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E T  V E U R O F F I E N
Bi’j oons thuus gong et, wat de tael angaot, hiel biezunder. Mien mem en heit praotten Stelling-
warfs mit mekeer. Mit mien zussien en mi’j wodde Fries praot. An de kaante van mien heit was alles 
Fries; an mem’s kaante Stellingwarfs. Mar die praotten mit mien zus en m’j wel weer Fries. 
Now praot ik aenlik allienig nog Fries mit mien oolde mem en zuster. Dan raek ie et ok wat kwiet 
netuurlik. Ok omdat in mien wark Nederlaans de voertael was. Daordeur hebbe ik al minder mit et 
Fries kregen. Mien vrouw komt van De Fochtel en daor wodt veur et grootste pat Stellingwarfs 
praot. Zodoende is dat de tael waormit wi’j mekeer van alles en nog wat dudelik perberen te mae-
ken. En dat lokt mit riegelmaot, kan ’k zeggen.
Mar d’r speult ok wat aanders mit. En dat is et drammerige dat deur sommige Friespraoters an de 
dag legd wodt. Dat kan ’k vaeke niet zo goed zetten en daordeur gaot et Fries mi’j soms zels tegen-
staon. Omdat hiel veul Friezen d’r mar van uut gaon dat ie et ok praoten. Dat Stellingwarfs veur jow 
de ’tael’ is, gaot d’r niet altieten makkelik in. Want boven De Kuunder wodt nog wel es wat daeleke-
ken op ’dat dialekt’ dat daor onder praot wodt. ‘Fries is ’n tael, Stellingwarfs niet,’ wodt dan zegd. 
Wat mi’j ok stoord het, is et volgende. Vaeke kiek ik niet naor Omrop Fryslân. 2018 ston in et teken 
van ’Culturele hoofdstad’; prachtig, echt waor! Bi’j oons in de Stellingwarven is ok et ien en aander 
orgeniseerd wat d’r toe daon het, docht ik zo. Veurof het de dippeteerde in Appelsche zels nog mit 
geweld ’n groot bod in de walkaant van de Opsterlaanse Kompagnonsvaort sleugen; grote foto in 
de Liwwadder Kraante. Dus daoromme docht ik, laot ik es kieken wat Omrop Fryslân daor over te 
mellen het. Now, dat vul mi’j oegrieselik of. De reporter liekt veural himzels belangriek te vienen. 
Hi’j halfwiest mit ’n schaamper lachien langs een peer objekten, as wil hi’j zeggen: ‘Hier hebben zi’j 
ok nog wat in mekeer griemd.’ Mar an et aende van de uutzending zit nog mien grootste frustraosie. 
Et laeste beeld is, as hi’j an de noordkaante van De Kuunder stiet - veur him Tsjonger - en dan zegt: 
“Sa, ik bin wer thuus!” Kiek, dan krieg ie toch et gevuul daj’ d’r niet hielemaole bi’j heuren. Ik wor daor 
wat dwas van. 
Zo weren wi’j ’n jaor of wat leden op een camping in et butenlaand. Op een goed mement kwam 
d’r een stel naost oons staon; overdudelik Friezen. An et plaetien aachterop oonze auto hadden zi’j 
zien dat wi’j van Oosterwoolde kwammen. Mitien wodden wi’j in et Fries anspreuken. Now praot 
mien vrouw haost gien Fries. En ik heb uut solidariteit krek daon asof ik ok gien Fries praoten kon. 
Veralderaosie, want aj’ uut Fryslân kommen dan mos ie toch Fries kunnen, vunnen zi’j. Wi’j hebben 
de gelegenhied angrepen en heur uutlegd welke rolle as et Stellingwarfs bi’j oons in de omkrieten 
speult. Zi’j hadden daor gien idee van. Mar zi’j vunnen et wel hiel mooi. Et weren veerder hiel aorige 
meensken en aachterof ha’k een betien spiet dat ik mi’j zo ansteld hadde.
Mar goed, alles is onderhaand aanders wodden. En daoromme kun wi’j zeggen dat 2019 veur oons 
Stellingwarvers hiel aanders begonnen is as 2018. Want wi’j heuren now argens bi’j; wi’j bin erkende 
Nedersaksen wodden! Want Nedersaksisch, dus et Stellingwarfs ok, is now een TAEL! Niet aanders 
as et Fries. En et is ok nog es een veul groter taelgebied! Now zullen d’r grif wel van die puristen in 
Fryslân wezen die zeggen dan et Fries ’n officiële riekstael is en et Nedersaksisch niet; een kwestie 
van tied, daenk ik.
Ik weens jim ’n hiel goed 2019 toe!

