken dat et om de tillevisieontvangst gaot, 
een raamp netuurlik. Wi’j bin dan getuge van 
et henne-en-weer rieden van de camper. Mit 
de snute van de camper wisselend naor alle 
daenkbere wiendrichtings. Dit empirische on-
derzuuk levert op dat richting Oost bliekber 
et beste risseltaot oplevert. Naost aandere 
’wiezen’ komt vanuut et oosten bliekber ok 
Piet Paulusma!  
Hè, hè, now kun ze gelokkig ’Hart van Neder-
laand’ of zokzowat kieken, om Piet Paulusma 
dus mar niet te vergeten. Waor wi’j mit et 
prachtige weer tot laete in de aovond lek-
ker buten zitten, hangen zi’j bliekber an de 
lippen van Piet. As die tot vervelens toe weer 
zegt: ‘Moarn mar wer even ien ut waar sjen, 

oant moarn!’ Wi’j redden oons in de vekaan-
sie ok hiel goed zonder Piet. Ik leze op mien 
i-phone wel dat et morgen de waarmste dag 
wodden zal sund 1706. Vlot daenke ik dan 
dat et in ieder geval van veur de industriële 
revolusie is. En dat d’r dus doe ok wel hiele 
waarme zoemers bestonnen. Op de iene of 
aandere wieze toch een geruststelling veur 
mi’j. Zol Piet dat wel weten?

Ik zit de volgende dag al vroeg buten, ik 
kom altied bi’jtieds van bedde, thuus en op 
vekaansie. Dan loop ik een aende langs de 
Rijn en vaeke ok even langs de bakker in 
Bacharach en zo dan weeromme. Tegen die 
tied komt mien vrouw ok uut de bedstee. 
We hebben ommes een waarme dag in et 
veuruutzicht. Mien vrouw het de veurige dag 
nog een vlot jurkien kocht in Rudesheim. Dat 
kostte zowat vuuf sorbets, bi’j een boetiekien. 
Dus roep ik naor binnen toe: ‘Et wodt rokkies-
dag vandaege!’ Dan reageert ze mitien: “Ik zal 
zo even iene veur jow klaorleggen!”

M ien omke Hindrik Mulder, de ienigste 
breur van mien mem, emigreerde in 
1948 naor Kannede. In 1995 was hi’j 

veur de laeste keer bi’j oons. Hi’j zat altied vol 
grappen en die keer  vreug ik him van wie as 
hi’j die humor toch hadde. Hi’j dochte dat hi’j 
die kwaol van de Mulderskaante arfd hadde. 
Zodoende vertelde hi’j mi’j een verhael over 
zien omke Jan Mulder, die eertieds in Tronde 
woond het.  
Et heugde omke Hindrik nog goed dat Jan 
Mulder nao de Eerste Wereldoorlog weerom-
me kwam uut Duutslaand. In de omkrieten 
van Tronde kocht hi’j een klein spullegien op 

een stok heidegrond. Zien huus gaf hi’j de 
naeme ’Vri’joord’, omreden hi’j hielendal vri’j 
wonen wol. In de volksmond wodde hi’j ok 
wel Jan van Vri’jenoord nuumd. Daor hadde 
hi’j een koe, wat geiten en een bok. Hi’j had-
de et niet bried en om wat bi’j te verdienen 
stelde hi’j zien bok ter dekking, die hi’j in de 
volgende adverteensie anrikkemedeerde:

Mien vrouw zee vandemorgen
Jan wat heb ie toch veur zorgen?
Ik zee: Et kan me niks verrekken
Ik laot de bok weer dekken.

