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E T  V E U R O F F I E N
Veur de redaktie, mar zeker ok veur de lezers van De Ovend, zal et best 
even wennen wezen. Want nao veertien jaor stopt Jannes Westerhof uut 
Darp as redakteur van dit tiedschrift. Jannes het de laeste jaoren arg veul 
tegenslag had bi’j him thuus, mar ok zien gezondhied lat onderhaand te 
weensen over. Daoromme wil hi’j et now wat kalmer an doen gaon, en 
daor hebben wi’j vanzels mit mekere alle begrip veur! 
Jannes het vanof feberwaori 2005 altied veul plezier beleefd an zien wark 
as redakteur. Mit naeme ’zien’ rebriek ’Dit plak dot me wat’ beleefde hi’j ok 
zéls veul plezier an, en dat koj’ as lezer alle keren goed vulen aj’ de rebriek 
lazzen. Mar Jannes schreef ok graeg over ere (Nedersaksische) schrieve-
ri’je buten Stellingwarf; hi’j is mit wat d’r gebeurt in de literaire wereld 
goed op ’e hoogte. Hi’j kan daor zo meraokelse goed over schrieven daj’ 
zels ok lezen willen wat Jannes lezen hadde. Mar veural zien kruderige 
’Veuroffies’, waor hi’j vaeks op mild-kritische toon in vertelde over on-
derwarpen uut et (literaire) ni’js, weren altied verhipte interessaant, daor 
keek ie as lezer naor uut! 
Ok bi’j et oordielen over de kopie die bi’j de redaktie van De Ovend bin-
nenkomt was Jannes altied mild in wat hi’j d’r van vun. Mar een inkelde 
keer scheuf hi’j instuurde bi’jdregen an de kaante. Meerstal sleug zien 
twiefel omme in et veurdiel van de schriever. 

In 2012 kreeg Jannes, mit naeme veur zien inzet 
veur De Ovend, de Stellingwarftrofee uutrikt deur 
et bestuur van de Stellingwarver Schrieversronte. 
Die kwam him meer as toe, daor was iederiene et 
wel over iens. Jannes was daor in al zien oprech-
te bescheidenhied zuver wat verlegen van. Wat 
mi’j angaot mag hi’j dat ok now nog een keertien 
zo vulen, want: Jannes, ie weren niet alliend een 
geweldige redakteur en schriever van verschillende 
prachtige bi’jdregen; een meens heurt bi’j de ge-
lokkigen as hi’j mit meensken warken kan zoas jow! 
Daoromme van dit plak of: hulde veur jow, Jannes! 
Ie hebben de redaktie al veul sukses weenskt mit de 
toekomst van De Ovend, en ok angeven daj’ vanzels 

een trouw lezer van oons en jow blad blieven zullen. De redaktie en buro-
redakteur zullen heur uterste best doen om jow niet teleur te stellen!  

Sietske Bloemhoff

2 DE OVEND
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O p 10 oktober 2018 gebeurde in et 
perveensiehuus van Overiessel, Zwolle, 
wat butengewoons: acht Nederlaanse 

overheden, mit de menister van Binderlaan-
se Zaeken veurop, erkenden de regionaole 
tael Nedersaksisch as wezenlik, volweerdig en 
zelstaandig onderdiel van de taelsystematiek 
in Nederlaand. Die uutspraoke is opneumen 
in een uutgebreid konvenaant, en legt opni’j 
vaaste dat et Nedersaksisch een zelsstaan-
dige tael is, een tael op himzels dus, dat die 
hielemaole as volweerdig beschouwd wod-
den moet en wisse en verentig van belang is. 
Taelkenners, taeldeskundigen en aanderen 
die een betien scharp op ’e dingen binnen 
weten zoks netuurlik al lange. Toch liekt de 
onkundighied en onverschillighied bi’j som-
mige meensken nog altied groot te wezen, en 
spietig genoeg soms ok in de media. Zo koj’ 
ok altied nog geluden tegen dat et Nedersak-
sisch niet geschikt is veur alderhaande zae-
ken, dat et uut et Nederlaans ontstaon wezen 
zol, dat et wat voege is om et te bruken, dat 
et veur de taelontwikkeling beter is om et 
niet tegen je kiender te praoten en al zo wat 
henne. Ie zollen zeggen kunnen dat allienig al 
om zokke verkeerde beelden zo lievelao vot 
te kriegen, disse nationaole erkenning slim 
neudig was. 
Et konvenaant en de erkenningsuutspraoke, 
zie hierboven, bin bepaold bedoeld om et 
imago van et Nedersaksisch vaaste te zetten 
op de warkelikhied van een normaal erkende 
tael. Veerder is o.e. bepaold dat de Nedersak-

sische overheden mit mekeer optrekken om 
die tael te beweren en et bruken veuruut te 
helpen - mar zoks wel zonder ni’je wet- en 
regelgeving. De gemienschoppelike inspan-
nings zullen in veerdere overleggen heur 
vorm kriegen.

Erkenning en de tael zels - 
die kwammen niet uut de locht valen…
Netuurlik komt disse nationaole erkenning 
niet zomar van de iene dag op de aandere. 
De koepelorgenisaosie SONT en de streektae-
linstituten in de verschillende regio’s, de Stel-
lingwarver Schrieversronte niet in et laeste 
plak, hebben al vanof de eerste helte jaoren 
negentig androngen op een volledige erken-
ning in et kader van het Europees haandvest 
veur regionaole taelen en taelen van min-
derheden. Dat haandvest wodde indertied 
insteld deur de Raod van Europa (1992). En 
netuurlik wussen kenners ok doe al lange dat 
et Nedersaksisch, toegelieke mit et verwaan-
te Nederduuts in Duutslaand, een tael op 
himzels is. Ie kun ok zeggen dat die bestaot 
uut een groep van taelen. Die groep die komt 
uut et Ooldsaksisch. Die tael is ongeveer 500 
jaor nao Christus uut et Ooldwestgermaans 
ontstaon en gong ± 1150 over in et Middel-
nederduuts. Daoruut ontston al gauwachtig 
ok oons Nedersaksisch van vandaege-de-dag. 
Dat bestaot uut de zeuven heufdvariëteiten 
Grunnings, Drents, Stellingwarfs, Sallaans (mit 
West-Overiessels), Twents, Aachterhoeks en 
Veluws.

Henk Bloemhoff

Regionaole tael Nedersaksisch  
nationaol erkend: ‘wezenlik, volweerdig 
en zelsstaandig onderdiel  
van de taelsystematiek in Nederlaand’
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In de haast van 1995 kwam, deur toedoen 
van een groep regio-overheden - waoron-
der oonze gemienten -, van SONT en van de 
Twiede Kaemer, de ‘Europese erkenning’ van 
et Nedersaksisch in Nederlaand tot staand. Et 
Nedersaksisch kwam onder de bescharming 
van et Europees haandvest veur regionaole 
taelen of taelen van minderheden; die be-
scharming wodde van kracht in 1998 (zie o.e. 
https://www.coe.int/de/web/european-char-
ter-regional-or-minority-languages). Tot 1995, 
mar ok daornao nog, wodde et Nedersaksisch 
in Nederlaand vaeke dialekt nuumd, en dat 
gebeurde en gebeurt riegelmaotig in wat ne-
gatieve zin. ‘Dialekt’ wodt dan dus niet louter 
bruukt in de neutraole betekenis van ‘tael die 
praot wodt in een bepaolde streek’ - zoas et 
woord streektael dat wel uutdrokt. Ok al ver-
klaort de grote Van Dale veur et Nederlaans 
streektaal mit dialect, haost iederiene die 
wat mit et Nedersaksisch op ‘e hoogte is, wet 
wel dat ‘dialect’ nogal es negatief anvuult en 
‘streektaal’ niet. Mit de ‘Europese erkenning’ 
zal disse ni’jste, nationaole erkenning stark 
bi’jdregen in ieder geval an et opholen van 
de negatieve beeldvorming. Butendat gaot 
et om een erkende regionaole tael die zo ok 
in de dokementen nuumd wodt – dus hoezo 
‘dialect’. Et gaat om een regionaole tael – om 
niks meer en om niks minder. 

Een lange weg
De Nedersaksische taelinstituten en –klubs 
én aanderen wollen nao 1998 geern dat et 
Nedersaksisch niet allienig onder diel II van et 
Europese haandvest bleef, mar ok onder diel 
III kwam te valen. Daormit zol de uutwarking 
van de bescharming konkreet onder woor-
den brocht wodde kunnen in een groot tal 
parregraffen, die dan ondertekend wodden 
mosen deur de overheden. Et repot Koesteren 
van een cultureel erfgoed, van de haand van 
Daisy Vliegenthart  (vandaege-de-dag Gel-
ders CDA-staotelid) en et repot Nedersaksisch 
waar het kan, van de juristen Michiel Her-
weijer en Jan Jans, leuten zien dat diel III in 
een lichte variaant toepasber wezen kunnen 

zol. Liekewel wodde dat deur een tal minis-
teries bestreden. Beide repotten bin veur de 
ni’jsgierigen onder jim in te zien op sont.nl > 
aachtergronden. Bi’j dat alles en ok daornaost 
was d’r riegelmaotig veul overleg en lobby-
wark deur SONT en aanderen. CDA-menister 
Spies nam liekewel tot ieders argernis een 
negatief besluut en, misschien nog meer tot 
ieders argernis, ok de laetere PvdA-menis-
ter Plasterk dee dat. In de Twiede Kaemer 
kwammen mit naeme de frakties van CDA 
(woordvoerder Sander de Rouwe) en PvdA 
(woordvoerder Lutz Jacobi) in 2013 daonig in 
et geweer, mar de menister was niet bereid 
om opni’j de erkenning an te kaorten. Jacobi 
en De Rouwe kregen gien genoeg steun in de 
Kaemer om de zaeken opni’j richting diel III te 
kriegen.

Alternatief: nationaole erkenning; 
veul daank an bestuurders
Vanuut de koepelorgenisaosie SONT, et mi-
nisterie van Binderlaanse Zaeken en inkelde 
perveensies kwam gelokkigerwieze een 
beweging op gang om te kommen tot een 
alternatieve, nationaole erkenning. Daorbi’j 
zol ok et Riek een veurnaeme rolle speulen – 
dat hadde eerder, in verbaand mit diel II, zoks 
veural een zaeke van de regio-overheden 
nuumd. Riek en regio-overheden hebben 
vervolgens de hanen in mekeer sleugen en 
dat het opleverd dat disse ni’je nationaole 
erkenning d’r kommen is. Dat is een prachtig 
risseltaot. We moe’n de bestuurders van de 
regio’s én de menister meraokels priezen. Een 
mooi risseltaot is et ok omdat veur et eerst et 
Riek zo nauw betrokken is, him dudelik hiel 
positief uutspreuken het en verklaord het om 
op anvullende wieze mit de regio-overheden 
mitdoen te willen. En netuurlik het ok SONT 
zien eigen rolle speuld – in et leggen van 
kontakten, veurstellen doen, info geven. 

Et ni’je konvenaant
De nationaole erkenning, mit konvenaant,  
wodde veur menister Ollongren ondertekend 
deur heur siktaoris-generaol en vervolgens 
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deur de dippeteerden van Drenthe, Fries-
laand, Gelderlaand, Grunningen en Overies-
sel, de borgemeister van West-Stellingwarf en 
de wethoolder van kultuur van Oost-Stelling-
warf. In et konvenaant staon een tal uut-
gangspunten omschreven en een tal veurne-
mens. Behalven de uutspraoke die hierboven 
al eerder citeerd wodde, liekt me dit een hiele 
veurnaemen iene: 

De overheden praoten mit et konvenaant of dat 
ze heur inspannen gaon om et Nedersaksisch 
te beholen en et gebruuk d’r van veuruut te 
helpen. 

Iene van de belangriekste punten is neffens 
mi’j dat de overheden et bruken van de tael 
anvieteren willen om zo et veerder aachter- 
uutgaon in tallen sprekers veurkommen kun-
nen. Zo wodt o.e. zegd:
-  dat et van belang is om de gebruuksmeugelik-

heden starker te maeken en te stimeleren, dat 
ooldere generaosies een goed gevuul kriegen 
om heur tael an jongeren deur te geven en dat 
jongvolk d’r veur eupenstaon zal om de tael te 
leren en te bruken

-  dat de menister mit de Nedersaksische overhe-
den naogaon zal in hoevere et Nedersaksisch 
veerder hulpen wodden kan in verschillende 

De vertegenwoordigers van de Nedersaksische overheden en et Riek bi’j gelegenhied van de ondertekening 
van de nationaole erkenning van et Nedersaksisch as zelsstaandige en volweerdige tael. Zoks op 10 oktober 
2018 in et perveensiehuus van Overiessel in Zwolle.
Op ‘e foto, van links naor rechts: 1. Vrouw J.P.M. Meijers, dippeteerde perveensie Gelderlaand 2. De heer A. van 
de Nadort, borgemeister van West-Stellingwarf 3. Vrouw S.A.E. Poepjes, dippeteerde perveensie Frieslaand 4. 
De heer M. Schurink, siktaoris-generaol van Binderlaanse Zaeken (de menister was op et laeste mement deur 
griep verhinderd) 5. Vrouw W.H. Maij, dippeteerde perveensie Overiessel 6. De heer H. Staghouwer, dippeteerde 
perveensie Grunningen 7. Vrouw F. Hylkema, wethoolder gemiente Oost-Stellingwarf 8. De heer C. Bijl, dippe-
teerde perveensie Drenthe
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6  DE OVEND

maotschoppelike domeinen – onder ofstem-
ming mit ere leden van de regering as dat 
neudig is

De tekst van et konvenaant as gehiel is trou-
wens te vienen op https://www.rijksoverheid.
nl/documenten/convenanten/2018/10/10/
convenant-nedersaksisch en ok op stelling-
warfs.nl > ‘de tael’.