Kjest Herder
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A j’ niet mit et waeter veur de dokter hoe-
ven, mar aj’ de dokter in kwestie zéls 
et hemd van et lief vraogen meugen... 

Hoe mooi is dat! Die gelegenhied dee him 
veur doe ik him interviewen moch.
Hi’j schrift al weer veur et twiede jaor elke 
twie maonden prachtige verhaelen in De 
Ovend. Dat op himzels is al reden genoeg om 
him es naoder over et voetlocht te brengen in 
disse eerste uutgifte van 2019. Pattie kennen 
him, of lichtkaans beter, as dokter Zethoven.

Rob Zethoven woont al weer zoe’n twintig 
jaor an de Busselterweg in Darp, waor hi’j nao 
zien scheiding daelestreken is. Zien praktiek 
hadde hi’j doe eerst nog in Et Vene, mar hi’j 
besleut de praktiek weer an huus holen te 
gaon om van et gereis of te wezen en zo wat 
meer vri’je tied te kriegen. Nao een verbou-
wing is dit al weer een tal jaoren een feit. Et 
past ok beter bi’j hoe as hi’j in zien wark staot. 
Dat diel moet in harmonie wezen mit zien 
privéleven en kan daor niet appat van holen 
wodden in zien optiek. Zoks vuult veur him 
onnetuurlik, want in beide gevallen zal hi’j 
wakker dezelde persoon wezen.

Nao de koffie mit wat lekkers van de echte 
bakker blieven we niet binnen zitten, zoas 
ofpraot, mar pakken de kuierlatten. We lopen 
zo vanuut de aachterdeure de bos in. Dat 
komt now hiel goed te passe want mien 
’pesjent’ staot op tied. Hi’j kan niet te lange 
van huus, vanwegens et jonge hontien Luna 
en hi’j moet zien dochter nog uut Et Vene van 
schoele haelen. Kotomme: ien ure is oonze 
deadline, om mar es een geef Stellingwarfs 
woord te bruken.

Al rap hebbe ik deur dat Rob et wel an de 
praot holen kan en dat is op himzels niet 
verwonderlik aj’ al meer as veertig jaor in et 
doktersvak zitten. Mar waor ik now omme 
daenken moet is dat ik binnen de gegeven 
tied mien infermaosie haele en dat veurzie 
van een tal foto’s. Kiek, dat eerste bin ik wel 
gewoon, want as ambtener moe’k ok zorgen 
dat een vergunning op ’e tied verliend wodt. 
De twiede opdracht is om meerdere redenen 
een uutdaeging. Rob zegt dat hi’j niet fotoge-
niek is en ik bin gien echte fotograaf...

Naost mi’j lopt een man, die wel drie gene-
raosies in zien praktiek ontvangt. Dat dot hi’j 
nog mit krek zovule liefde en plezier as doe 
hi’j in 1978 in Berkoop huusdokter wodde. 
Misschien mit nog wel meer genoegen, want 
mit zien geoefende oge en zijn jaorenlan-
ge ervering wet hi’j heufd- en bi’jzaeken te 
scheiden en kan hi’j zien energie nog beter 
inzetten om de meensken, die him neudig 
binnen, ter wille te wezen. Et helpen en et 
zorgen veur meensken zit him in et bloed. 
Dat dot hi’j mit hiel vule liefde en andacht, 

Et waeter van de dokter
Attie Nijboer in gesprek mit Rob Zethoven 

Beter wodt et niet

De 68-jaorige Rob Zethoven komt uut de 
Zaanstreek. Hi’j begon nao zien studie an 
de Vri’je Universiteit Amsterdam zien dok-
tersloopbaene. Rob is van 1978 of tien jaor 
lange geliefd huusdokter van Berkoop. Uut 
een eerder huwelik het hi’j twie zeunen. 
Hi’j woont vandaege-de-dag mit vrouw 
en dochter in Darp en is daor nog hieltied 
praktiserend dokter Rob Zethoven een 
praktiek in de integraole geneeskunde en 
klinische homeopatie.
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4  DE OVEND

want hi’j hoolt van meensken en dat maekt 
dat et doktersvak him past as een waarme 
jasse.