Henk Zwanenburg

Mest
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Ja, die omke Jan zat vol grappen mar was ok 
een slimmerik! De heide hadde hi’j ommespit, 
mar d’r wol niet vule op gruuien, de grond 
was vusen te aarm. Daor mos dus stront op, 
mar van die stokmennig geiten en een koe 
kwam lange niet genoeg mest.
Onderwiels was hi’j al aorig mit de boeren in 
de kunde kommen, zo goed, dat hi’j op zun-
dagmiddag mit heur een rontien mitleup om 
et laand en et vee te bekieken, en te praoten 
netuurlik. Jan hadde dan meerstal et grootste 
woord mit verhaelen uut Duutslaand, waor 
hi’j een poze warkt had om een peer centen 
te verdienen om zodoende veur himzels 
beginnen te kunnen. 
Tot op een zundag Jan wat stiekem was. 
‘Jan jong, wat bi’j’ stille, is d’r wat?’ vreugen de 
boeren him. 
‘Ja,’ zee Jan, ‘dat komt omreden ik oflopen 
naacht wel zo vremd droomd hebbe,’ en weer 
zweeg hi’j.
‘Now,’ vreugen de ere manluden, onder-
wiels aorig ni’jsgierig wodden, ‘wat hej’ dan 
droomd?’
‘Ik droomde dat hier langs de weg een hiele 
diepe sloot was mit een hoge steile wal. 
De sloot ston vol mit waeter en ik ston tot 
an mien nekke an toe midden in de sloot. 
Uut alle macht perbeerde ik bi’j de wal op 
te klauteren, mar ik kwam d’r niet uut. Doe 
kwammen de boeren van Tronde d’r daele, 
mar ze zaggen me niet en ik begon om hulpe 
te roepen.’ 
Weer even bleef et stille tot de boeren al rap 
vreugen: ‘Now, en wat deden die boeren 
doe?’
Jan vreug doe: ‘Now, wat zollen die boeren 
dan doen moeten?’
‘Jow helpen, netuurlik!’ zeden ze votdaolik. 
‘Hebben ze ok daon,’ zee Jan, ‘ze hebben me 
d’r uut haeld.’
Tevreden leupen de boeren wieder, et vul 
heur van heurzels niks tegen. Mar, doe hadde 
Jan de boeren wel krek waor as hi’j ze hebben 
wol. Evenpies laeter zee hi’j: ‘Now is ’t wel wat, 
de heidegrond die ik ommespit heb, daor wil 
niks op gruuien, en wat dat anbelangt zit ik 

aenlik dik verlegen om stront!’
Ze begrepen de bosschop en Jan het zien 
stront kregen. 
In zien gedaachten zag omke Hindrik him 
nog op de waegen staon, mit de klompen 
diepe votzakt in de stront, en mar scheppen!
As daank veur de mest die Jan van de boeren 
kreeg bedaankte hi’j op een apatte meniere, 
deur et volgende riempien in de ’Ooststel-
lingwerver’ te zetten: 

Roem en ere zij aan Tronde
Vloeit steeds voort uit mijnen monde,
Jan doe maar steeds uw best
Wij allen brengen U een voer mest.
Ik ben dankbaar zo’t behoort
noem ik mij Jan van Vrijenoord.

De riempies bin overneumen uut et boek 
’Notities uit de Geschiedenis van de Oost-
stellingwerfse dorpen’ deur dr. T.H. Ooster-
wijk.
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D e woorden die et Stellingwarfs – Ne-
derlands Verklarend Handwoordenboek 
(SNVH) uutlegt wo’n dommiet opneu-

men in de Elektronische Woordenbank van 
de Nederlandse Dialecten (eWND). Et haan-
dwoordeboek SNVH verscheen in 2005 bi’j 
de Stellingwarver Schrieversronte. SNVH 
verklaort de trefwoorden uut et vierdielige 
Stellingwarfs Woordeboek (SN) die licht of slim 
aanders binnen as in et Nederlaans. 
De infermaosie is veerder kot, daorveur is et 
een haandwoordeboek. Veurbeeldzinnen, 
uutdrokkings en zo staon dus wel in SN mar 
niet in SNVH. Veur wie dit allegere slim ni’j 
is of minder bekend: SNVH vien ie as pdf op 
stellingplus.nl en stellingwarfs.nl; SN staot as 
pdf op stellingia.nl. Die veurziening stellingia.
nl is een digitaal diel van oons kenniscen-
trum. 

Doel en opzet
Wat is et doel van de internetveurziening 
eWND? Dat verwarkte een almar gruuiend 
tal oolde en medernere Nederlaanse streek-
tael- en dialektwoordeboeken en dat gaot 
nog deur. Bi’j een ‘heufdvorm’ in et Algemien 
Nederlaans wo’n de woordvariaanten uut de 
streektaelen en dialekten bi’j mekeer brocht 
die kwa vorming vergeliekber binnen mit die 
vorm in et Nederlaans. Dus: bi’j huis maj’ as 
bruker wel huus, hoes e.d. verwaachten, mar 
niet woning, dat is een hiel aander woord. 
Per woord ontstaot zodoende, mit as ‘in-
gang’ dus de Nederlaanse ‘heufdvorm’, een 
soortement van netwark van streektael- en 

dialektwoorden. Zo vien ie aj’ op et Neder-
laanse woord uil zuken woorden as oele, uul, 
èùl en nog meer, plus waor et zo en zo bruukt 
wodt en uut welke woordeboeken de gege-
vens kommen. Dit soorte van uutleg over de 
warking van de eWND en meer info vien ie 
uutvoeriger op ’e webstee van de ‘woorden-
bank’: http://www.meertens.knaw.nl/ewnd/.