Eigen reaktie: praoten, schrieven, 
deurgeven, veerder uutstraolen
Lao’we bliede wezen mit dit ni’je konvenaant 
en lao’we de positieve idenen mit mekeer 
uutdregen. Veur oons Stellingwarvers is dat 
netuurlik in et aldereerste plak in oons eigen 
Stellingwarf en omgeving. Et Stellingwarfs 
wodt overal verstaon, et kan deur elk lezen 
wodden en iederiene, van jong tot oold kan 
et leren. Hiel wat meensken kun et van huus 
uut praoten of hebben et aanders opsteuken, 
mar… toch praoten sommigen et zelden of 
nooit of nooit meer. Lao’we dat aanders per-
beren te kriegen! Gewoon doen! Vieter jow 
femilie  en kunde mar wat an! Veur iederiene 
die et goed of mar een betien praoten kan: 
praot et, geef et deur, en laot je veural niet of-
zoolten dat et niet kan, niet mag of verkeerd 
wezen zol! Praot et, schrief et ok, publiceer d’r 
in, laot et zien en heuren waor et mar even 
kan. Et konvenaant is een hiele mooie opstik-
ker en geft veul hoolvaaste; mar… et kan niks 
uut himzels. Iederiene moet et Stellingwarfs 
mit veerder helpen. De overheden willen 
anmoedigen en op verschillende menieren 
steunen, toch moe’n we et praoten en schrie-
ven en deurgeven veural zels doen. En dat we 
dat willen en doen moe’n we meer en veerder 
uutstraolen.

De toekomst ligt eupen en toegelieke heb-
ben we belangrieke follementen, naost de 
nationaole en naost de Europese erkenning. 
Die follementen bin wi’jzels as bewoners van 
oonze regio, mit  oonze eigen altied beweer-
de tael en kultuur. En die dot et ok in oonze 
tied hiel goed, ja aenlik al van et begin van de 

Middelieuwse bewoning van oons gebied of. 
Et het oons veural de laeste vuuftig jaor hiel 
wat prachtige boeken opleverd, een eigen 
centrum in Berkoop, flink wat an Stellingwarfs 
in et onderwies, interessaant onderzuuk, 
meziek in de streektael en al zo meer. Tot en 
mit woordeboeken en Hoe schrijf je ‘t Stelling-
werfs an toe. We kun mit al die dingen goed 
de toekomst in en alles veerder brengen en 
deurontwikkelen. Om nog even mit et kon-
venaant te spreken: ‘Et Nedersaksisch wodt 
beschouwd as een aktuele spiegel van een 
levende, iewenoolde tredisie, daor op meder-
ne wieze mit deurgaon  wodt’. Dus kom op, 
zo’k zeggen.
 
Aandere reakties
D’r bin een protte reakties in kraanten en 
aandere media kommen. In een peer daegen 
tied wodde de berichtgeving op de Face-
bookbladziede van de Stellingwarver Schrie-
versronte 1250 keer anklikt, en de algemiene 
reakties, deur mails, apps, tillefoonties enz., 
weren slim positief. SONT-bestuursleden en 
meensken van de Nedersaksische taelinsti-
tuten kwammen vaeke in et ni’js of in per-
gramme’s zoas EenVandaag. Zels wodde ik 
op zundagmorgen 14 oktober interviewd in 
et VPRO-radiopergramme OVT (‘Onvoltooid 
Verleden Tijd’), vanuut Deventer. De zael zat 
tjokvol meensken mit interesse veur kultuur 
en geschiedenis, en veur et feit van de erken-
ning kwam een luud applaus. 

Henk Bloemhoff vertelde in OVT 
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En zo was d’r her en der veul ommedaenken. 
Positief, mar in sommige kraanten leek et 
beeld now en dan haost wat naor et negatie-
ve deur te slaon. Zol dat kommen omdat de 
foelste anti’s juust wél schrieven, en de grote 
groepen positivo’s niet zo gauw? Hoe dat 
ok zit, uut een internetpeiling van RTV-Oost 
(lezen op 4-11-2018) kwam in elk geval een 
aorig geunstig beeld. Nog gien 10% van de 
meer as 3000 invullers gaf an dat neffens heur 
et Nedersaksisch hoe dan verleuren gaon 
zal. De eren zaggen et een stok positiever, op 
verschillende menieren. De proelkiekers dus 
zwaor in de minderhied, za’k mar zeggen.
Een positieve, fleurige kiek lazzen we, hoe 
kan et ok aanders, in de woorden van verant-
woordelik menister Vrouw Kajsa Ollongren 
op de webstee rijksoverheid.nl (10-10-2018). 
We citeren letterlik: “Eigen taal heeft waarde 
voor mensen” […]. “Zo bindt het Nedersak-
sisch mensen in de diverse regio’s: van Zwolle 
tot Doetinchem, van Stellingwerf tot Almelo. 
Vandaag zeggen wij tegen hen: we vinden 
het behoud van jullie streektaal belangrijk.” 
Een inkeld negatief ding, in dit geval veural 
een eigenaorig citaot, wi’k jim niet ontholen. 
Op de webstee van de Friese omroep (OF) 
wodde et verschil mit de staotus van et Fries 
stark benaodrokt en lazzen we: ‘Wurdt it 
Nedersaksysk ea [‘ooit’] in offisjele rykstaal, 
dan soe it Stellingswerfsk yn it súdeasten fan 
Fryslân in tredde taal yn Fryslân wurde’. Mar… 
dat laeste is mit disse staotus al et geval – et 
is officieel een tael, en dat was et eerder al zo 
deur de Europese erkenning. Nog niet in alles 
kan officieel krek etzelde mit et Stellingwarfs 
daon wodden as mit et Fries. Mar dat hoeft 
in veul gevallen niet de boel op te holen. Zo 
is d’r gien inkelde belemmering veur OF om 
zels et Stellingwarfs mit een eigen pergram-
me / magazine ruumte en tied te geven. 
Mar… daor wil OF al vanof 1972 zels niet an, 
al is meer as ien keer op androngen. Eindelik 
tied veur veraandering? Of: Exit OF?
Over naor positieve dingen. Daor kun we 
meer mit, zoas de fielsetaosies an et adres van 
et Stellingwarfs & Nedersaksisch die we nog 

riegelmaotig kriegen. En op ’e middag van de 
ondertekening in Zwolle was d’r een per-
gramme mit mooie positieve veurbeelden; zo 
wodden van de Stellingwarver kaante stok-
kies van de film Daor klept de klokke weer zien 
laoten, mit toelochting. En et Nedersaksisch 
het netuurlik zien internationaole kontakten. 
Zo dot SONT wat langer as een jaor mit in de 
Boonsraod veur Nederduuts / Bundesraat för 
nedderdüütsch. D’r klonk een luud applaus 
doe in de algemiene zitting van 19 oktober 
verteld wodde van de ni’je erkenning en van 
de ondertekening op 10 oktober. 

Wat de overheden doen gaon op basis van 
et konvenaant – daor zuwwe ongetwiefeld 
de kommende tied meer van heuren. Wodt 
vervolgd dus…

Van de redaktie 

Stellingwarfs  
in et onderwies
Mit et Stellingwarfs in et onderwies gaot 
et de hieltied beter. Zo geft Ageeth Bos 
van et Comprix College in Wolvege dit 
schoelejaor veur de dadde keer een kursus 
Stellingwarfs an acht leerlingen. 
Op 9 april doen de kiender examen bi’j de 
Stellingwarver Schrieversronte. 
En in et schoelebriede projekt De Veerkieker 
komt vanof 2019 ok meer ommedaenken 
veur et Stellingwarfs. Niet alliend groep 4 
gaot daor mit an de slag, mar alle ere groe-
pen ok. Dit gebeurt allemaole op initiatief 
van de perveensie Frieslaand, en alle basis-
schoelen doen hier an mit. In een volgende 
Ovend kommen we op disse belangrieke 
stap nog wat uutgebreider weeromme.
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I n Steggerde bin meerdere biezundere 
onderwiezers, indertied schoelemeesters 
nuumd, warkzem west. Dat weren bi’j-

glieks Jac. van der Klei (schriever van kien-
derboeken) en Johannes (Jannes) Nijholt, 
körfbalbestuurder. Disse twie onderwiezers 
speulden jaorenlaank een grote rolle in et 
verieningsleven van Steggerde en hadden 
veul anzien. Ok al ston Andries Kuperus nooit 
in Steggerde veur de klasse, hi’j heurt zonder 
meer in dit riegeltien thuus. Hi’j ston niet 
alliend 38 jaor veur de klasse, mar is veural 
bekend, vanwegens zien ettelike artikels en 
zien verhaelen in alderhaande streekblaeden 
en regionaole kraanten, waarbi’j hi’j riegel- 
maotig de Stellingwarver tael bruukte. Iene 
die zowat vergeten is, mar niet vergeten 
wodden mag!   

Andries Kuperus, geboren op 2 feberwaori 
1867 te Steggerda, overleden op 9 november 
1958 in Et Vene, was de jongste zeune van 
Hendrik Luiten Kuperus (1820-1886) boer en 
Gerrigje (Grietje) Thijssen Punter (1821-1886), 
beidend uut Steggerde. 
Hi’j was 28 jaor doe hi’j op 9 feberwaori 1895 
in West-Stellingwarf trouwde mit krude-
niersdochter Vroukje Bakker (1865-1917) van 
Steggerde. Vroukje was een dochter van Klaas 
Martinus Bakker (1829-1901) en Hendrikje 
Elzinga (1827-1910). Zi’j warkte veur heur 
trouwen in de krudenierswinkel van heur 

oolden, op et adres dat now Steggerdaweg 6 
is. Zi’j kregen vier kienderen; drie zeunen en 
een dochter. Dat weren: Gerrit Hendrik (1897-
1976), Hendrikje Martina (1900-?), Martinus 
Hendrik (1901-1965) en Hendrik Gerrit (1903-
1979).
Andries wodde krek as zien bruur Hendricus 
schoelemeester. Hi’j haelde zien onderwies- 
akte in 1886 in Liwwadden en begon zien 
karrière op een legere schoele in Haulerwiek. 
Hi’j ston daornao veur de klasse in De Haule 
(1891), Ni’jlaemer (1893), Berkoop (1897), 
Haulerwiek-Beneden, now Waskemeer (1898), 
De Haule (1903-1907), Kimswerd, Burgwerd, 
Ooldemark (1917), en Noordwoolde (1924). 
De laetere jaoren was dat meerstal tiedelik as 
invaal onderwiezer of heufd. In 1898 was et 
traktement van Andries f 650,- in et jaor, plus 
een vri’je woning. Zie vrouw Vroukje Bakker 
raekte in 1917 uut de tied in Ooldemark, op ’e 
leeftied van 52 jaor.

Jelle Roorda 

Andries Kuperus: ’De Stellingwarven 
liggen mi’j nao an et hatte’

Andries Kuperus op ooldere leeftied, 
begin vuuftiger jaoren

Bericht uut ’Het nieuws van den dag’, 
14 oktober 1886
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Al gauw naodat hi’j mit pensioen gong, 
gong Andries in 1925 weeromme naor zien 
geboortedörp Steggerde. Hi’j gong in een 
burgerhuus wonen mit de naeme ’Blan-
kenstein’ op et adres Pepergeweg 85. Hi’j 
kocht de woning op 8 april veur f. 4000,- van 
Jacob T. Dijkstra. In et in 1921 bouwde huus 
woonde eerder Agatha Johanna Dornseiffer, 
wedevrouw van Roelof Dijkstra. Op ’e veurge-
vel zette Dijkstra de naeme ’Blankenstein’, die 
ok now nog altied de woning siert. De naeme 
Blankenstein is een historische veldnaeme 
veur et laand langs de noordkaante van de 
vroegere Bovenweg (zaandweg) en o. m. te 
vienen op een kadastraole kaorte uut 1850.

Andries Kuperus was een opvalende verschie-
ning. Et was altied as een keurig heertien. Hi’j 
hadde glimmende schoenen an, een lange 
zwatte jasse en een zwatte hoge hoed op et 
heufd!  
Gedurende de jaoren 1925-1935 leverde 
hi’j een aktieve bi’jdrege an verschillende 
dörpsaktiviteiten, tot zien gezondhied dit 
onmeugelik maekte. Vanof 1935, doe Andries 
68 jaor was, hadde hi’j om die reden juffer 
Bouk(je) van der Goot as huushooldster. Zi’j 
was een erveren wiekverpleegster en ok be- 
heerster van et Grune Kruusgebouw in Steg-
gerde. Zi’j gong bi’j Kuperus op et arf wonen 
in een hoolten tuunhuus. Jaorenlaank het 
zi’j him liefdevol verzorgd. Andries Kuperus 
raekte op 9 november 1958 uut de tied in et 

ziekenhuus van Et Vene, hi’j was doe 91 jaor 
oold. Hi’j wodde begreven bi’j de Nederlaans 
Hervormde karke (now PKN) in Steggerde. 