Eigen behaandelwieze
As de praktiek uutwist dat de gangbere 
middels ok niet altied toeriekend warken en 
hi’j mit eigen ogen anschouwen kan dat een 
pesjente, nao een bezuuk an een homeopaat, 
wél van heur chronische klachten ofkomt, 
daenkt hi’j niet: dat kan niet! Et is krek 
eersomme, hi’j raekt interesseerd en daenkt: 
kan ik hier ok wat van leren? Dat mement het 
een keerpunt west in zien loopbaene. En zo 
kwam hi’j gaondeweg bi’j zien konsept om 
et beste van beide werelden te bruken en 
kommen meensken nog altied van heinde en 
veer naor him toe. Vaeke omdat ze niet meer 
weten wat as ze d’r mit an moeten en hi’j him 
toelegd het op ’e muuilike gevallen. 

Zien behaandelwieze vaalt buten de gangbe-
re paeden, gaot alderdeegst in tegen de leer 
van de zonuumde klassieke homeopatie. De 
anpak van dokter Zethoven past dudelik niet 
binnen de in heur ogen veurschreven regels. 
Die vint hi’j vusen te beparkend, liever zocht 
hi’j zien eigen weg en gaot of op wat hi’j zels 
zicht en erveert dat et warkt. Neffens him zol 
de visie van de ’klassiekers’ d’r ok veur zorgd 
hebben dat d’r mar weinig dokters binnen die 
him op zien insleugen pad volgen willen. Niet 
iederiene dust of het nocht om de eigen weg 
te bevechten.

Zethoven is gien volger, zovule is wel dudelik! 
Hi’j is ok niet in een vakkien te plaetsen. Dat 
is ok niet belangriek, et gaot d’r omme dat et 
warkt. Hoe of et warkt? Ik daenk dat et een 
betien vergeliekber is as mit Maggi. Et beste 
van de dokter, kombineerd mit et beste uut 
de netuur en een grisseltien eigenzinnighied 
maekt et middel antoonber hiel warkzem. 
Dat gaot niet altied op, want ok in zien vak 
bin d’r greenzen. As kwaolen in een zieken-
huus behaandeld wodden moeten zal hi’j 
niet twiefelen om deur te verwiezen naor et 
juuste adres. 

Intied biwwe ok weeromme op zien adres. 
We doen nog een slag om de tuun henne en 
de kiepen en et peerd kriegen heur voer. Et 
peerd is een prachtig Fries peerd, waor hi’j 
ok hiel vule liefde veur vuult. Hi’j het ok zien 
bi’jdrege leverd om dit ras, dat mit zovule tre-
disie omgeven is, in ere te holen. Ik perbeer 
mitien om nog een peer aktiefoto’s te maeken 
en dan gaon we in huus. Mit nog een koppien 
koffie en een klein schoffien tied gaon we in 
een strak tempo veerder om doukies et ver-
hael van en over de dokter goed daele zetten 
te kunnen. 

Nog altied ni’je pesjenten
Hoe as we him herinneren moeten as hi’j 
dokter in ruste is...? Dat meugen we zels 
invullen..., now ja, in ieder geval as de dokter 
die goed was in zien wark. En, vervolgt hi’j 
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kwieskwaans..., die we ommeraek missen 
gaon. Mar gelokkig is van opholen nog gien 
spraoke. Hi’j vertoont, ok al is hi’j al aorig 
op leeftied, gien zichtbere sleetsighied en 
hi’j nemt ok nog hieltied ni’je pesjenten an. 
Dat dot hi’j graeg, want uutdaeging het hi’j 
neudig!
Die krigt hi’j ok as hi’j middags om goed ien 
ure rechtsof et pad ofdri’jt op weg naor Et 
Vene en ik linksof naor huus. Hi’j zal d’r broek-
zetten an hebben om op tied te kommen, 
mar ik vermoede dat een dokter die wend 
is om in tiednood te zitten him hier wel mit 
redden zal....

Onderwegens roegelen de woorden en de 
verhaelen al een betien op zien plak. Krek as 
Rob Zethoven heb ik een eigen meniere vun-
nen om een dierber persoon recht te doen, 
die now gelokkig nog springlevend is. Holen 
zo, Rob! Vervanging is d’r niet en dat geft him 
en pattie ere meensken zorgen. 

Op ’e foto staot een vrundelik kiekende man 
in et locht van de zunne. Misschien niet 
hielemaole scharp, mar neffens mi’j wel een 
goeie weergaove van de persoon Rob Zetho-
ven. Gien strakke lijnen, een protte waarmte, 

goedlachs en mit een glimpien in de ogen, 
waor zien humor uut bliekt. ‘What you see is 
what you get’, beter wodt et niet.