Soms is d’r gien bestaond woord in et Ne-
derlaans of d’r is gien geschikt woord veur 
te vienen in de grote Van Dale of ere grote 
woordeboeken. Neem bi’jglieks et woord 
schaopebingel in et Stellingwarfs (= ‘schaope-
belle’). Et Nederlaans het gien woord dat kwa 
vorm vergeliekber is mit oons schaopebingel. 
Om et meugelik te maeken om dat Stelling-
warver woord schaopebingel en meer zokke 
woorden die d’r nog bi’j opgeven wodden 
kunnen tóch onder ien trefwoord te brengen, 
moet schaopebingel ommezet wodden in een 
vorm zoas die in et Nederlaans veurkommen 
kunnen zol. 
In dit geval wodt et dan schapenbengel. 
Bingel bestaot ommes niet in et Nederlaans, 
schapenbengel ok niet, mar bengel wél, ok in 
de betekenis van ‘belle’. Om schaopebingel tot 
et niet bestaonde woord schapenbengel te 
brengen moej’ as streektaelkenner beves- 
tigen kunnen dat bi’j bingel Nederlaans ‘ben-
gel’ past. De ommezetting van schaopebingel 
naor schapenbengel is niet botte ingewik-
keld – d’r weren wel lastiger gevallen, zo dee 
blieken. 

Henk Bloemhoff

Stellingwarfs – Nederlands Verklarend 
Handwoordenboek (SNVH) douk ver-
warkt in de Elektronische Woordenbank 
van de Nederlandse Dialecten (eWND) 
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Vernederlaansing van SNVH-vormen 
veur eWND
De internetveurziening van de eWND is opzet 
deur de bekende expert perf. dr. Nicoline van 
der Sijs, hooglerer an de Radboud Universiteit 
in Nijmegen en ok warkzem an et Meertens 
Instituut. In 2015 vreug ze mi’j, mit om ok 
de Stellingwarver Schrieversronte te vrao-
gen, as et SNVH bruukt wodden moch veur 
eWND - en dat moch. Én ze vreug of ik zels 
‘vernederlaanste vormen’ bi’j SNVH die heur 
vri’jwilligers veurstellen zollen en daor ze 
twiefel over hadden, konterleren wol op ‘e 
geschikthied. Wel zollen heur vri’jwilligers et 
grootste pat van de ommezetting uutvoeren, 
dus bi’j zoveul meugelik woorden Neder-
laanse vormen anbrengen. Ik mos dan de 
betwiefelde ‘vernederlaanste’ vormen bi’jlan-
ges gaon an de haand van disse vraoge: is 
dit een akseptaole vorm in et Nederlaans die 
an et streektaelwoord veurofgaon kan – as 
ingang dus, as trefwoord? As dat niet zo was 
mos ik zels een vorm bedaenken die dat wel 
dee (dus zoas schapenbengel). En dat laeste 
mos ok as de vri’jwilligers even gien idee had 
hadden wat veur goeie vorm ze in et Neder-
laans bi’j een bepaold Stellingwarver woord 
veurstellen konnen. 

Klaor: toe an et opnemen in de eWND
Sund een beginmement in et jaor 2015 he’k, 
tussen aandere zaeken deur en as vri’jwilliger, 
de helte van de ‘lastige trefwoorden’ bi’j SNVH 
konterleerd en waor as et neudig was anpast 
of vervongen. De twiede helte is vervolgens 
veurnaemelik daon deur een aandere vri’j-
williger. Dat was… mien dochter Albertha. 
Albertha is, toevallig of niet, ok Neerlandikus, 
en dit soorte woordeboekwark was zeker niet 
hielemaole ni’j veur heur. Ze het indertied 
mitwarkt an de korrektie van SNVH zels, te-
gere mit Janna Withaar (vri’jwilliger) en Thea 
Bontekoe (vri’jwilliger op ‘e administraosie 
van de Stellingwarver Schrieversronte). Begin 
2018 begon Albertha en in juli van dit jaor 
weren zi’j en ik deur alle materiaol van SNVW 
henne - klaor dus. 