Andries Kuperus as schriever:
Al veur de Eerste Wereldoorlog verschenen 
d’r stokken van Andries in et ’Nieuws- en 
Advertentieblad Stellingwerf’, ’De Heeren-
veensche Koerier’ en in de ’Leeuwarder Cou-
rant’. Hi’j verzorgde ok de kollum ’Een stukje 
dorpsleven’ in et zundagsblad van de Liw-
wadder kraante. Zien ontboezemings weren 
bi’j talrieke lezers slim geliefd.  Hi’j hadde een 
grote volks- en taelkundige belangstelling. 
Zo schreef hi’j kritische en ok arg infermetie-
ve stokken over et slaachten van varkens (in 
’De Heerenveensche Koerier, 17-09-1947), 
de verbouw van boekweit (in: 'Stellingwerf' 
02-07-1964), over alderhaande mederne ont-
wikkelings in de laandbouw en bi’j de boer. 
Hi’j ondertekende zien werk meerstal mit SK, 
dat ston veur de S van Steggerde en de K van 
Kuperus. Op ooldere leeftied ondertekende 
hi’j mit A. Kuperus.  
Begin jaoren vuuftig – dus al op hoge leef-
tied – schreef hi’j verschillende keren over 
de aachterstelling van de Stellingwarver tael, 
deur Friestaeligen liekegoed as deur Neder-
laanstaeligen. D’r verschenen in die tied veul 
stokken in de kraante over dit onderwarp 
en veural over ’Kneppelfreed’, een bekende 
rechtszaeke in Liwwadden waor de stried om 
et gebruuk en geliekese berechtiging van 
de Friese tael centraol ston. Hierbi’j speulde 

Woning Blankenstein

Indertied is studie maekt van teksten van 
Andries Kuperus t.b.v. et ’Stellingwarfs 
Woordeboek’. Et materiaol van him dat in 
disse vierdielige serie opneumen is, wodt 
angeven mit (k). 
Jannes Nijholt betekende indertied veul 
veur et Stellingwarfs en de Stellingwarver 
Schrieversronte. Hi’j schreef niet alliend in 
die tael, mar was o.e. ok een poze bestuurs-
lid (siktaoris). (Red.) 
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vermoedelik mit dat de Fryske Beweging him 
in die tied de hieltied zelsbewuster gedregen 
gong, dat scharpte in die tied de tegenstel-
lings nogal an. 

Jim kun now hieronder et inzunnen stok van 
Andries Kuperus over dit onderwarp lezen, 
dat in ’De Heerenveensche Koerier’ van 9 juli 
1952 ston:

De positie der Stellingwerven

'k Ben in een van de Stellingwerven geboren en getogen, maar heb ook lange tijd gewoond en gewerkt in 
„Friesland", zoals hier de streken ten Noorden van De Tjonger genoemd worden. En nu wou ik graag een paar 
aantekeningen maken bij het stuk van de Redactie: „De positie der Stellingwerven", want de Stellingwerven 
liggen mij na aan het hart.
In de eerste plaats dan deze: 'k Geloof met de heer S., dat het nooit de bedoeling van de Ried fan 'e Fryske Bewe-
ging geweest kan zijn om het Fries in te voeren op alle scholen in Friesland, ook in die van de Stellingwerven. Of 
het moest wezen, dat de heren in hun hartstochtelijke ijver een ogenblikje het hoofd zijn kwijt geraakt, wat hun 
van harte wordt vergeven. Maar onnauwkeurig en onvoorzichtig uitgedrukt hebben zij zich zeker en dat het 
woordje „type" het woordje is waarmede alle misverstand uit de wereld is geholpen, wil er bij mij niet in.
In de tweede plaats stelt de heer S. de vraag: „voelen de Stellingwervers zich tot de Friezen aangetrokken?"

'k Wil eerst vragen: „Hoe ziet de echte Fries de Stellingwerver?" Het antwoord moet helaas zijn: „Een beetje met 
minachting".

De echte Fries beschouwt de Stellingwerver voor ja, mijnheer de Red., het woord wil er haast niet uit — voor... 
voor een minderwaardige. Gelukkig, het staat er. Voor iemand die maar voor 80% vol is. In leven en werken, 
allebei. De Stellingwerven worden beschouwd als het land der achterlijken. Als enige Stellingwervers praten in 
't bijzijn van echte Friezen, dan is het honderd om een dat men hoort de bekende uitdrukking: „Wat een taeltsje 
net?"

Ik herinner me, dat ik in een der Stellingwerven bezoek kreeg in mijn school — ik ben onderwijzer — van een 
Fries Hoofd en een Friese dominee-schoolopziener. Ze wilden de leerlingen wel eens horen lezen en rekenen. En 
ik moet zeggen: de jongens brachten het er maar wat goed af. En dit ontlokte aan de dominee de opmerking: 
„Hé, dat had ik niet verwacht, ze zijn verstandelijk even goed als in Friesland". Hij-kon-ermet-zijn-verstand-niet-
bij. Dat zegt ons toch wel iets. Als de Stellingwervers nu weten, hoe de familie benoorden De Tjonger over hen 
denkt — en velen weten dat — dan is het licht te begrijpen, dat er van veel aantrekking tot de Friezen geen 
sprake kan zijn en dat ze allicht aanknopingspunten zullen zoeken in Zuiden en Oosten. Een paar weken gele-
den was ik in Beetsterzwaag op de Landdag voor Volksonderwijs. Met mij zullen er veel Stellingwervers geweest 
zijn. En zeer zeker ook Drenten. Er zouden twee sprekers hun ideeën verkondigen. En de een deed dat in 't Fries. 
En hoe goed de rede ook geweest mag zijn, ze ging vele oren voorbij. Ik hoorde velen mompelen — beleefd-
heidshalve lieten Stellingwervers en Drenten niet luidkeels hun afkeuring horen — we kunnen wel weer naar 
huis gaan, we verstaan er niets van. Gelukkig gebruikte de tweede spreker het Hollands, waarvan ieder kon 
profiteren. Volgens mij had hij zich niet behoeven te verontschuldigen, dat hij de Friese taal niet machtig was. 
En nu mag een enkele van de Friezen zeggen: als je de schotel niet lust, zoals wij die opgediend hebben, dan laat 
je hem maar staan; hij smaakt ons zo het beste en met de gasten kunnen we altijd geen rekening houden; dan 
wordt men hierdoor toch wel een beetje geprikkeld. Als de echte Friezen werkelijk belang stellen! in een goede 
verhouding met de Stellingwervers — en dat geloof ik voor 100% — dan moeten ze zich in hun uitdrukkingen 
ook enigszins matigen. En nu tot besluit nog een vraag, mijnheer de Redacteur, „Friesland voor de Friezen" hoor 
ik zo dikwijls zeggen. Hoe zit het nu? Houdt dit werkelijk in, dat in 't vervolg ook een Stellingwerver, die de Friese 
taal niet machtig is, maar toch een Fries is, geen enkel kansje maakt om zijn broodje te kunnen verdienen in het 
land benoorden De Tjonger? Als dit waar is, zoals velen willen beweren, dan vind ik dit toch wel wat ergs. Mij 
dunkt, dan kan er nooit een goede verhouding tussen Fries en Stellingwerver ontstaan, waarbij U zelf zoveel 
belang hebt. 

Steggerda, 7 Juli 1952 A. Kuperus 
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Naoschrift
Andries Kuperus bliekt in dit artikel een kriti-
sche (zeker veur die tied) en gedreven pleit-
bezorger veur een geliekese behaandeling 
van et Stellingswarfs en de Stellingwarvers 
deur de Friezen en Hollaanders, en een goeie 
onderlinge verholing. Best biezunder, omdat 
in die tied de Stellingwarver Schrieversronte 
nog niet beston. Dat was pas van 1972 of et 
geval.  De redaktie van De Heerenveensche 
Koerier gong via de kraante mit Andries in 
diskussie – (noot: artikel ’Tot beter begrip’, 10 
juli 1952 FS (vermoedelik Fedde Schurer)) en 
vun et op 19 juli 1952 alderdeegst neudig om 
- toegelieke mit Andries Kuperus zien twiede 
artikel hierover ’De positie van de Stelling-
werven’ van 19 juli 1952 as reaktie op FS -  mit 
een naoschrift te kommen, een teken dat zien 
miening uterst serieus neumen wodde.
Overigens ok aandere onderwarpen benao-
derde en behaandelde Andries op krek zoe’n 
soort wieze, iets dat ansprak en vermoedelik 
de verklaoring is veur et feit dat hi’j in die tied 
arg geliefd was bi’j veul lezers. Bovendat het 
hi’j de Stellingwarven en de Stellingwarver 
tael een biezundere dienst bewezen, iets wat 
respekt en wardering verdient. 

Bronnen
Fryske-akademy.nl, Schoolmeesters van 

Weststellingwerf en Ooststellingwerf in de loop 
der tijden; een Kuipersfamilie in Steggerda, 
Henk Kuperus, Vleuten 1990; Et Stellingwarfs 
Woordeboek, Henk Bloemhoff, ’De Ovend’, 
nr. 6, dec. 1994, Stellingwarver Schrieversron-
te, Berkoop; Dorpsarchief Steggerda (DAS); 
artikels uut ’De Heerenveensche koerier’ van 
9, 10 en 19 juli 1952; gegevens van naokom-
melings van Klaas R. Bakker; 1796-1848, ’De 
Stelling’ VHW, Gerrit Bakker, Vianen; 'Steg-
gerde, et pattien weeromme', Jelle Roorda, 
2012. M.d.a. Gerrit Bakker, Otto de Vent, Henk 
Bloemhoff en Sietske Bloemhoff.

Andries an de kuier op ’e Pepergaweg in Steggerde

I n de grote zael van et gebouw van de 
Stellingwarver Schrieversronte bin schil-
deri’jen te zien van Annie Ligthart uut 

Oosterwoolde. Ligthart is veural bekend as 
de schilderes van De Lende; een peer jaor 
leden was wark van heur mit dat onderwarp 
in Berkoop tentoonsteld.
Dit keer bin d’r mit naeme schilderi’jen te 
zien, waorbi’j de schilderes heur inspireren 
laoten het deur o.e. et Stellingwarver laand-

schop. Mar soms tilt Ligthart onderwarpen 
uut heur warkelike omgeving en zet ze in 
een deur heur keuzen laandschop. Dat maekt 
daj’ bi’j et bekieken van et wark de hieltied 
verrast wodden deur somstieden opmarkeli-
ke keuzes. 
Et is een anraoder om dit ni’je wark van Annie 
Ligthart te bekieken. Dat kan t/m jannewaori 
op deensdaegen en woensdaegen tussen 
10.00 en 16.00 ure.

Van de redaktie

Tentoonstelling Annie Ligthart
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O p ’e hoeke van de straote, wao’k as kiend 
opgruuide, ston een oolde en deftige 
villa. In de  witpleisterde muren zatten 

hoogopgaonde raemen mit ruten die om de 
weke netties wasken wodden. Naost al die 
raemen hongen hemelsblauwe loeken, elk 
mit bovenan een hattevormig lochtgattien. 
Bi’j de winterdag wodden de loeken allegere 
veur et duuster dichtedaon.
Dat gebeurde altied mit ’n protte gerammel 
en geheister.  

De villa hadde drie ingangen. Om te begin-
nen was d’r een in et oge springende mit 
neutehoolt inlegde veurdeure, die zolange 
a’k me heugen kan nooit eupengong. De 
mahoniehoolten deure in de ziedgevel hadde 
minder allure as de veurdeure en wodde al-
liend bruukt as zundags de femilie overkwam. 
En dan was d’r nog de raetelschellige aachter-
deure mit grune bladdervarve en piepende 
schenieren. Die was veur et daegeliks in- en 
uutlopen van de bewoners en heur leveran-
ciers.

Veerder moe’k nog vertellen dat d’r an de 
veurkaante van de boververdieping een  
staotig balkon was van mit bloemewitte 
varve schilderd hadhoolt. De ballestraode 
beston uut een halfcirkelvormig hekwark 
mit dichte op mekeer staonde spielen. Een 
steunbalke an de onderkaante - veurzien 
van machtig mooi hooltsniedewark - en een 
simpeler hoolten dekbalke an de boverkaan-
te, hullen de kegelvormige staonders sekuur 
in ’t gelid.

Wat grootte en uutstraoling angong over-
troefde de villa alle aandere wonings in et 
dörp.
En oe ja, et veurnaeme van et huus koj’ ok 
nog oflezen an zien ommeraek mooie nae-
me: CASA SONITA, wat ’huus van de zunne’ 
betekent. Die naeme was in zwatte sierletters 
strak op et gevelwit schilderd, krek onder et 
balkon.

De bewoners van de villa weren Joachim en 
Anna Ambrosius, meensken van zoe’n jaor of 
zeuventig. Joachim was een lange en nogal 
notse man, die eerder bakker west was in een 
stad veerderop. In zien veurkommen hadde 
hi’j wat van Scrooge, de vrekkige heufdper-
soon  uut et kastverhael ‘A Christmas Carol’ 
van Charles Dickens. Meerstentieds beweug 
Joachim him schichtig deur et dörp mit een 
roestige, mar oorspronkelik ivoorkleurige 
Ford Anglia. Anna was een stokkien kleinder 
en ok vrundeliker as Joachim.

Et echtpeer hadde vuuf nog thuus wonen-
de dochters: Eva, Miriam, Judith, Esther en 
Deborah. Zi’j hadden allemaole een waeter-
leliewit madonnagezichien en weren allegere 
even bleu as maegdelik. Now zeden de grote 
meensken in et dörp dat d’r nóg een dochter 
was. Zi’j zol Maria hieten, mar gieniene hadde 
heur de laeste jaoren meer zien. De kiender 
in de straote zeden dat Maria al lange dood 
was. Heur oolden zollen et missen van heur 
dochter niet aksepteren hebben kund en 
zi’j hadden Maria heur dood veur iederiene 
verzwegen. 

Carol Klok

EEN PIELKE VAN AMOR

E E N  K A S T V E R H A E L
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De kiender vertelden ok dat de oolden et lief 
van heur dochter op et starfbedde liggen 
laoten hadden. Daor, in heur goddelike 
metrassegraf in de aachterkaemer van de 
villa, zollen de stoffelike resten van Maria as 
bi’j wonder in lengte van jaoren intakt bleven 
wezen. As bewies van disse rissenaosie ble-
ven de purperen veloersgedienen aachter et 
raem van de kaemer al jaoren stief dichte.

Juust doe et Mariaverhael bi’j de meerste 
meensken uut ’t onthoold raekte, gebeurde 
d’r wat opmarkeliks… Et was iene van de 
laeste en meerst donkere daegen van et 
jaor. Et jongvolk begon mit kerbiedschieten. 
Iene van de jongkerels was Jozef, zeune van 
Jakob Bethlem, de dörpstimmerman. Op ’e 
laete aovend scheut Jozef veur de villa, mit ’n 
ontieglik kebaol, een joekel van een vuurpiel-
ke de locht in. Doe et projektiel naor de eerde 
weerommekwam, bleef et hangen in iene van 
de boverste takken van de grote sparreboom 
veur de villa. 