Schrieven en blieven
As Rob Zethoven verhaelen vertellen blift en 
die een plakkien vienen in De Ovend, dan 
zitten we inkotten wat dat anbelangt ok niet 
zonder, want wie schrift die blift.

Et vertellen zit him ok in et bloed en hi’j ver-
staot de keunst om de verhaelen op een hiele 
neturlike wieze te verwoorden. De situaosies 
en de personen die as hi’j op zien pad en in 
zien daegelikse praktiek tegenkomt bin daor 
hiel herkenber in. Et zol zomar over jow of 
mi’j gaon kunnen, of meensken die aj’ kennen 
of herkennen. Hi’j tekent ze, bi’j wieze van, 
veur je uut op pepier. Nog een gaove die as 
hi’j het mar waor as hi’j op et heden niks mit 
dot. Dat ’dicht op ’e huud’ schrieven, zoas ik 
et benume, is hiel ansprekend mar moet mit 
gevuul en beleid an et pepier toevertrouwd 
wodden. Hier en daor een aandere naeme of 
et op een aander plak plakvienen laoten is 
dan neudig. Veerder niet, want altied zal hi’j 
vanuut de liefde veur de meensken en et vak 
haandelen. Negatieve verhaelen wo’n et niet. 
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Die bin netuurlik ok op zien pad kommen, en 
ok slim muuilike veurvallen. Uut sekurighied 
- integerhied staot veurop - kikt zien vrouw 
ok nog even mit veurdat et verhael de deure 
uut kan. 

As hi’j dan, vaeke naor vule gesliep en gebei-
tel, want et moet op een pakkende en frisse 
wieze daelezet wodden en overkommen, is 
hi’j tevreden en stuurt hi’j et verhael naor mi’j 
om dat in et Stellingwarfs omme te zetten. 
Dat vint hi’j mooi en passend vanwegens 
zien baand mit de Stellingwarven. As hi’j 
mien vertaeling dan nog mooier vint as zien 
eigen verhael, en ik deur dat te lezen weer 

een glimlach om mien mond krieg, bin ik 
tevreden. Weer een mooi verhael. Ok daor 
zit diezelde mix van liefde veur de meensken 
en zien wark en dust hi’j bi’jglieks ok daor 
een eigen stempel op te drokken. Wie zien 
verhaelen lest wet hoe Rob Zethoven dot en 
daenkt over tal van zaeken as geleuf en de 
’gevestigde orde’. De verhalen gaon ok over 
him en dat kan ok niet aanders, want hi’j 
aosemt verhaelen, bestaot uut verhaelen. Die 
dreegt hi’j overal mit en onderwegens dot hi’j 
weer ni’je op. 

In de volgende Ovend kuwwe daor weer van 
genieten gaon. 

Kotleden beriekte oons et slim 
droevige bericht van et wegraeken 
van de heer

Anne de Vries
(1947 – 2019)

A nne de Vries was van et begin van 
de Stellingwarver Schrieversronte of 
betrokken bi’j et wark en de aktivitei-

ten van oonze instelling. Hi’j was lid van et 
aldereerste bestuur. Dat was doedertieden 
veural bekend as ‘stuurgroep Stellingwarfs’. 
In et begin, van 1972 of, was de Stellingwar-
ver Schrieversronte nog een verieninge. In 
alles was Anne een verieningsman en ok een 
man van de streek, van et dörpsleven, van de 
gemienschop. Dat bleek doe al en et zol ok 
laeter in alles blieken doen.
Veurdat de Schrieversronte as orgenisaosie 
begon, in 1972, was hi’j lid van de warkgroep 
die et radiopergramme ‘Op ‘e Schostien-
maantel’ verzorgde op de Friese omroep 
van die tied. Dat weren negen driewekelikse 
pergrammegies daor hi’j him veur inzette, 
tegere mit Jannes Nijholt, Jan Betten, Gerda 
van der Veen, Pieter Jonker, Piet Oosterhof 
en Henk Bloemhoff. Disse warkgroepsleden 