Mit mekeer zullen d’r zo een goeie 47 500 
Stellingwarver woorden en variaanten op-
neumen wodden. Dat is dan uut et Stelling-
warfs van oonze regio Stellingwarf, inklusief 
vormen die we Westhoekers numen. Dus: 
bi’jglieks naost lomp wodt ok lompen en 
lompend opneumen, en bi’j oele ok et West-
hoeker ule. 

Perf. Van der Sijs is bliede mit dit alles en wi’j-
zels netuurlik ok. In de eerste maonden van 
2019 zullen heur mitwarkers et ‘ommezette 
materiaol’ in de eWND onderbrengen, zo is 
et doel. Zo wo’n dus een macht an woorden 
die indertied deur de Stellingwarver woor-
deboekgroepen opgeven binnen veur et 
(uutgebreide) Stellingwarfs woordeboek én 
hiel veul woorden ofkomstig uut Stellingwar-
ver literetuur, ok via de eWND toegaankelik. In 
zoe’n verbaand dus dat meensken die vanuut 
et Nederlaans zuken die woorden ok verge-
lieken kunnen mit streektaelwoorden uut 
ere gebieden. Op de webstee van eWND is et 
woordeboek SNVH zels trouwens al inkelde 
jaoren leden opneumen (as pdf ). 



A s d’r Stellingwarfs bloed deur je aoren 
stroomt blief ie daor je hiele leven mit 
behept. Al woon ik dan niet meer in de 

Stellingwarven, as ik lees wat daor allemaole 
gebeurt, dan gaot mien bloed hadder broe-
zen. Hier in et Friese pat van oonze perveen-
sie zet ik dan ok rap al mien stiekels omho-
gens as d’r min praot wodt over streektaelen. 
Somstieden perbeer ik de meensken uut te 
stokken dat et Stellingwarfs en ere streektae-
len krek lieke belangriek binnen as et Fries. 
We strieden allemaole veur dezelde zaeke om 
oonze memmetael niet te verliezen.
As et tiedschrift ’De Ovend’ weer bi’j mi’j in 
de busse vaalt, duuk ik daor altied votdaolik 
in en lees him in iene rok uut. As een spoonze 
neem ik alles op in mien onthoold, al weet ik 
vandaege-de-dag niet hoe lange as et daor in 
zitten blift, omreden et daor al aorig vol raekt. 
Doe ik een schoffien leden et stok van Jan 
Koops las over et Bospad, kwammen d’r 
alderhaande herinnerings in mi’j naor boven 
over mien jonkhied. Femilie hadde doe-
dertied een zoemerhusien op Hildenbarg, 
en daor was ik ok geregeld van de perti’j. 
We leefden oons uut in de speultuun van 
Duinenzathe. Op een keer weren we daor 
mit een hiel stel meiden. We hosten in de 
cakewalk, zatten in een botien dat mit grote 
vaort henneweer gong en waor aj’ je dek-
selse goed in vaasteholen mossen om op et 
baankien zitten te blieven. D’r was ok een 
ronde hoolten plaete, en hoe langer aj’ daor 
op lopen gongen, hoe hadder et ding in de 
ronte gieselde. Een stokmennig maegies 
dri’jden al een hiele poze op et hoolten geval 
in de ronte, doe d’r iene van heur raosde dat 
ze stoppen mossen omreden ze hoge nood 
hadde. Mar de eren bleven mar deurlopen en 
zo gebeurde et dat et maegien heur waeter 
niet meer opholen kon: et kletterde as een 
waetervalle op et hoolt. Doe ston et dri’jende 