Meer as een ure, veul langer as daj’ daenken 
zollen, bleef et paorse locht van de pielke in 
de boom allemachtig schienen. Doe kwam 
inienen vanuut et duuster de oolde en wieze 
dörpsdokter Gabriël Oostkoning op zien 
Nortonmoter anscheuren. En aachter bi’j him 
op ’e moter zat de vingervlogge vroedvrouw 
Lucia Oostindiën. Zi’j gongen beidend de villa 
binnen deur de aanders altied sleuten veur-
deure. Niet lange daornao kwam ok nog de 
kraomverpleegster Jozefien Oosting ansjezen 
op heur Solexploffiets; zi’j sloepte deur de 
aachterdeure ’t huus in.

Doe deurbrak - hoe was ’t in de vredesnaeme 
meugelik- een uut de aachterkaemer op-
stiegend gegoel van een poppien de stilte. 
Waornao Joachim en Anna, ieder an een 
kaante, veurzichtigies de gedienen aachter et 
veenster van de dooienkaemer eupenscheu-
ven. Een gloeilaampe vulde de alkoof mit 
een ommeraek krachtig locht. En dat locht 
bescheen een hatstikke knappe meid. Kon 

dat iene aanders wezen as Maria? Heur blieke  
heufd was bedekt mit ’n roze doek en neigde 
wat schuin naor linksveur. Heur ogen hul ze 
deemoedig naor beneden. En op ’e linker- 
aarm dreug Maria een jonk!

Al vlot daornao gongen de dokter, de vroed-
vrouw en de kraomhulpe mit ’n drienend 
tot de veurdeure de villa uut. Doe verscheen 
Maria op et balkon. Trots leut zi’j heur in fle-
nellen lappen wikkelde kiend zien, dat lebde 
an heur moeke’s bost. Dat allemaole in een 
aureool van et locht van Jozef zien vuurpiel-
ke, die nog de hieltied braande. 

Mar wie ston daor naost Maria op et balkon? 
Et was Jozef Bethlem, de jongkerel van de 
vuurpielke! Hi’j sleug een aarm om Maria 
henne en tuutte de jonge mem en et kiend 
allebeide op ’e wange. Een Máximatraone 
roegelde over de wange van Maria. Niet al-
lienig de kiender, mar ok de grote meensken 
in et dörp vergaepten heur an et tafriel. Zi’j 
weren allegere ofkommen op et locht en de 
stark roekende  kruutdaamp van de vuurpiel-
ke boven de villa. En doe begonnen ok nog 
de karkklokken te luden 
   
Een peer weken laeter trouwden Maria en 
Jozef mit mekeer. De meensken in et dörp 
hadden now veur et eerst in de smiezen dat 
de vuurpielke van Jozef ok een pielke van 
Amor west was veur zien Maria.

En hoe et veerder gong mit et kiend? Dat 
kiend gong de wiede wereld in en brocht een 
protte tewege.
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Kees Koopstra (Letterstreken)

Patticipaosie
Et liekt as is patticipaosie hiel wat ni'js. Mar et 
bestaot neffens mi'j al jaoren. Plakken waor 
twie of drie generaosies bi'j mekeer inwoon-
den was een ieuw, mar ok een halve ieuw 
leden hiel gewoon. De oolden hadden heur 
oolden neudig en dat gong van geslacht op 
geslacht deur. Hulpe bi'j ziekte en oppas veur 
de kiender was zo veurhanen.
Deur de emancipaosie gongen jonge meens-
ken al vlogge op heurzels wonen. Zi'j konnen 
heur zels wel redden. Naodat ze trouwden 
was d'r gien spraoke van dat ze opni'j bi'j heur 
oolden introkken. De zorginstellings stonnen 
klaor as d'r hulpe neudig was. Kiender-, tus-
sen- en naoschoelse opvang, meugelik maekt 
deur flink wat overhiedssubsidie, maekten et 
veur oolden makkeliker, zodat beide oolden 
'fulltime' warken konnen. Aorig wat paken en 
beppen sprongen bi’j as goedkope oppas. De 
jonge memmen keuzen vaeke eerst veur een 
karrière en zorgden pas op laetere leeftied 
veur naogeslacht. Doe van oolden vraogd 
wodde veur de meer professionele oppas 
te betaelen, leuten een tal et ofweten. Nog 
meer beppen en paken sprongen bi’j. Dat gul 
al hielemaole doe de overhied de haand nog 
meer op ’e knippe hul.
De grootoolden weren indertied stopt mit 
warken en dochten nao heur hadde warken 
meer van heur vri'jhied genieten te gaon. 
Mar nee zeggen tegen oppassen is vaeke 'not 
done.' Disse generaosie komt dan ok haost 
niet an heurzels toe om de dingen te doen, 
waor ze zo lange naor uutkeken hebben. Ze 
wo’n wel de Sandwich-generaosie nuumd. 
Zoks is patticipaosie van de oolde stempel.
 
Hiel aanders kreeg Hendrik et kotleden mit 
een veurbeeld van patticipaosie te doen. Et 
was op ’e middag van 5 december. Uut et 
husien komt een vremd, gorrelend geluud. 
Zien Klaske dust daor niet alliend henne. 

Hendrik nemt poolshoogte. As hi'j et deksel 
omhogens dot, kikt hi'j tegen een vies bruun 
goetien an. Wat duvels, een verstopt husien. 
En dat krek op Sunderklaosaovend. Bi'j et ver-
helpen van et husienperbleem moet hulpe 
van butenof kommen. Hier hoeft Klaske heur 
blaoze niet te legen. Een tienliterse emmer is 
veurlopig de oplossing. Hendrik gaot de hiele 
lieste mit rioleringsontstoppingsbedrieven 
bi’jlanges. De tillefoon wodt niet opneumen. 
Aanderen laoten via een baantien weten, dat 
ze nao Sunderklaos zien jaordag weer alle 24 
uren op een dag beschikber binnen.
Op disse aovend is vanzels iederiene drok. 
Sommigen mit veurbereidings veur et Sun-
derklaosfeest: pakkies inpakken, riempies 
maeken of de haand leggen an surprises. 
Aanderen vieren de heiligman zien jaordag al 
aovens van teveuren. Dan schöt et Hendrik in 
de zin, dat him thuus altied veurholen is, daj' 
Sunderklaos alles vraogen kunnen. Vlogge de 
oolde baos een appien sturen.

Nog gien menuut laeter is d'r een berichien 
weeromme. Et klussien bi'j jow wodt vanao-
vend nog oplost. Naoder bericht volgt via 
een email. Vuuf menuten laeter is d'r een 
mail: Niet schrikken as d'r daolik een slee mit 
een rendier veur de deure staot. Sund een 
peer jaor hebben wi'j (ikke en de Pieten) een 
ofspraoke mit de kastman dawwe mekeer 
niet langer bekonkereren, mar mekeer in 
drokke tieden de helpende haand toestikken. 
Sunderklaos en de kastman willen et goeie 
veurbeeld geven. Keuning Willem Alexander 
het et volk opreupen de saemenleving te ver-
aanderen in een patticipaosiemaotschoppi'je. 
Wi'j willen een veurbeeld wezen. Dat d'r is al 
een klussiesman onderwegens die verstaand 
het van een gorrelende riolering.

Hendrik en Klaske bin in de wolkens. Hendrik: 
'Ik bin bliede mit disse ni'jmoodse patticipao-
siemaotschoppi'je’, en geft hi'j zien Klaske een 
dikke tuut.
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Dit plak dot
me wat

O p een wat diezige oktoberdag he’k de 
morgens om negen ure al een ofsprao-
ke mit wethoolder Fimke Hijlkema van 

Oostaende. Doe ik mit heur sikteresse een 
daotum vaastestellen mos he’k even overleg-
gen moeten mit mien vrouw omreden zi’j die 
dag jaorig is. Die vint et gien perbleem en zo 
stao ik nog gien twie menuten te waachten 
bi’j zwembad de Haulewelle in Haulerwiek as 
Fimke d’r ok al ankomt. Dan dot blieken dat 
ok zi’j die dag jaorig is en 62 wodde. 

Om negen ure he’k dus al twie meensken 
mit de jaordag fielseteren kund. Mar d’r is 
meer reden veur een fesien. Dezelde middag 
gaot Fimke naor Zwolle, daor et konvenaant 

tekend wodden zal veur de erkenning van de 
Nedersaksische tael.
We moe’n een aentien lopen veurdawwe 
bi’j et plak binnen dat heur wat dot. Mit et 
fototoestel in de roggezak, en een schriefblok 
en penne in de haand loop ik naost Fimke de 
Blauwe Bos in. ‘Dit is mien aachtertuun, kuj’ et 
mooier kriegen?’ 

Fimke is Friestaelig, mar kan et Stellingwarfs 
goed volgen en lezen. Ze praot et ok wel 
een betien, mar vuult heur d’r nog niet goed 
genoeg veur. ‘Et wodt dan een mingelmoe-
sien van Stellingwarfs, Grunnings, Drents en 
zo. Ik vien et Stellingwarfs wel arg belangriek 
omdat et zo bi’j de streek heurt. Mooi ok dat 

Jan Koops

Fimke Hijlkema
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vandemiddag dat konvenaant ondertekend 
wodden zal. Graeg zo’k een beginnerskursus 
Stellingwarfs volgen willen, mar daor ont-
brekt me gewoon de tied veur.’

Ze vertelt over heur opgruuien op ’e Hem-
rik. ‘Ok een vervenersdörp mit vaorten en 
wieken, krek as Haulerwiek. De meensken 
hadden et in zokke streken niet makkelik.’ 
Fimke is groot wodden in een socialistische 
omgeving, mar is de eerste uut de femilie die 
daor aktief mit de politiek ingaon is.

‘Ik heb in Oosterwoolde de VWO daon en 
heb daornao verschillende sikteressefunkties 
had. In 1990 wodde ik managementassistent 
bi’j de gemiente Oost-Stellingwarf, daornao 
beleidsmitwarker en nog weer laeter alge-
mien juridisch mitwarker. In 2003 kwam ik op 
eigen kracht veur de PvdA in de Staoten van 
Frieslaand. Dat kwam zo. Doe wi’j in 1986 in 
Haulerwiek kwammen te wonen, hadden wi’j 
al vlogge meensken an de deure die vreugen 
of wi’j lid van de Perti’j van de Arbeid wod-
den wollen. Mien man, mit wie ik al van mien 
zestiende of saemen bin, zee van nee. Ik reup 
doe: ‘Mar ikke wel!’ De perti’j wol in 2003 ver-
ni’jing deurvoeren in de staoten en plaetste 
een adverteensie veur staoteleden. Dat leek 
me wel wat toe en zo kwam ik vanuut et niks 
zomar op plak zesse op ’e lieste te staon. Van 
de vuuftien staoteleden weren d’r twaelf ni’j.’

Doe Fimke in 2008 een baene kreeg as 
kemmissiegriffier bi’j de gemiente Grunnin-
gen was dat niet meer te kombineren met et 
staotelidmaotschop en is ze daormit stopt.
In 2010 ston ze as laeste op ’e lieste veur de 
raodsverkiezings in Stellingwarf Oostaende. 
‘Ze wollen nog graeg een vrouwelike kandi-
daot en iene uut Haulerwiek. Dat zodoende 
ston ik op ’e lieste. Mar doe dee blieken dat ik 
opni’j op eigen kraacht deur et tal veurkeurs-
stemmen in de raod keuzen wodde. Meens-
ken hadden mi’j vraogd of ik dan wel in de 
raod zitten gaon zol, want as ik nee zeggen 
zol, dan zollen ze op een aandere perti’j stem-

men. Zo bin ik wat onverwaachs in de raod 
belaand. 
Meensken hadden mi’j et vertrouwen ge-
ven en dan moej’ je verantwoordelikhied ok 
nemen.’ Een jaor laeter wodde ze raodsgriffier 
in Littenseradiel. Omreden die gemiente op 
1 jannewaori 2018 vanwege de herindieling 
opheven wodde het Fimke nog een half jaor 
in Liwwadden warkt. ‘Dat vul me of. Een grote 
gemiente het vule meer ofstaand naor de 
inwoners toe. As meensken in Littenseradiel 
et gemientehuus inkwammen dan konnen ze 
vaeke zo wel even mit de wethoolder prao-
ten; en as d’r dan wat regeld wodden mos, 
dan wodden d’r twie ambteners bi’jhaeld en 
was et meerstal al vlogge oplost. In grotere 
gemienten wodt ok vaeke docht dat ze de 
zaeken beter veur mekeer hebben wiels dat 
lange niet altied zo is.’

Al lopende biwwe in de Blauwe Bos belaand, 
op een eupen plak daor een tal speultoestel-
len staon. ‘Dit dot me wat! Is et niet prachtig! 
Nog niet zo lange leden is alles verni’jd. Alle-
maol wark van vri’jwilligers uut Haulerwiek, 
De Haule en Waskemeer. Dat is de kracht 
van zoe’n gemienschop. Etzelde gelt veur et 
zwembad hiere en de eerste skeelerbaene. 
Et is de zelsredzemhied van et dörp. ‘Hier 
gongen we vaeke henne, ok mit de kiender. 
Ie kommen hier hielemaole tot rust. Ik doe 
et now niet, mar vaeke leup ik even over de 
evenwichtsbalke daore. De kiender vunnen 
dat mar niks; daor zo’k te oold veur wezen; 
doe al! Wi’j hebben drie kiender en, sund 
een dag veurda’k wethoolder wodde, ok een 
kleinkiend. Prachtig!’