weren uutzocht ok omreden ze verspreid 
over et hiele gebied woonden en zo Stelling-
warf goed vertegenwoordigden. Omreden 
Anne de Vries de man was die de schriftelike 
kontakten mit meensken in de regio hadde, 
wodde zien adres steevaaste in et pergram-
ma nuumd en zo hebben die woorden haost 
een legendarische kracht kregen: schrieveri’je 
op of over et pergramme, vraogen enz.,  et 
kon allegere naor Builerweg zesse in Buil.  
Anne de Vries was opleided tot onderwiezer, 
mar wodde al gauwachtig journalist bi’j de 
streekblaeden Anpakken en De Ni’je Oost-Stel-
lingwarver. Ok in die funktie dee blieken dat 
hi’j een echte streekman was. Hi’j ontwik-
kelde him tot een kraanteschriever die een 
protte wardering van de lezers hadde, ok wat 
et gebruuk van et Stellingwarfs in verhaelen 
mit ‘gewone Stellingwarvers’ in zien kraante 
angaot. Ok al was hi’j formeel al lange niet 
meer betrokken bi’j et wark van de Schrie-
versronte, hi’j brocht de streekkultuur op een 
meniere naor veuren in de kraanten die de 
lezers nog hiel lange heugen zal.
De Stellingwarver Schrieversronte daankt 
him veur al zien inzet veur de Stellingwarver 
kultuur. 

Bestuur, passeniel, redaktie De Ovend  
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E t Comprix College is een bovenschoels 
onderwiesarrangement veur cognitief 
telentvolle basisschoeleleerlingen. 

In et kader van Passend Onderwies het dit 
arrangement veul ommedaenken veur de 
persoonlike ontwikkeling van de kiender 
naost de uutdaeging op et gebied van leren. 
Iene van die uutdaegings in de laeste twie 
jaor is om et lezen, schrieven en praoten in 
een vremde tael te leren. D’r is in oons geval 
keuzen veur et Stellingwarfs. Dat is een tael 
die goed te begriepen is veur de kiender, mar 
zels praoten en schrieven? Ie moe’n fouten 
durven te maeken, deurzetten bi’j et leren 
van woorties en grammatika en lef tonen 
aj’ de tael praoten gaon. Van teveuren weej’ 
ommes al daj’ dat nog niet goed kunnen. 
Et materiaol bi’j de kursus Stellingwarfs is 
ontwikkeld deur de leerkracht van de ooldste 
groep tegere mit et streektaelinstituut de 
Stellingwarver Schrieversronte. De Schrie-
versronte verzorgt ok et examen an et aende 
van de kursus.

Wat is cognitief telent?
Zoe’n 20 % van de leerlingen op ’e basis-
schoele scoort hoger as gemiddeld. Veur een 
veul kleiner percentage kiender, 2 tot 3%, 
gelt dat die hoogbegaofd binnen. Veur een 
diel van die groep best scorende kiender is 
et zo dat an et verlet van onderwies vae-
ke nog niet genoeg voldaon wodt deur et 
anbod op schoele. Ok niet as d’r anpassings 
daon wodden in dat anbod. Zokke kiender 
bin meer uutdaeging neudig, maeken vaeke 
grote daenkstappen en bin veerder in heur 
ontwikkeling as leeftiedsgenoten. Et bruken 
van et geheugen is veur disse kiender meerst 
leren via de ‘begripsroute’; ze begriepen veul 

en hoeven daordeur niet vaeke dingen te 
ontholen. De geheugenroute wodt daordeur 
minder oefend. Dit veroorzaekt mit naeme 
in et Vervolgonderwies perblemen. Bi’jveur-
beeld bi’j et leren van woorties in een vremde 
tael. Saemenwarken is lastig veur disse groep, 
ok deur gebrek an ontwikkelingsgeliekesen 
in de eigen klasse. Allienig gaot et vaeke vule 
vlogger en hoef ie jow niet an een aander an 
te passen. Vule hoogbegaofde en/of cogni-
tief telentvolle kiender hebben niet of mar 
kwaolik ondervunnen daj’ wat leren deur 
vule en had te oefenen. Ze daenken daj’t wat 
kunnen of niet. Ze hebben een zonuumde 
‘fixed mindset’.

Waoromme Stellingwarfs, 
waoromme een streektael?
Et anbod veur de groep waorveur disse 
taelkursus maekt is staot in et teken van 
veurbereiding op de brogklasse. De kiender 
warken an executieve funkties as plannen, 
warkgeheugen en volhullen andacht. Et leren 
van een vremde tael is in et eerste plak et tre-
nen van et geheugen. Vervolgens moej’ aorig 
wat tied oefenen blieven om de tael onder 
de kni’je te kriegen en dat is niet altied lieke 
interessaant. Et vargt riegelmaotige oefening 
en daoromme een goeie planning mit veul 
herhaeling.