geval rap stille. Algemien gelach netuurlik. 
Doe iederiene weer mit beide bienen op ’e 
grond ston, zaj’ een hiele natte plakke op et 
hoolt. Zoks vergeet ik netuurlik nooit meer. 
Dan haj’ daor de uutkiektoren. Daor bin ik 
ien keer halverwegens op omhogens west. 
Doe ik naor beneden keek kreeg ik et Spaans 
benauwd en duste niet veerder omhogens. 
Hoogtevrees numen ze dat. Daor kwam ik d’r 
dus aachter da’k ok an die kwaole leed. Mar 
d’r bin netuurlik slimmere dingen; hoogte-
vrees daor vaalt wel mit te leven.
In et eupenlochttheater was in de vekaansie-
tied ien keer in de weke een bonte aovend. 
Dat was een hiele aovend genieten veur 
oons. Deur zokke bonte aovens bin d’r ok een 
boel verkerings ontstaon, geleuf dat mar. Ik 
wete nog dat d’r op ’e baank aachter oons ok 
een stokmennig jongen zatten uut Appel-
sche. Iene was een zeune van de bakker waor 
as ik doe mien eerste tuut van kreeg. Een 
belevenis waor ik doedertied de hiele naacht 
van wakker legen hebbe. Gelokkig is et 
eupenlochttheater weer opknapt en kun d’r 
weer een boel meensken genieten van alles 
wat daor opvoerd wodt, bi’jglieks Stelling-
warver aovens. 
Vaeke kom ik nog in et Stellingwarfse en dan 
ruurt mien bloed him daonig. A’k De Kuunder 
mar over bin snoef ik de Stellingwarver locht 
goed op. Et geft me een gevuul van thuus-
kommen. Et laandschop is daor zo mooi in 
al zien verscheidenhied. Zokke ogenblikken 
daenk ik bi’j mezels: woonde ik hier nog mar. 
En ik bin d’r wisse van, as mien kiender hier 
niet in et Friese woonden, was ik daor ok 
nooit henne gaon. Wie wet wa’k nog es doen 
gao, mien Stellingwarver bloed speult nog 
vaeke op as ik daor weer bin. Ie moe’n mar zo 
rekenen, ien keer een Stellingwarver, altied 
een Stellingwarver.

Sjoukje Oosterloo

Stellingwarfs bloed
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By it fjoer socht ik 
     de leave wurden
         wer ’t myn mem my 
              eartiids mei treaste koe…..
‘nea opjaan jonkje’
      stie op side 518 en
        op 747 fûn ik samar
            ‘wat bin ik grutsk op dy’.
It flinterfyne  papier
      flústere mei de sefte stim
           dy’t ik hearde op har skurte

…en de vlammen 
       daansten nog hoger
         doe heit naor me glimkte
             en anvieterend zee:
                 ‘jongien, jow redden et wel!’

en ik… ik sleug et ere woordeboek eupen…

Mit dit gedicht wun Harmen Houtman in juni de eerste pries van een biezundere dichterswed-
stried die deur de Fryske Akedemie in Liwwadden uutschreven wodde. De wedstried wodde 
holen in et kader van et LF2018 projekt Lân fan Taal/Laand van Tael; et onderwarp mos te mae-
ken hebben mit et wark van de Fryske Akademie. De gedichten mossen butendat in et Fries 
schreven wodden, mar  invloeden van ere taelen mochten d’r wel in naor veuren kommen. 
En dat dee  Houtman mit zien gedicht  ’Leaf wurdboek’, waorin hi’j schrift over et Friese en et 
Stellingwarver woordeboek. Harmen Houtman wodde mit beide taele grootbrocht: zien mem 
praotte Fries, zien heit Stellingwarfs.

Mit mekeer weren d’r 64 inzendings: de beste tien gedichten weren tot an et aende van sep-
tember te zien op grote bodden in de binnentuun van de Fryske Akedemie. (Red.)

Harmen Houtman

Leaf wurdboek
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D e maone ston donkerrood an de locht, 
de temperetuur dee nog et meerste 
daenken an een tropenaacht en toch 

hadden heur in et MFC in Ni’jhooltpae op ’e 
27e juli pattie meensken verzaemeld om de 
feestelike publikaosie van de ni’jste roman 
van Johan Veenstra mit te maeken.

’Vroeger is veurgoed veurbi’j’ kon tiedens de 
aovend – al dan niet veurzien van de haan-
dtekening van de schriever zels – anschaft 
wodden en hiel wat meensken hebben die 
kaans grif benut. Ik moch die slim hiete 27e 
juli in twie blokkies mit Johan ’en public’ wat 
praoten over de aachtergrond en de inhoold 
van zien zeuvende roman. Een butenkaansien 
vanzels om weer es mit een missie naor de 
Stellingwarven of te reizen.

Ik was ondermeer wel beni’jd naor Johan zien 
omgang mit de bronnen van ’Vroeger is veur-
goed veubi’j’. De verhaellijn is naemelik nauw 
verweven en aorig deurspekt mit historische 
en geografische verwiezings. Johan Veenstra 
maekte in zien reaktie op disse observaosie 
dudelik dat hi’j inderdaod een protte omme-
daenken geft an et uutwarken van details van 
et verhael. De weersomstaandigheden op 
een bepaold mement, op een bepaold plak 
geven de verhaelende anpak van et schrieven 
diepte en hi’j speult graeg mit de kreatieve 
meuglikheden die hem op die meniere as 
schriever in de hanen speuld wodden. 