As ik even laeter veurdoe dat et mi’j nog wel 
lokt op die evenwichtsbalke, trekt ok Fimke 
de jasse uut en lopt ze d’r over. Wie wet dot ze 
et over een peer maond heur kleinzeuntien 
wel even veur. 
‘Moej’ toch es kieken now de zunne deur de 
blaederen henne komt. Prachtig, hen? En 
heur die voegels es!’ We lopen een aentien 
veerder naor een bod mit infermaosie over 
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Attie Nijboer

Kast 

de voegels die in de Blauwe Bos te zien en te 
heuren binnen. En op kleine botties op pao-
len staon die voegels ofbeelded. ‘Allemaole 
vri’jwilligers die dit veurmekeer kriegen. Dat 
sprekt mi’j arg an. Niet ofhaankelik wezen 
willen van grotere baozen of zokszowat. 
En dan biwwe weer bi’j de veenderi’je daor 
meensken ofhaankelik weren van de veen-
baozen mit heur gedwongen winkelnering en 

lange warkdaegen tegen een min loon. Dat 
is de geschiedenis van et socialisme in disse 
streek!’ zegt Fimke, die dan wel niet in de 
Stellingwarven geboren is, mar wel van bin-
nenuut vuult wat d’r in disse omgeving leeft 
onder de meensken. Daor stikt ze aorig wat 
tied in, waordeur ze te min tied overhoolt om 
mit riegelmaot naor dit mooie plak te kom-
men en over de evenwichtsbalke te lopen.

Lochies in de bomen
Ballen van goold en glas
Ik bin now oold
Mar in mien heufd bin ik 
Nog hieltied dat kiend dat ik was

Ik doe de deure los 
Van et now naor et doe
Mien gedaachten zwarven weeromme
Naor mien jeugd
Naor mien verleden toe

D'r lag ies op 'e deken
De kachel braande inkeld in huus
Die dudelike, ienvoold van et leven
Mit de kastdaegen
Was iederiene thuus

De plaeties uut een lang 
Voltooid, vervleugen tied
Staon veur altied in mien onthoold
Soms bin ik ze vergeten
Mar votraeken doen ze niet

Kast het niks van doen
Mit pronken, mit lonken
Naor groter, mooier en nog meer
Et gaot neffens mi'j om stillestaon
Bi'j et verleden, de toekomst, et zorgen 
veur mekeer. 
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J awisse, d’r is te vule an ni’je of nog 
ni’jachtige interessaante boeken om hier 
allegere op te numen. Zo ongeveer sleut 

ik in de veur-veurige Ovend een tekst of over 
jonge publikaosies uut of over oons gebied. 
Toch vreug dat zuver om meer. En ja, de re-
daktie vreug om nog es zoks te doen vanwe-
gens een peer ni’j binnenkommen publikao-
sies. Dat zodoende nog et volgende. 

Enkele opmerkingen over de geschiedenis van 
Stellingwerf. Vrijheidsstrijd en samenwerking 
van Stellingwervers in de loop der eeuwen geft 
in 57 bladzieden tekst een helikopterview van 
saemenleving, ontwikkeling, bestuur, sae-
menwarking. Schriever is Piet van der Lende, 
bepaold gien onbekende in oonze 
geschiedenisschrieveri’je. Van der Lende 
hoolt al lange jaoren een mooie webstee bi’j 
over de Stellingwarver historie en hi’j kon 
vast vanuut die opgeer- en leeserverings 
disse aorige, algemiene blik schrieven
(http://www.stellingwerven.dds.nl). Van der 
Lende is ok bekend van de veldnaemeboeken 
van de Stellingwarver Schrieversronte over 
de Westhoeker dörpen en over Sunnege en 
Ooldetriene. 
Van disse ni’jste publikaosie trokken de laeste 
beide heufdstokken, over ‘De opkomst van 
coöperaties en de arbeidersbeweging’ en ‘In-
terpretaties van de oude plattelandsbescha-
ving’ mi’j et meerst. Ze geven gauwachtig stof 
tot naodaenken, dat zodoende. Een uutsprao-
ke as de volgende bi’jglieks: ‘Zo ontwikkelden 
coöperaties als de Rabobank zich in feite tot 
puur kapitalistische ondernemingen die met 
de idealen van de coöperatieve gedachte 
weinig meer van doen hebben’ (blz. 45). Veur 
sommige lezers staot dat misschien zo vaaste 

as een huus, mar ik kan me ok vraogtekens 
veurstellen. Zo helpt de Rabo now en dan 
flink bi’j alderhaande initiatieven in de regio, 
en dan hoej’ gien fan van et kapitalisme te 
wezen om daor toch wat koperatiefs in te 
zien. Aandersomme nogal daenk ik waor Van 
der Lende ingaot op de ‘vrijheidslievendheid’ 
die an oonze veuroolders toeschreven wodt. 
Die zatten niet onder de bisschop van Utrecht 
en mit reden; mar weren de Iesselhammigers 
minder vri’jhiedslievend as inwoners van Ool-
detriene, vragt de auteur him of. Nee, doelt 
hi’j op, en nee, dat zoj’ inderdaod niet zo 
stellen kunnen, mar dat wodt bi’j mien weten 
ok deur gieniene daon (blz. 53-54). 
Mar dat die vri’jhiedslievendhied van de 
Stellingwarvers van oonze streek dudelik 
opvul en dat die heur mit bloed, zwiet en 
traonen weerd hebben, kuj’ toch uut de 
bronnen wel ofleiden. ’t Was tegen de 
bisschoppen, mar ik daenk ok an et Stelling-
warver verzet tegen et binnendringende 
leger van Albrecht van Saksen in 1498. 
Nao vechteri’je mossen ze heur al gauw over-
geven, mar al vri’j vlot wodde d’r vervolgens 
deur een diel van de bevolking veur keuzen 
om veur de Friese vri’jhied te strieden tegen 
de heersende Saksers. En al gauw ok tegen de 
Bourgondiërs (lees Karel V). Die wunnen dan 
wel, mar et gong hier niet om kleine bewe-
ginkies van Stellingwarvers en goenend in de 
regio van Zeuvenwoolden. Et Laandrecht van 
Stellingwarf dat Van der Lende terecht in zien 
bronnen opneumen het, nuumt inbreuk op 
de ‘Friese vri’jhied’ ok strafber – die vri’jhied 
mos overdudelik bescharmd wodden. De 
anduding ‘vrijheidslievend’ is daoromme naor 
mien idee niet overdreven. 

Henk Bloemhoff

Stellingwarf in et locht: opni’j mit vasse 
schrieveri’je
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Mar daoromme niet, et gaot mit Enkele 
opmerkingen (…) om een leesbere, boeiende 
brochure. Ik zol de lezer in dit verbaand ok 
nog es ommedaenken anraoden willen veur 
de jonge publikaosie van Michiel Herweijer in 
de symposiumbundel van veurig jaor (Omme 
de donkerheit der vergeteniss): ‘De groei van 
regionale identeiten. De Stellingwerven na 
WO II’. Van der Lende zien boekwark gelt 4 
euro en is te koop bi’j de historische verienin-
ge van West-Stellingwarf.

Pattekelier netuurbeheer in oonze wereld
Lessend wa’k in et mooie veenderi’jemuseum 
‘Damshûs’ in Nij Beets, en daor kwam ik et 
aorige boek Natuur in eigen hand. Particulier 
natuurbeheer in Fryslân tegen. Et verschienen 
van dat boek in 2017 was me ontkommen. 
Dippeteerde Johannes Kramer gelokkig niet, 
die kreeg doe et eerste exemplaor wodde 
ik geweer. Al sneupende in et boek kwam 
ik zomar verhaelen tegen over eigeners en 
heur laandgoed / netuurgebied ok in oonze 
kontreinen, zoas angaonde et Boshoeve-ge-
bied in Ni’jberkoop en in verbaand mit et 

Puntersbossien, noordelik tegen et Schaope-
dobbe-gebied van Else . A’k d’r niet bi’j toeval 
tegenan lopen was dan was dit boek me 
grif ontgaon, mar dat kan jim now niet meer 
gebeuren. Ong. 150 bladzieden, € 15,00. 
Heufdauteur: Jozefien Oude Munnink; te be-
stellen via https://www.natuuropeigenland.
nl/mijn-boeken. 

Rondje Twijtel (reisgids voor Twijtel) deur Ruurd 
de Vries is weer hiel wat aanders. Stelling-
warvers zeggen trouwens altied Twietel, en 
mit Ruurd de Vries is dan een groot liefheb-
ber van die Makkingester buurtschop an et 
woord. De Vries wodde d’r geboren, woont 
d’r niet meer mar bliekt toch in alle hoekies 
en eggies thuus. Routekaorte, een kaorte mit 
huzen, wegen, paeden, et kruuspunt Bover-
weg – Abbendiek, die diek zels, et karkepad, 
de Grentweg, oold Twietel, de meule en de 
meuleweg, de Hesreed, waor disse en gene 
woonden – d’r kan je zuver niks meer ont-
kommen. De lezer die wend is an de buurt-
schoppebeschrievings in De Ovend kan ok 
in dit geval zien hatte ophaelen. De Vries 
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het veul foto’s en ok wat interessaante meer 
historische ofbelings te bieden, zoas de ofbe-
linge hierbi’j (± 1900; pennetekening Gerben 
Mulder). Twietel is dan wel gien hiele kleine 
buurtschop, mar de schriever dot toch nog 
meer as waj’ verwaachten zollen. Et dee me 
plezier dat hi’j ok stokkies over mien geboor-
tedörp Ni’jberkoop mitneumen het, zoas over 
de buurtschop Iegypte, ok in verbaand mit 
een aorig kraantestok uut 1885. Et nog altied 
in de volksmond levende verhael over de Ni’j-
berkoper ‘Gosse Kwattien’ mit et waoromme 
van die zien bi’jnaeme wodt uut de doeken 
daon. Nog vule meer over Twietel is te vienen 
op ‘e webstee www.twijtel.jouwweb.nl. Et 
Twietel-boek is uutgeven in eigen beheer; 
pries: € 8,- (as et je brocht wodt: €10,-); zie ok 
de Twietel-webstee. Wat ik trouwens wel een 
betien mis bin juust wat aorige dingen over 
vermoedelik et alderooldste kultuurbezit van 
Twietel. Krek as in veeruut de meerste aande-
re Stellingwarver dörpen en buurtschoppen 
is dat de Stellingwarver tael. Wat zo gewoon 
liekt, daor zien meensken vaeke et biezun-
dere niet van in… dat daenk ik wel vaeker, 
en jim lezers vast ok wel. Oftewel, mar een 
betien aanders: ‘De meenske gaot gewoonlik 
veurbi’j an de zaeken die et dichtste bi’j him 
staon’, een uutspraoke van Karl Marx zoas me 
daor kotleden nog es op wezen wodde. Mit 
die belangrieke naeme is een ‘broggien’ naor 
et volgende boek makkelik sleugen.

Kommenistisch verzet in Frieslaand 
1925-1954 
Schriever Chris Beuker was docent drama an 
de Hanzehogeschoele in Grunningen en zat 
eerder ok veur Gruun Links in de Raod van 
Oost-Stellingwarf. In 2017 verscheen zien 
‘Communistisch verzet in Friesland 1925-
1945’. Ik nuum et boek geern veur de belang-
stellende; inkelde geschiedeniskenners uut 
mien kunde hadden et nog niet lezen en wat 
mi’jzels angaot etzelde, al zal dat bi’jkotten 
veraanderen. Mar numen doe ik et hierbi’j 
graeg veur de lezers. Dit komt uut de info 
van uutgever Bornmeer (496 blz., € 29,50): 

[Et boek] ‘beschrift de geschiedenis van et 
kommenistische verzet in Frieslaand veur en 
in WO II. Et is et verhael van meensken die tot 
et diepste van heur ziel raekt en vernederd 
wodden deur de verschikkelike aarmoeden 
en daor tegen in opstaand kwammen. Hier 
lag de kiem veur et laetere kommenistische 
verzet tegen de Duutse overheerser (…). Et 
boek brengt veur et eerst een lang onderbe-
locht verleden tot leven (…). Naost grondig 
archiefonderzuuk staon d’r in dit boek veul 
persoonlike herinnerings an die dramatische 
periode.’ Op internet is een bespreking te 
vienen deur Johan Frieswijk, mit de reaktie 
van de auteur : https://www.vakbondshis-
torie.nl/dossiers/indrukwekkend-en-gede-
tailleerd-beeld-verzet-communisten-fries-
land/. Een eerder vraoggesprek van de Ni’je 
Oost-Stellingwarver mit de schriever is ok 
aorig: https://www.nieuweooststellingwerver.
nl/nieuws/dorpen/496606/chris-beuker-
schrijft-boek-over-rol-communistisch-verzet-
in-woii.html 

Ofslutend… mar kotleden verschenen artikels 
dan? Die bin d’r genoeg, te vule om hier 
kot te numen. Mar gelokkig kan ’k de lezer 
verwiezen naor et tiedschrift De Stelling, van 
de Vereniging Historie Weststellingwerf. Op 
blz. 70 van jg. 37, no. 46 (september 2018) 
kuj’ de zeuventigste (!) oflevering van ‘Voor u 
gelezen’ naogaon. Die rebriek kan de zukers 
onder jim tot steun wezen.