In principe kuj’ veur iedere tael kiezen, maar 
et is netuurlik wel plezierig as de leerkracht 
de tael ok vloeiend praoten kan. In oons 
geval was d’r zoe’n leerkracht veurhanen, 
waordeur de lessen ok hielemaole in et 
Stellingwarfs geven wodden konnen. Veur 
de leerlingen is et Stellingwarfs een vremde 
tael, in die zin dat zi’j die thuus niet praoten. 

Ageeth Bos

Slim Stellingwarfs; streektael veur  
cognitief telent
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Ongetwiefeld bin d’r meensken in heur om-
geving die as dat wel doen. Dat geft mitien 
de gelegenhied om te oefenen in een aande-
re omgeving as de schoele. D’r kan zodoende 
transfer plaetsvienen tussen de schoele- en 
de thuussituaosie en kiender erveren wat de 
zin is van een aandere tael praoten kunnen. 
Een aandere bi’jkomstighied is dat ie een tael 
niet in een peer ure onder de kni’je hebben. 
Bi’j et schrieven en praoten zuj’ fouten mae-
ken. Ok dat is veur de leerlingen aorig vaeke 
een ni’je ervaring. Om een tael te leren moej’ 
fouten maeken en oefenen. In de kursus is 
d’r twie keer een konversaosieles, waorbi’j 
Stellingwarvers een praotien maeken mit de 
kiender. De kiender vienen dit slim spannend, 
mar kriegen tiedens die gesprekken arg veul 
wardering veur dat ze perberen om Stelling-
warfs te praoten. Toegelieke heuren ze hoe as 
de tael klinken moet. Sociaol liekewel as op 
et gebied van leren is dat een weerdevolle er-
varing. Een aandere overweging in de keuze 
veur de streektael is dat we daor niet mit in et 
veerwaeter kommen van satellietschoelen of 
schoelen veur Vervolgonderwies die bi’jveur-

beeld Spaans anbieden in et lespakket. Dat 
we butendat bi’jdregen an een stok hiemkun-
dig kultuuronderwies is mooi mitneumen.

Wat leren we van (de) tael?
Veurof an de kursus doen we onderzuuk mit 
de kiender naor streektaelen in Nederland. 
An de haand van een kaorte zien we dat d’r in 
hiel Nederland streektaelen spreuken worden 
en mit geluudsfragmenten heuren we ok hoe 
die taelen en dialekten klinken. Nijntje Pluis 
van Dick Bruna is dan et uutgangspunt veur 
een vergeliekend onderzuuk. De prenteboe-
kies in de verschillende streektaelen wo’n 
uutpluusd op overienkomsten en verschillen. 
We doen dit mit de stappen van onderzu-
kend leren van et Wetenschapsknooppunt. 
Et doen van een taelonderzuuk is een mooie 
warkvorm om de instap te maeken naor et 
leren van een tael.
Wat we mitnemen in dit taelonderzuuk is ok 
de kulturele en emotionele weerde van een 
(streek)tael. Een tael bepaolt mit wie as ie 
binnen en waor aj’ bi’j heuren. Een tael is et 
middel om uut te drokken waj’ daenken en 
vulen. 

As et gaot om Taelbeheersing gaon we uut 
van et beheersen leren van mondeling en 
schriftelik Stellingwarfs op basisnivo. Veur 
et spreken bin d’r een antal situaosies die 
beheerst worden, as jezels veurstellen en de 
weg vraogen. Et benumen van plaanten en 
dieren oefenen we o.a. deur mit een Stel-
lingwarfs sprekende gids op voegelexkursie 
te gaon. Veerder bin een verhael begriepen 
kunnen en een gesprek volgen kunnen in 
et Stellingwarfs de doelen op et gebied van 
luuster- en spreekveerdighied.
Et toepassen van de spellingregels, zoas an-
gaonde de ae- en ao-klaank, verkleinwoorden 
en meervoold maeken kunnen, warkwoorden 
vervoegen kunnen en zinnen grammatikaol 
in een goede volgodder zetten kunnen, bin 
de doelen op et gebied van schriftelik taelge-
bruuk.

Ageeth Bos kikt examenwark nao
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Examen
Nao 16 weken en ongeveer 20 ure tiedsin-
vestering doen de kiender een examen bi’j 
de Stellingwarver Schrieversronte. Veurof 
schrieven ze een verhael in et Stellingwarfs 
en bereiden ze heur veur op een gesprek. Et 
examen bestaot uut een diktee, zinnen mae-
ken mit geven woorden en een mondeling 
diel. Hoewel et gien zwaor examen is nemen 
we et netuurlik wel serieus. De kiender heb-
ben hadde warkt en meugen zien en heuren 
laoten wat ze leerd hebben. Ze bin dan ok zo 
bliede as protters mit et certifikaot, dat ze nao 
afloop ontvangen.