Et verhael brengt de lezer in de kunde mit 
meensken uut verschillende sociaole lao-
gen in verschillende tieden. Grofweg vanof 
et begin van de veurige ieuw tot in oonze 
tied. Pienlike, muuizeme verholings, diepe 

verbunnenheid, raodelooshied, kwaodaorig 
gedrag, et komt allemaole an bod in ’Vroe-
ger is veurgoed veurbi’j’. Te midden van dat 
alles vul mi’j de thematiek op die deur iene 
van de heufdfeguren (Arjen) raek verwoord 
wodde: ’In wezen ston elk meenske d’r altied, 
kael en naekend allienig veur’. Zol dit thema 
gellen kunnen as een soort subtitel van de 
ni’je roman vreug ik an Johan Veenstra. Uut 
zien antwoord dee blieken dat die visie op 
oons meenselik bestaon grif diel uutmaekt 
van et levensgevuul van de schriever. Tot in 
et diepste bin wi’j overleverd an wat et leven 
oons brengt en is de metafoor van ’wrakhoolt 
dat dobbert in de zee van ’t leven’ (blz. 68) op 
ieder van oons van toepassing.

Zo kwammen d’r nogal wat inhooldelike en 
verhaeltechnische aspekten in et ni’jste wark 
van Johan Veenstra naor veuren in et gesprek 
da’k mit him voerde op die gedaenkweerdige 
zoemeraovond in juli. D’r was veerder meziek 
van Jan Henk de Groot, d’r weren lovende 
woorden over de schrieveri’je in de Stelling-
warven van de veurzitter van de SSR (Klaas 
van Weeperen) en de officiële uutrikkinge 
van et eerste exemplaor an Sippy Tichelaar. 
Kotomme, een mooie aovend, niet alliend om 
de prachtige bloedrooie maone an de locht, 
mar grif ok om de ankondiging van Johan 
dat hi’j al weer drok doende is mit een ni’je 
roman. Vule wol hi’j daor vanzels nog niet 
over kwiet, mar d’r vaalt te daenken an een 
Stellingwarver thriller mit allure! 

In disse opbeurende en angenaeme weten-
schop kon ik de reize naor et Drentse Zandpol 
wel weer an. 

Peter N.H. Riksma

Literaire aovend rond  
"Vroeger is veurgoed veurbi'j"
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D e sutelders en et bestuur van de Stel-
lingwarver Schrieversronte bin omme-
raek bliede mit de opbrengst van de 

sutelaktie van dit jaor. Et doel was om nao de 
goeie opbrengst van veurig jaor (€ 9.300,- ) 
dit keer over de € 10.000,- te kommen. Dat 
lokte, en niet iens mit hiel veul extra muui-
te…, want op de vuufde suteldag kon de 
vlagge om die reden al uut. An et aende 
van de zesde en laeste suteldag bleek de 
opbrengst mar liefst € 11.233,40 te wezen. 
Per kroje wodde d’r ok opni’j beter verkocht 
as een jaor leden, zo dee blieken, dat de 
verkoop van Stellingwarver boeken zit aorig 
in de lift. Toppers in de verkoop weren dit 
keer de ni’je boeken van Freddie de Vries en 
Johan Veenstra, en de Stellingwarver Spreu-
kekelender. In Oosterwoolde en omgeving 
verkochten de sutelders butendat flink wat 

exemplaoren van et veldnaemeboek van 
Oosterwoolde.  
De sutelaktie van 2019 begint op maendag 
2 september in West-Stellingwarf, en is daor 
ok op 4 en 9 september. Op 11 september 
gaon de sutelders naor Oostaende, en dat 
gelt ok veur 16 en 18 september. De reserve-
dag is op maendag 23 september. 
De sutelaktie is veur mit naeme de verkoop 
van oonze grote verscheidenhied an uutgif-
ten van groot belang. Butendat is et alle jao-
ren weer een butengewoon gezellige periode 
mit een groot ’mit mekeer gevuul’. En… hoe 
meer vri’jwilligers mithelpen kunnen, hoe ho-
ger de opbrengst, en des te meer kun we uut 
de wege zetten veur oonze Stellingwarver 
streekkultuur. Mit mekeer de schoolders d’r 
onder veur een goeie toekomst daorvan!

Sietske Bloemhoff

Sutelaktie smit roem € 11.000,- op!
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