Naeme fotograaf 

I n ´De Ovend´ van oktober wodde spietig 
genoeg niet de naeme van de fotograaf 
vermeld die veur een foto zorgde van de 

gedaenkstien in et artikel over ds. Reitsma. 
Die foto wodde maekt deur de heer J. Van 
der Veen uut Drachten. (Red.)
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D it verhael speulde him al weer mennig 
jaor leden of. Om wat sekuurder te 
wezen: et was Kastmis negentienvuven-

tachtig. Mar et is minder belangriek wanneer 
et percies gebeurde. Et belangriekste was dát 
et gebeurde. Wat wel goed is om te weten is 
dat ik doedertied nog huusdokter in Ber-
koop was en dat de diensten op feestdaegen 
verdield wodden mit de dokters van Noord-
woolde.
Dienstdoen is veur gien inkelde dokter 
een hobby en dat was ok bi’j mi’j et geval. 
Diensten deej’ mit ’opgeruumde tegenzin’, 
omreden et now ienkeer niet aanders kon. 
Et weren ofspraoken, ooit maekt, waor niet 
an te ontkommen was. Mar iene dienst bleef 
toch wel zonder mekeren de alderberoerste: 
dat was de dienst mit Kastmis. Dit jaor vul d’r 
beslist niet an te ontkommen. Lange hadde 
ik et perbeerd, mar vergees, dit keer was ik 
de pineut. Ik hadde dit jaor dienst mit Kast-
mis! Mit et veuruutzicht van die drie daegen 
en naachten dienst veur Noordwoolde koj’ 
de kastsfeer wel vergeten! Dat wodde nog 
slimmer doe ik op ’e vri’jdags daorveur et 
weerbericht beluusterde. Gien witte kast dit 
jaor, inkeld veul regen overdag en mit naeme 
naachs kaans op iezel. Wie him de klinkerweg 
tussen Berkoop en Noordwoolde uut die tied 
nog herinneren kan, zal him grif indaenken 
kunnen mit wat veur onrustig gevuulte ik 
mien kastdienst in 1985 begon...
Et was vri’jdagaovend zes ure. De dienst was 
ingaon en zoas wel vaeker gebeurde: wan-
neer aj’ et slimste verwaachten vaalt de war-
kelikhied vaeke toe! De vri’jdagaovend lieke-
goed as de naacht verleupen tot mien grote 

voldoening aorig rustig. Et meerste kon mit 
de tillefoon ofdaon wodden. Ok de kastzao-
terdag verleup eins veurbeeldig veur Noord-
wooldiger begrippen. Op een improviseerd 
morgenspreekure zag ik iene die mit een 
oge in de antenne van zien auto lopen was. 
Ik vreug me wel of hoe aj’ zoks veur mekere 
kriegen, mar heb de pesjent naor huus stuurd 
mit een hiel mooi oogverbaand. Dan was d’r 
nog een aander mit een heufdwond deur een 
klap mit een stoelpote nao een spullegien 
schutjassen. Nao et hechten he’k die naor 
huus toe stuurd mit et advies om veurlopig 
mar niet meer te schutjassen. Veerder weren 
d’r die zaoterdag eins weinig biezunderheden 
in Noordwoolde, zo kon ik die aovend in mien 
schrift veur de kollega’s antekenen. 
Alles was koek en ei tot zoveer. Op ’e laete 
naomiddag besleut ik, nao et schrieven 
van mien repot, mien bedde op te zuken. Ie 
konnen nooit weten wat as d’r de kommende 
naacht nog gebeuren kon. Wel maekte ik me 
zorgen om de dikke laoge iezel die ik op de 
weg liggen zien hadde. De Berkoperweg naor 
Noordwoolde zol die naacht levensgeveerlik 
wezen! Mit die onrustige gedaachte perbeer-
de ik in de slaop te kommen, wat uuteindelik 
nao veul muuite toch nog lokte...
Ik schrok wakker van de tillefoon naost et 
bedde. Op ’e wekker zag ik dat et half twieje 
was. Een man an de aandere kaante van de 
lijn klonk slim ongerust. Hi’j beud keer op 
keer zien verontschuldings an dat hi’j me 
lastig valen mos. Zo te heuren was hi’j in elk 
geval niet dronken. ‘Dokter, ik weet dat et 
kast is, neem me niet kwaolik. En dan mit 
dit honneweer, et spiet me slim. Mar et gaot 

Rob Zethoven

Suzanne 

E E N  K A S T V E R T E L L I N G

DeOvend_dec2018_binnenwerk.indd   22 16-11-18   14:59



  DE OVEND  23

om mien dochter. Mien vrouw en ik maeken 
oons hiel veul zorgen. Ze het slim piene in de 
boek. Et begon vanaovend en wi’j dochten 
eerst nog dat et wel tot de morgen waachten 
kon. Mar vannaacht is et allienig mar slimmer 
wodden. Ze zegt ok niks meer... misschien is 
et wel een bliendedaarmontsteking die deur-
breuken is. We weten et niet. Mar we durven 
zo de naacht eins niet veerder in, dokter. Et 
spiet oons...’
Et verhael van de man klonk eernstig en 
oprecht. Ik begreep dat ik haost maeken mos. 
‘Ik kom d’r zo gauw meugelik an,’ was mien 
bescheid. ‘Waor wonen jow? Westvierdepat-
ten? Ja dat weet ik wel,’ en haostig gong ik op 
pad. Zo hadde meugelik, hadde ik nog zegd, 
mar et dee blieken dat dat makkeliker zegd 
as daon wodden kon. Et kostte al hiel wat 
inspannings om over et tuunpad bi’j mien 
auto te kommen. 
De Berkoperweg was snotteglad, zoas te 
verwaachten was. Butendat regende et ok 
nog en et zicht was poermin. D’r was op dat 
mement niks wat mi’j et gevuulte gaf dat et 
Kastmis was. Ik repte me naor et adres mit de 
dochter in gedaachten die niet meer praotte, 
mar hadder as dat ik now reed kon gewoon 
niet. In de bocht bi’j Zaandhuzen was ik al 
haost rechtuut gaon. Mien hatte bonkte 
me zowat in de keel! Gelokkig kwam ik die 
naacht zonder kleerscheuren op Westvier-
depatten an bi’j een boerderi’jgien waor as 
een man mi’j al bi’j de deure op te waachten 
ston. ‘Mooi dat jow d’r binnen dokter,’ zee hi’j 
hieltied weer. Zien vrouw kwam d’r bi’j staon. 
Ze goelde. ‘We bin zo ongerust dokter,’ zee ze. 
‘Ik begriep et,’ zee ik kotof, want d’r was now 
gien tied te verliezen. ‘Waor kan ik de dochter 
vienen?’ ‘Boven op heur kaemer, dokter, en de 
heit wees naor de trappe. ‘De laeste weken 
is ze daor de hieltied. Ze wil et liefst allienig 
wezen! We kriegen gien woord uut heur en 
vanaovend kreeg ze zoe’n piene. Ik moch jow 
niet bellen van heur, mar we hebben et toch 
daon! Ik hoop mar dat jow mit heur praoten 
kunnen. En dat we nog op tied binnen en dat 
hi’j nog niet deurbreuken is,’ waormit de mem 

bliekber op ’e bliendedaarm doelde.
Boven belaande ik in een kleine kaemer, waor 
in de hoeke onder de daoke een bedde ston. 
Typisch een meidekaemer, behongen mit 
posters. Ien klein laampien naost et bedde 
gaf een glimpien locht. Mien andacht wodde 
even ofleided deur de grote poster boven 
heur bedde. Dat was Leonard Cohen, ok bi’j 
mi’j bekend deur dat prachtige lied over 
Suzanne. In et bedde lag een jonge vrouw, 
eins zuver een maegien nog. Een soorte van 
Suzanne dus... Ik schatte heur 17, beslist niet 
oolder. Ze was bliek en keek me niet an doe 
ik op et stoeltien naost heur bedde zitten 
gong. Mit grote aangstige ogen bleef ze strak 
naor et plefon kieken. An heur gezicht kon ik 
oflezen dat ze piene hadde, mar die perbeer-
de ze te verbargen. Mit heur smalle, blieke 
hanen hul ze de dekens tot stief onder heur 
kin optrokken. Et was wel dudelik, dat ze heur 
niet zo makkelik onderzuken laoten zol. Op al 
mien vraogen, hoe vrundelik ok, gaf ze gien 
bescheid. Evenpies wus ik niet hoe of ik dit 
anpakken mos, mar ik was nog niet van doel 
om mitien mar bi’j de pakken daelezitten te 
gaon. Stille heb ik doe naost heur zeten, veur 
mien gevuul wel een half ure, wiels mien 
ogen langs de posters op ’e muren dwael-
den. Hieltied kwam ik weer uut bi’j Leonard 
Cohen, die me vanof zien poster mit een 
vrundelike glimlach ankieken bleef. 
Inienen kreeg ik een ingeving en begon 
zachies dat mooie lied te neurienen, waorvan 
ik de eerste twie riegels miende te kennen... 
Suzanne nemt je mit, mit heur boot over et 
waeter... ‘De tekst is aanders heur,’ zee een 
benepen stemmegien naost mi’j, wiels ze 
me doe op dat mement veur et eerst ankeek. 
‘Neem me niet kwaolik,’ zee ik. ‘Ik weet et ok 
niet sekuur meer, et is al zoe’n schoft leden 
dat ik et lietien heurd heb. Weet ie dan wel 
hoe of die is?’ ‘Ja, vanzels,’ zee ze, ‘ik bin Suzan-
ne!’ En doe zong ze zachies en hiel breekber 
et eerste koeplet van et lied.Ik was hielendal 
veraldereerd!
‘Dat was prachtig,’ zee ik tegen heur. ‘Hiel arg 
mooi!’ Op heur gezicht zag ik veur et eerst 

DeOvend_dec2018_binnenwerk.indd   23 16-11-18   14:59



24  DE OVEND

een hiele veurzichtige glimk, die al weer rap 
verdween deur een anval van piene. ‘Mar 
ie hebben wel slim piene in de boek, lieve 
Suzanne,’ zee ik, en ze nikte. ‘Mag ik daor dan 
misschien even naor kieken?’ vreug ik heur, 
en ze nikte weer. Ze leut de dekens langzem 
van heur ofglieden, wiels ze me de hieltied 
ankeken bleef. Ze moet zien hebben hoe of 
ik schrok. Heur boek was veul dikker as een 
gewone boek, en ok as bi’j een bliende- 
daarmontsteking! En doe ik mien haand op 
heur boek legde was d’r gien twiefel meer 
meugelik! Ze hadde hielendal gien bliende-
daarmontsteking! Ze was an et bevalen! 
Even was ik d’r hielemaole of. Alderhaande 
vraogen gongen deur mi’j henne. Mar ik 
besefte ok mitien dat d’r gien tied was om die 
vraogen te stellen. D’r mos ingrepen wodden 
en wel vot-en-daolik. ‘Suzanne, ie kriegen een 
poppien.’ Ze nikte. Et dee blieken dat ze dat 
al lange wus. ‘Mar je oolden, beneden, die 
weten dat niet?’ Ze schuddekopte zachies van 
nee. ‘Ik duste et niet te vertellen…’
Op dat mement was d’r gien tied meer veur 
ingewikkeldhied. D’r mos eerst bevalen 
wodden en daorveur mos nog een protte 
gebeuren, en rap ok. Mien verlostasse hadde 
ik gelokkig altied uut veurzorg in mien auto 
liggen. Dat was een gelok! Ik roetste de 
trappe of op weg naor mien auto. In de haost 
vertiesde ik in mien eigen bienen en stroffel-
de de kaemer in, waor de heit en mem al die 
tied in spanning aachterbleven weren. Dat 
was me in de haost even ontscheuten! ‘Hoe 
gaot et mit heur dokter, gaot ze et redden?’ 
‘Lieve oolden van Suzanne, ik hebbe hiel 
goed ni’js! Jim dochter het gien bliende-
daarm-ontsteking. D’r is beter ni’js! Et is 
vannaacht kastnaacht. Lange leden is d’r een 
poppien geboren. Dat was best een hiel be-
langriek poppien. En dat gaot vannaacht ok 
hier gebeuren op Westvierdepatten. Veerder 
uutstokken kan ik et jim niet, want we moe’n 
an de slag. En jim moe’n me daorbi’j helpen.’ 
De mem vreug ik om schone doeken te zuken 
en om een koeme mit schoon waeter. De heit 
vreug ik om een kissien te timmeren dat as 

wiegien bruukt wodden kon. Ik vleug naor 
buten om mien verlostasse te haelen. Boven 
brocht ik alles in odder veur de kommende 
geboorte. Suzanne kneep ik zo now en dan 
in de aarm om kontakt te maeken en heur 
te vertellen dat alles goed kommen zol. De 
anstaonde beppe gaf ik komplementen wiels 
ze zenuwachtig of- en anleup mit doeken en 
koolde washaanties. De anstaonde pake was 
in de schure verdwenen om een wiegien te 
timmeren.
En Suzanne, Suzanne dee et meraokelse 
goed! Hoe muuilik et eerst ok west hadde 
om kontakt mit heur te kriegen, now dee ze 
alles wat ik heur vreug. Heur oolden kreupen 
heur intied vaeke even an en stelden gelok-
kig gien lastige vraogen. Nog krek op ’e tied 
was alles klaor veurdat et passen beginnen 
kon! Zo wodde uuteindelik tegen vuuf ure 
op kastmorgen negentienvuventachtig een 
kientien geboren. Een jongien! De grootool-
den wikkelden et poppien mit hiel veul liefde 
in doeken en legden et in et kissien dat Pake 
die naacht nog maekt hadde. 
Ik waskte mien hanen en wiels ik ommekeek 
zag ik dat alles in odder was. Aachterof weren 
d’r nog genoeg vraogen te stellen, mar die 
mossen laeter mar beantwoord wodden. Mien 
wark as waornemer zat d’r hier wel mit op. 
D’r was iene vraoge waor ik wel een antwoord 
op hebben wol. ‘Hoe gaot et kientien hieten, 
Suzanne?’ ‘Ik nuum him Leonard,’ zee ze. ‘Dat 
liekt me een prachtige naeme,’ vun ik en gaf 
heur doe we ofscheid nammen een tuut. 
Op ’e weerommereize murk is pas hoe muui 
as ik was. Tot mien verbaozing was et be-
gonnen te sni’jen. Naost de Berkoperweg 
weren de laanderi’jen wit van de sni’j en in et 
oosten was een oranje gloed goed zichtber as 
veurbode van de opkommende zunne. Et was 
toch nog Kastmis wodden! Thuus in Berkoop 
schreef ik in et schrift veur mien kollega’s in 
Noordwoolde et volgende op. Kastmis 1985: 
Op Westvierdepatten is vannaacht een Kast-
kiend geboren. Hiel graeg jim veerdere omme-
daenken.
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Z e stiet letterlik an de grond naegeld; 
twie grote rongen bin dwas deur heur 
voeten sleugen. Et gekke is dat d'r gien 

spattien bloed an te passe komt. Gien bloed, 
gien beweging; ze staot daor mar te staon 
mit de mond wiedeupen van verbaozing, zels 
gien ooghaortien liekt te trillen. Aj' heur kop 
zo zien kan ze zo in de Pabo katalogus.
De radio schalt deur et huus, de koppies en 
paanties rinkelen over de taofel, de oolder-
wetse koffiepot stiet in de midden te prutte-
len. De stoelen staon nugende van taofel. Et 
hoolt in de kachel geft een roodoranje gloed 
van waarmte of. In de klontiespot zitten 
echte kandijklonties, wiels de stieve koeke 
verpat is.