De muuite weerd
Nao twieje jaor meugen we vaastestellen dat 
de kursus Stellingwarfs een schot in de roze 
is. Et past bi’j oonze telentvolle leerlingen en 
dreegt bi’j an et berieken van verschillende 
doelen. Dat we mitien bi’jdregen an een stok 
hiemkunde is mooi mitneumen. Een aander 
extra risseltaot is dat de kennis en kundighe-
den van de kiender een betien bi’jdregen an 
et beweren van et Stellingwarfs in levend(ig) 
gebruuk, en an de wardering veur die streek-
tael.

Et is in oonze ogen dan ok an te raoden 
om een streektael op te nemen in et anbod 
veur de cognitief telentvolle leerlingen. Et 
maeken van et materiaol mag dan wel een 
hiele klus wezen, mar ie kun d’r dan ok een 
peer jaor mit toe. Et materiaol dat deur oons 
maekt is, is te vienen op https://www.stelling-
werf-heemkunde.nl en vri’j te bruken veur 
onderwiesdoelen. 

Bronnen
Bos, A. (2017). Slim leren veur cognitief telent-
volle basisschoolleerlingen mit een persoonlijk 
leerplan: de leerling. 
Comprix College 
https://comprixcollege.nl/fotoboek/23862/ 
Couweleers, I. Lessen over de streektael 
(prezi)
https://prezi.com/1fozwucjibe3/tael-in-et-bij-
zonder
Radboud universiteit Nijmegen. Wetenschap-
pelijke doorbraken in de klas.
www.wetenschappelijkedoorbrakenindeklas.nl
https://www.stellingwerf-heemkunde.n

Herdrok ‘Vroeger is  
veurgoed veurbi’j’!
Ie zollen de hittegolf van de 30ste weke van 2018 al 
haost vergeten wezen, mar dat was toegelieke dat et 
ni’jste boek van de produktieve Stellingwarver schrie-
ver Johan Veenstra op ‘e wereld kwam. Dat was in et 
MFC ‘De Ni’je Stienze’ in Ni’jhoolpae, op ‘e aovend 
van 27 juli om percies te wezen. En now bin we een 
halfjaortien laeter en… is et boek al herdrokt! Zoveul 
liefhebberi’je is d’r! 
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D e meensken vienen Oebele wel wat een biezundere man; een man die opvaalt. Hi’j gaot 
daordeur nogal es over de tonge. Dat komt mit deur de meniere zoas hi’j himzels prissen-
teert. Hi’j zicht d’r wat smoezelig uut. Hi’j dot veerder gien meenske kwaod, heur! Mar, 

hoe zej’ dat aenlik netties? ’Hi’j het ze ok niet alle 24 in ’t krat staon?’ Dan begriepen jim et wel, 
daenk ik. In zien kleine arbeidershusien an de Dadde wiek naor Raevenswoold vernuvert hi’j 
himzels veerder wel. Daorbi’j is hi’j een hadde warker die nooit ziek is. 
Hi’j giet allienig deur et leven. Dat zol hi’j best wel aanders willen; et is niet zien eigen keuze. 
Hi’j het dan ok wel es perbeerd om een ’voegeltien in zien kouwgien’ te kriegen. Et mist him 
daorbi’j nogal an vernuft. Hi’j komt ok niet al te makkelik uut zien woorden. En hi’j praot aenlik 
allienig mar een mingelmoesien van Fries en Stellingwarfs. Hi’j wet vaeke niet wat as hi’j zeg-
gen moet bi’j vrouwluden; hi’j vaalt gauw stille. Kiek, dat helpt allemaole niet, netuurlik! 
Hi’j is ienkeer zels op een vrommes ofstapt op een daansaovond bi’j Koert Bruinsma. Mar hi’j 
het doe een blauwgien lopen. Want as ze vragt of hi’j een auto het, zegt Oebele: ‘Nee, ik bin op 
de S-S-S-S-Solex!’ Et vrommes dri’jt heur omme en lat him gewoon staon. 
Hi’j krigt et d’r over mit een man bi’j wie as hi’j warkt. Die zegt dat hi’j et aanders anpakken 
moet. Hi’j wet nog wel een vrommes dat vaeke op zaoterdagoavend in et kaffetaria van Je-
hannes Leertouwer komt. ‘Kiek,’ zegt de man tegen Oebele, ‘ie kopen eerst een sleutelhanger 
van een BMW. In ’t kaffetaria gaoj’ vlakbi’j heur in de buurt zitten; et liefst an dezelde taofel.’ De 
man wacht dan even. ‘En dan komt et!’ maekt hi’j et spannend, ‘dan smiet ie, mit een klap, de 
sleutelhanger op ’e taofel! Now, dan giet et zeker lokken!’ zegt hi’j overtugend. ‘Zoj’ daenken?’ 
vragt Oebele. ‘Zeker weten,’ zegt de man.
Mar et gaot toch weer mis, en dat zegt hi’j maendags tegen die kollega. Dat hi’j et percies zo 
daon het as die him adviseerde. Mar et vrommes is staon gaon en gong vot. ‘Ik snappe d’r niks 
van!’ zegt Oebele. De kollega ok niet, mar dan vragt hi’j him: ‘Mar ie zetten de bromfietshelm 
toch wel of aj’ naor binnen gaon?’ 