Inienen vaalt de meziek vot en begint de 
koffiepot tegen heur te praoten.
‘Zo..., now kuj' weten wat et is om dag in dag 
uut in een hoekien te staon, te vernikkelen 
van de koolde. Man..., wat was et vroeger dan 
gezellig, dan kreeg ik elke morgen een scheut 
hiet waeter over de kop. Mien hiele lichem 
wodde dan glundig hiete. En dan die locht 
van vasse koffie mit dat scheppien Buisman. 
Ik kon d'r de hiele morgen op teren.

As d'r now volk over de vloer komt, is et 
eerste wat aj' zeggen: “Koffie?... Nee, et is gien 
muuite, ik hebbe now Sen Seo. Et is zo klaor. 
Of hej' daor wat op tegen?”
Gien zinnig meenske durft dan te zeggen dat 
ze liever een oolderwets bakkien pruttelkof-
fie hebben. Dat daor stao ik dan weer veur 
Jan mit de kotte aachternaeme. Och... ja, die 
Sen Seo is een uutkomst, want jow hebben et 
zo drok mit et vertellen, dat jow wel vuuf-
tien dingen onder hanen hebben, dat jow 
hadden intied wel drieje van de vuuftien of 
hebben kund. Deur al jow haost jaegen jow 
de meensken binnen de kotste tied de deure 
weer uut. Wat was et vroeger dan een stok 
gezelliger, as de post, de melkrieder en de 
bakker heur voeten onder de taofel stakken. 
Dan wodde ik soms wel twie keer bruukt. Dat 
weren nog es tieden.

Mar van now of an za'k me zels wel bedru-
pen, leg ik de haand wel an mezels. Bin 'k et 
waachten op die inkelde keren daj' mi'j nog 
es verwennen zat. Jow as vrouw moe'n toch 
begriepen dat ik ok mien verlangens hebbe. 
Dat et niks veur mi'j is om dreuge te staon. Ik 
hebbe ok gevulens en ok al wo'k wat oolder, 
wat is d'r now mooier as om die waarme 

gloed deur hiel je lichem te vulen.’
Gelokkig dat die Pabo katalogus d'r is. 

Tuller (Letterstreken)

Op 'e koffie
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Jaap Sikkema (Letterstreken)

Dag

De naacht gaot vot
En nemt de tied daorveur
Hi'j moet d'r now toch echt vandeur
Aanders wodt de dag te kot

Een lochte gloed drift de donkerte vot
Nog even blift et duuster in de bos
De bomen laoten de naacht niet zomar los
Mar ze verliezen et, zonder mot

De tied daorveur is mar kot
Zo ruumt de zunne alle opstaekels op
Mit risseltaot, de schiemer schoft al op
Naacht, et is meer dan jow tied, gao vot

As de zunne dan mit et duuster spot
En schampert mit een straoltien et laand
Drokt et laeste schaad rap an de kaant
Zoas hi'j et elke morgen weer dot

De naacht is now vot
Rustig, zonder drokte, ok op disse dag
Zodat hi'j ok weerommekommen mag
As de tied daor is, binnenkot.

26  DE OVEND

Marijke Ponne (Letterstreken)

Vertrouwd  
geluud

Op et laest van september
Begin oktober
As et koolder wodt
En de daegen kotten
Kommen de gaanzen
Overvliegen
In grote groepen
Aachter mekere an
In de volgodder van de V
In de veerte
Heur ie ze ankommen
Vot en daolik ziej’ ze niet
Ze bab’len, ze gak’len
Mar bi’j de iesblauwe locht
Is ’t een pracht schouwspel
An ’t aende van de winter
Gaon ze weer op ’e vlocht
Dan is ’t vertrouwde geluud
Veurbi’j
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D e webstee van de Wageninger universi-
teit het d’r beheurlik ommedaenken an 
geven (https://resource.wur.nl/nl/show/

Erkenning-dialect-kwam-net-te-laat.htm). 
Sigrid Dassen, Builiger van komof, promo-
veerde op Diversity relations of plants and 
soil microbes. Mit een saemenvatting in et 
Engels, zoas dat heurt, en iene in et Neder-
laans. En mit nog iene in et Stellingwarfs, de 
tael van heur oolden. Saemenvattings in je 
proefschrift in nog twie aandere taelen as 
et Engels, dat mag neffens et riegelment. 
Mar… heur universiteit vint een dialekt gien 
tael. Dus zorgde Sigrid veur een losblaedige 
saemenvatting bi’j heur boek. En doe was d’r 
een biezunder toeval: op 10 oktober kreeg 
et Nedersaksisch zien nationaole erkenning. 
Dat zodoende kon de webstee schrieven: ‘De 
erkenning als officiële taal kwam net te laat’. 

Sigrid Dassen nuumt heur saemenvatting in 
et Stellingwarfs een ode an de tael van heur 
oolden. Van die hadde ze graeg Stellingwarfs 
leerd en ze praoten dat ok goed, mar ze 
deden dat vroeger niet tegen heur. Zodoende 
leerde ze et Stellingwarfs niet. Dat spiet heur 
slim, en as ze now thuuskomt, vragt ze of ze 
et now wel tegen heur praoten willen. Dat is 
ok omdat ze oonze tael zo mooi vint. Heur 
saemenvatting in et Stellingwarfs beschouwt 
ze as een goeie gelegenhied om dat zien te 
laoten en te dielen mit aandere meensken. 
Ze vreug veur de vertaeling de hulpe van de 
Stellingwarver Schrieversronte, in de persoon 
van taelkundige Henk Bloemhoff. In overleg 
leverde dat mooie voonsten op, zegt ze. ‘Hoe 
moej’ voedselweb ommezetten in een tael 
die daor gien woord veur het? Bojemeteri’je-
web, daor kwammen we op uut.’ Intied het 

ze al hiel wat reakties had. ‘Van kollega’s en 
femilieleden. Die vienen et prachtig om mien 
saemenvatting zo te lezen. Sommigen zeden 
dat de saemenvatting in et Stellingwarfs be-
ter te volgen was as die in et Nederlaans.’ Ze is 
daor, zegt ze, ‘slim bliede mit’. 
In heur onderzuuk gong et om de vraoge 
as meer plaantesoorten zorgen veur meer 
verscheidenhied an mikro-orgenismen in 
de bojem. Et het heur blieken daon dat dat 
niet zonder meer zo is. Veraanderings wo’n 
veurnaemelik tewegebrocht deur de him 
wiezigende saemenstelling van anwezige 
eigenschoppen van plaanten, en niet veural 
deur et tal plaantesoorten. Zo zegt de laeste 
zin van de saemenvatting et. En die zin het 
de promovenda bi’j de verdediging van heur 
dissertaosie op 29 oktober in et Stellingwarfs 
veurlezen, op verzuuk van de eerste oppo-
nent. En wi’j, lezers, wi’j fielseteren heur hier 
van hatte. Kiek, al weer een jonge Stelling-
warver die wet dat oonze tael volweerdig is, 
him serieus nemt en een daod stelt. Hulde!

Van de redaktie

Sigrid Dassen promoveerde mit  
Stellingwarfs op nivo

Jaap Sikkema (Letterstreken)

Dag

De naacht gaot vot
En nemt de tied daorveur
Hi'j moet d'r now toch echt vandeur
Aanders wodt de dag te kot

Een lochte gloed drift de donkerte vot
Nog even blift et duuster in de bos
De bomen laoten de naacht niet zomar los
Mar ze verliezen et, zonder mot

De tied daorveur is mar kot
Zo ruumt de zunne alle opstaekels op
Mit risseltaot, de schiemer schoft al op
Naacht, et is meer dan jow tied, gao vot

As de zunne dan mit et duuster spot
En schampert mit een straoltien et laand
Drokt et laeste schaad rap an de kaant
Zoas hi'j et elke morgen weer dot

De naacht is now vot
Rustig, zonder drokte, ok op disse dag
Zodat hi'j ok weerommekommen mag
As de tied daor is, binnenkot.

Sigrid Dassen, 
mit heur saemenvatting in et Stellingwarfs
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Jaap Sikkema

Nessie
Veur de zoveulste dag is d'r gien wolkien an de locht, nooit 
kan de zunne es even votkroepen. As de meensken op ’e 
camping in Appelsche morgens uut de caravan branen, 
moe'n ze óf onder de luifel blieven óf ze moe'n mekeer 
insmeren mit een dikke klodder zunnebraandeulie. Aj’ 
verbranen dan kriej’ naachs gien wink in de ogen.
As de oolden van Loek en Lieneke, ze staon tegenover 
mekeer op et grösveltien, an de koffie zitten, praoten ze of 
om middags naor et Kannedemeer te gaon. Loek en Lieneke 
hebben d'r ok wel nocht an, dan kun ze ommes mooi de op-
blaosboot mitnemen en een rontien om 't meer peddelen.
Wat aj' ofpraoten, moej' doen: et klied, de picknickmaande 
mit eteri'je en vanzels de opblaosboot  wo’n  in de kofferbak 
daon en binnen et kertier staon ze tot de kni'jen toe in et 
heldere waeter.
De boot wodt opblaozen en even laeter peddelen Loek en 
Lieneke over et rimpelloze waeter naor de overkaante van 
et meer. As ze daor binnen, willen ze even bekommen en 
trekken de boot op et dreuge. Ze gaon laankuut in et schaad 
van een peer opscheuten sepiepen liggen.
 'Hool op mit dat gespatter, daor he'k now gien zin an,' ropt 
Lieneke kribbig naor Loek.
Toegelieke doen ze de ogen eupen en kieken in een peer 
grote ogen, uutpoelende uut een moonsterachtige kop an 
een lange nekke. Et beest het een kamme op 'e rogge, vier 
poten en een lange stat, wel vuuf meter.
 'Schrik mar niet, ik lig hier ok altied a'k et nocht van 't 
zwemmen of hebbe. Ik bin Nessie, en veurig jaor vanuut 
Schotlaand hier henne zwommen.'
 'Mar dan bin ie et moonster van Loch Ness, hoe is et meu-
gelik dat wi'j jow hier treffen. D'r is gieniene, die jow vienen 
kan en wi'j lopen jow zo tegen et lief.’
 'Da's een hiel verhael, as jim et heuren willen, za'k et 
vertellen.'
'Ja, graeg, we luusteren al.'
 'Jaoren leden zat ik dus in Schotlaand in een groot meer 
en gieniene wus et, totdat een oolde visser mi'j over 't mat 
kwam. We hebben doe de ofspraoke maekt dat hi'j him 
stilleholen zol, mar op een aovend hadde hi'j te vule whisky 
op en het mi'j verraodden. Van dat stuit of an wol iederiene 
mi'j zien en ha'k gien rust meer. Alle daegen kwammen 
d’r boten mit sonar et meer op, mar ze hadden niet in de 
smiezen, dat ik ok sonar hebbe. Ik wus dus as zi'j d'r an 

kwammen en kon op tied votkroepen. Zo hul ik iederiene 
veur 't lappien.
Veurig jaor hadde ik et nocht d'r of, ik hadde verlet van een 
rustig plakkien. Van een peer bruunvissen heurde ik dat in 
Kannede hiele grote, rustige meren liggen. Doe heb ik 'Kan-
nedemeer' pergrammeerd in mien interne navigaosiesys-
teem, zeg mar in mien sonar, en bin ik mit een stokmennig 
bruunvissen op pad gaon.'
'Ie holen wel van een aeventuurtien,' markt Lieneke op en 
kikt Nessie vraogende an.
 'Tiedens de overtocht op zee bin ik hiele beste vrunden 
wodden mit de bruunvissen. Eertieds in Schotlaand sonar-
den wi'j ok zo now en dan mit mekeer, mar op die grote zee 
weren we op mekeer anwezen. Toen we an laand kwamen, 
wollen ze ok mit mi'j mit naor et Kannedemeer. Ik hebbe ze 
waorschouwd et niet te doen, ik hebbe poten en zi'j alliend 
mar vinnen. Doe ze ienkeer op et straand weren, konnen 
ze gien kaante op, niet veerder mit mi'j en niet weeromme 
naor et waeter. Ze vochten veur et leven, ik heb mien uter-
ste best daon om ze et waeter in te trekken, mar et bin te 
grote en logge vissen. Ik mos ze aachterlaoten, hebbe nog 
raosd om hulpe, mar midden in de naacht heurde gieniene 
mi'j.’
'Wat een angriepend verhael,' zegt Lieneke. Et vaalt heur 
op, dat er een dikke traone in et dreuge zaand vaalt. Ze aait 
Nessie over zien moonsterachtige kop.
‘Ik vuul me hier zo ienzem, daoromme heb ik jim opzocht, ik 
mos mien verhael kwiet.’
'Zuwwe morgen hier weer kommen,' stelt Loek veur.
'Doe mar niet, ik heb besleuten om vannaacht weer 
weeromme naor de grote zee te gaon en daornao naor 
Schotlaand. Och, ik bin vast ok hattelik welkom bi'j de 
zeehonnecreche, mar daor vuul ik mi'j te groot veur.'

'Hebben jim een mooie tocht had,' wil de heit van Loek 
weten as ze de boot op et dreuge trekken.
‘Een moonsterachtige mooi reize,' zegt Lieneke.
'Morgen willen we graeg naor de Ofsluutdiek, dan willen 
we  uutzwaaien,'
'Wat willen jim?'
'Hiel graeg naor de Ofsluutdiek, daor kuwwe dan lekker 
uut’waaien’.’

(Een faobelachtig verhael)
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Henk Zwanenburg

Melk

T iedens de oorlog in 1944 woonde mien 
omke Hindrik an de Balkweg in Makkin-
ge in een woonwaegen tegen de bos 

an. Ze hadden een jonge huusholing en ok 
nog joodse onderdukers. Mit heur woonwae-
gen stonnen ze daor ielegaal en de Duutse 
pelisie wol heur d’r wel weg hebben. Doe 
het omke Hindrik d’r mar een viel ofhaeld en 
aachter in de bos votstopt. As de hermandad 
d’r dan langes kwam zee hi’j dat et viel veur 
ripperaosie naor Grunningen was, en zo is dat 
de hiele oorlog bleven. 
De onderdukers sleupen in een hokkien tus-
sen de woonwaegen en de boswal in. Daor 
was ok nog een pat ofschut mit strobaolen, 
waor mien omke de radio in votstopt hadde. 
Zodoende konnen ze stiekem naor de Engel-
se radio luusteren. In de boswal was ok een 
geheime eupening maekt, zodat bi’j onraod 
de meensken naor de bos vlochten konnen. 
Omke Hindrik warkte doedertied bi’j boer 
Heida an de ere kaante van de straote. Et was 
winter en de koenen begonnen dreuge te 
staon.
Doe op een keer zee Heida, van wie ze de 
melk kregen, tegen mien omke: ‘Hindrik, 
we hebben aenlik niet genoeg melk veur 
oonszels. Bovendat moet ik ok nog melk an 
de Duutsers leveren. Et spiet me slim, mar ie 
moe’n mar even ommekieken naor een ere 
boer veur melk.’ 
Zodoende gong Hindrik op pad. Mar et euvel 
was dat alle boeren etzelde perbleem had-
den. Ze wollen him wel graeg an een peer li-
ter melk helpen, mar ze konnen niet. Zo is hi’j 
wel drie of vier boeren bi’j langes west, mar 
et leverde niks op. Bi’j de laeste boer, Van der 
Wal op et West van Donkerbroek, het Hindrik 
et doe aanders anpakt.
Et was melkerstied doe hi’j bi’j de boer de stal 
instapte.

‘Hee Hindrik, do hjirre,’ zee Van der Wal. Hi’j 
was een echte Fries. 
Nao een kot praotien zee Hindrik dat hi’j een 
vraoge hadde.
‘No, freegje mar,’ zee de boer. 
‘Ik wol jo freegje as jo mi’j ek tûzend gûne 
liene kinne.’ Veur disse gelegenhied praotte 
Hindrik zo goed meugelik Fries.
‘Tuzend gûne??!!’ Van der Wal vul van alderao- 
sie bi’jkaans van zien tule. Een arbeider 
duzend gulden lienen? Daor begon een boer 
niet an.
‘Hindrik,’  zee de boer, ‘ik wol dy graach helpe, 
mar tûzend gûne liene, dat giet net! As et no 
een amer molke wie, dan wie et wat oars.’
‘Now,’ zee Hindrik, ‘doe mi’j dan mar een em-
mer melk, die kuwwe ok goed bruken.’ 
En zo weren ze weer een poze van melk 
veurzien.

Van de redaktie

‘Stellingwarfs veur 
beginners’ uut aende

O p donderdagaovend 15 november gong 
in Wolvege, mit elf kursisten, de kursus 
‘Stellingwarfs veur beginners’ uut aende. 

Tiedens de kursus is d’r mit naeme omme-
daenken veur et schriftelik gebruuk van disse 
kotleden erkende Nedersaksische tael, mar ok 
veur et praoten d’r van. Daornaost wodt d’r 
over de tael en de oorsprong d’r van uutleg 
geven. 
De kursus wodt geven in de biebeltheek van 
Wolvege, en bestaot uut zes lesaovenden. 
De eerste drie aovenden bin in november, de 
laeste drieje in jannewaori. De kursusleiding 
bestaot uut dr. Henk Bloemhoff (Oosterwool-
de) en Mark van Veen (Wolvege). As ofsluting 
is d'r in et veurjaor een exkursie in een Stel-
lingwarfs netuurgebied.
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S uzanne, een knappe, vorlike meid van 
een jaor of vuuftien, gong naor de huus-
hooldschoele in Wolvege. Goed leren 

kon ze, en ok goed mitdoen wat de tienertied 
anbelangde. Stiekem gong ze argens naor De 
Lende toe te zwemmen.  
Erik, een trouwde man van twienendattig 
jaor, hadde daor een boot in de haven liggen. 
As speulde de duvel d’r mit; waor as zi’j was, 
was hi’j ok. Zien vrouw Jennie zaj’ nooit bi’j 
him. Een grieze huusmusse was dat. Een saai 
en sloeg vrommes. Kiender hadden ze niet. 
Mar dan Suzanne! De zwemperti’j leup vaeke 
uut op een hatstochtelike vri’jperti’j. Heerlik. 
Dat verbeuden vruchten zo lekker smaekten. 
De zoemer was hier een uutgelezen tied veur. 
In de winter gongen ze vaeke tegere argens 
henne te schaetserieden. 
Jennie hadde nooit wat in de gaten. Jennie 
warkte veur halve daegen in ’t verpleeg-
tehuus en dan was et veur Erik een mooie 
gelegenhied om thuus mit Suzanne et bedde 
te dielen.

Et noodlot sleug toe. Erik begon klachten te 
kriegen, wodde maegerder en zieker. Naodat 
hi’j naor de huusdokter west was, mos hi’j 
naor et ziekenhuus veur alderhaande onder-
zuken. Et dee blieken dat hi’j alvleesklierkan-
ker hadde. 
De beste man is uut de tied raekt doe hi’j 
vierendattig jaor was. Suzanne hadde zwaor 
liefdesverdriet. In et ziekenhuus kon ze him 
aenlik niet opzuken, want hi’j hadde veul 
femilie die him steunde en bezocht. Gieniene 
moch d’r aachterkommen dat zi’j wat mit Erik 
had hadde. 
Op ’e dag van de begraffenis hadde ze toeval-
lig vri’j van schoele. Aachterin de karke zat ze 
’verdekt’ tussen de meensken. Zo kon ze toch 
in stilte ofscheid nemen van heur grote liefde 

Erik. Die zwaore tied het ze moedig deur- 
staon.

Een maond laeter kwam ze in de biebeltheek. 
Suzanne blaederde deur een tiedschrift. D’r 
ston een heufdstok in over kanker. De man 
die overleden was hadde ok een stille liefde 
had. Mit andacht het ze et lezen. In et stok 
kwam naor veuren daj' as stille liefde van iene 
die trouwd is. en die verliezen deur et uut de 
tied raeken van him, een ’schaduwweduwe’ 
binnen. En dat op zoe’n jonge leeftied. 
Suzanne kwam aorig over dit verdriet henne 
veur zoveer as dit gong. Ze hadde weer een 
vaaste vrund, die hiel goed veur heur was. 
Mar et him vertellen, nee, dat dee ze niet. Dit 
geheim gaot mit heur et graf in. Jennie het ze  
niet weer zien.
Ze is now gelokkig in heur huwelik. Op jonge 
leeftied kreeg ze een peer kiender.

Marijke Ponne (Letterstreken)

Verbeuden liefde

Uutslag 
adverteensiepuzel 
2018
An et aende van oktober wodde bekend 
wie de winners weren van de adverteen-
siepuzel die in de boekekraante ‘Twie 
pond ’n stuver’ ston. Dat weren T. Westen-
broek-Bosma van Wolvege, J. van Nieuwen 
uut Noordwoolde en J. Sikkema van Hau-
lerwiek. Zi’j hebben intied heur pries, een 
mooi pakket mit Stellingwarver boeken, 
thuus bezorgd kregen. Ok vanof dit plak 
nog es van hatte fielseteerd!
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W aoromme za’k et me muuilik mae-
ken as et ok makkelik kan, daenk 
ik bi’j mezels. Ik bin me daor een 

betien belatafeld en gao een poze aachter 
et aanrecht staon te pereschellen, ik gao d’r 
bi’j zitten. Wiels ik me mit een mok koffie en 
een bak stoofpeerties in de baank nussel, 
begin ik de iene nao de ere pere van zien 
jassien te ontdoen. Lekker…, et waeter lopt 
me al om de koezen. Et is vaaste prik, mit de 
kastdaegen staon ze bi’j oons op et menu. 
Onderwiels laot ik mien gedaachten alvast 
gaon over et eten dat ik mien huusholing dan 
weer veurschottelen zal. Aj’ de tiedschriften 
d’r op naolezen doezelt et je, zovule gerech-
ten as daor in staon. Ie zien deur de bomen 
de bos niet meer. Argens sierde een foto van 
een roze varkentien een recept op. Votdaolik 
docht ik: karbonade! Mar… schöt me in de 
zin, mit karbonaden hoef ik zokke daegen ok 
niet an te kommen. Die goechel ik al vaeke 
genoeg op taofel. Et moet dit jaor es wat eers 
wezen as aanders. Mar ja, wát, kringt de vrao-
ge in mi’j omhogens.
Krieg ik daor halverwege mien pereschel-
leri’je zomar een biesterbaorlik idee! Mien 
gedaachten zweven naor et Theehuus, et 
resteraant bi’j de uutkiektoren in Appelsche. 
Daor hangt sund jaoren een grote zwiene-
kop an de mure. Et dier is jaoren herwerts 
ofscheuten in de omkrieten van Appelsche. 
As ik daor es een inkelde keer anstik, kiek ik 
altied mit ontzag naor die brune roege kop 
mit zien grote slagtanen en glundige ogies. 
Neffens de overleverde verhaelen moet et 
ommeraek lekker vleis west wezen van dat 
bewuste everzwien.
Now weten jim wel waor as ik henne wil, 
zeker? Ja, naor de Veluwe! Daor maeken 
duzenden wilde everzwienen de bossen, 
kampeerplakken en ok de wegen onveilig. Ze 
vraomen en vrotten de hieleboel stokkend. 

En altied bi’j naacht en ontiede netuurlik, as 
een fesoenlik  meenske slapt. Die zwienen 
schienen hiel stark te wezen mit heur neuzen. 
Ie zullen d’r mar iene veur de fiets kriegen, 
ze drokken je zo ondersteboven. Ze wo’n 
de hieltied driester en waogen heur al op ’e 
autowegen. Dan hej’ kaans daj’ d’r iene veur 
de vielen kriegen. Dat zoe’n zwien et niet 
overleeft, is nog tot daor an toe. Mar dat je 
auto in de kreukels ligt, dat is slimmer. En wie 
betaelt de schae? Juust, gieniene!
Et het hiel wat haelen om de klinke neudig 
had eer de menisters toestemming gavven 
om een stel van die wilde zwienen of te 
schieten. D’r hadden bi’j de menisters in heur 
eigen tunegien mar es een stokmennig van 
die ondochten wezen moeten die naachs 
heur mooie grune grösmatte ondersteboven 
vrotten. Dan hadde et niet zo lange duurd eer 
d’r een besluut valen was, da’s wisse. Nao een 
boel hakketakkeri’je is d’r dan toch besleuten 
dat d’r bi’j een peer duzend everzwienen een 
stokkien lood in de kop jacht wodden mag.
En now mien idee!! Awwe now mittenneer 
een bus ofhuren gaon, waor awwe onder in 
de kofferruumte dan een flutte jachtgeweren 
leggen, mit wat klieden d’r overhenne. Gien 
meens die d’r dan wat van zicht. Dan rieden 
we mit oons allen naor de Veluwe. Dat et een 
gezellig rittien wodt, durf ik jim wel op een 
briefien te geven. We nemen een mondharpe 
mit, en mar zingen onderwegens. Awwe bi’j 
de Veluwse bos ankommen, gaon we jacht 
maeken op die wilde zwienen. Niet overdag 
netuurlik, mar bi’j naachte. Naachs wo’n die 
zwienen roerig, dan moe’we d’r bi’j wezen, 
hèn. De meensken die gien jachtgeweer 
bedienen kunnen meugen mithelpen de 
zwienen op te drieven, wiels de schutters 
onder oons een koppeltien ofschieten. As 
de slaachter mit oons mitgaot, kan hi’j mit 
zien vliemscharpe mes votdaolik de omlegde 

Sjoukje Oosterloo

Kastmenu
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Et bestuur en et passeniel

van de Stellingwarver Schrieversronte

weensken alle leden, oold-leden,

bijna leden, toekomstige leden

én alle ere kammeraoden en kammeraodskes

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

gezond en Stellingwarfs ni’jjaor! 

varkens de keel deursnieden. Rap smieten 
we oonze buit dan in de kofferruumte onder 
in de bus bi’j de jachtgeweren. Klieden d’r 
overhenne…, en rieden we weer naor de 
Stellingwarven. Gien haene die d’r naor kri’jt 
dat d’r een stokmennig everzwienen missen. 
Ik daenke ok niet dat de ministers die varkens 
naotellen gaon! Wissezekers niet! 
De slaachters kriegen et hatstikke drok mit et 
slaachten van die donkerhaorige vrotters. Mar 
daor maelen die luden niet omme. Dawwe as 
Stellingwarvers mittenneer een waor zwie-
negeheim hebben, dat is UNIEK! Dat maekt 

een hieleboel goed veur de slaachter, mar ok 
veur zien klaanten. Omreden we mittenneer 
ommenocht et vleis bemachtigd hebben, kan 
et veur een schappelik priesien an de klandi-
sie verkocht wodden. Zo snidt et mes an twie 
kaanten! De slaachters moe’n d’r netuurlik 
gien reklame veur maeken in de kraante. D’r 
moe’n gien slaopende honnen wakker maekt 
wodden, is ’t niet zo. Mar jim weten et now 
allemaole, op naor de Stellingwarver slaach-
ter, veur dat lekkere zwienevleis. 
Komt dat even mooi van passe! Hewwe gien 
heufdbrekens meer veur oons kastmenu!
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