Waorover as Oebele veerder niet praoten wil, is dat hi’j niet lange daornao op ’e Solex naor 
Grunningen gaon is. Want hi’j het van heuren zeggen daj’ daor tegen betaeling ok an jow ge-
rief kommen kunnen. D’r is argens een kefé en daor is et dan allemaole te doen. Dat gaot dan 
wel een mooie griepstuver kosten, mar dat moet dan mar. Hi’j het et adres en de ponge zit in 
de binnebuse. Zo gauw as hi’j daor over de drompel stapt, hangt d’r al een glundig vrommes 
an zien aarm. ’n Mooie del van wie de vleisweren in heur etalage Oebele niet ontgaon kunnen. 
En dat doen ze dus ok niet. Hi’j krigt d’r een kleur van. Ze dreegt een rokkien daj’ krek zo goed 
’n briede centuur numen kunnen. Veerder hoge hakken en netpanties. Hi’j hapt naor locht en 
raekt binnen een peer minuten hielemaole van de kaorte. Dan markt hi’j dat et vuult as wodt 
zien broek bi’j et kruus te krap. Et vrommes toogt him mit naor de bar. Ze fluustert in zien oor 
dat disse kanjer vast wel wat drinken wil. Oebele nikt mar wat; hi’j komt ogen tekot. D’r wodt 
een duur draankien veur him daelezet, mar an drinken komt hi’j niet toe. Want et vrommes 
strikt dan al even mit heur haand an de binnekaante van zien bovenbienen. Heur lange nae-
gels prikken deur de stiesiekoren stof in et gevulige vleis. Daordeur begint hi’j al gauwachtig 
wat roezig in zien heufd te wodden. Alles om him henne komt ok niet meer zo scharp bi’j him 

Kjest Herder

Oebele
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binnen. As raekt hi’j even los van 
de eerde. Even daenkt hi’j dat 
d’r wat mis is mit zien 
bloeddrok of mit et 
hatte. Hi’j markt dan 
een bepaolde 
siddering of 
alderdeegst 
schokken in 
zien onderlief. 
Krek as hi’j wel 
es in zien slaop 
had het. Now ja, 
ok een keer doe 
hi’j d’r zels een 
slinger an geven 
hadde. Dat was 
doe d’r een mooi 
maegien langs zien 
huus fietste. Hi’j glidt 
opiens van de krukke en 
vaalt op ’e vloer. De aandere 
meensken kieken naor him. Hi’j is d’r aenlik hielemaole mit an. Et 
vrommes helpt him overaende. Oebele zegt mit een dikke rooie kop dat 
hi’j even naor de wc moet. Daor markt hi’j dat hi’j krek een slag te laete is. De 
orgaskraene het waegenwied eupenstaon. Hi’j schaemt him dood. 
Hi’j beslöt om mar stiekemweg naor buten te gaon. Rap zit hi’j weer op ’e Solex. Mar in de 
buurt van Roden krigt hi’j et stienkoold. Een rilling trekt him over de rogge. En niet allienig 
vanwege de natte broek. Want inienen vragt hi’j him of waor as zien ponge is. Hi’j gript in de 
binnebuse. De ponge is vot.

Oebele is thuus de jongste. En et is dan nog gewoonte, we hebben et over et begin van de 
zeuventiger jaoren van et veurige jaorhonderd, dat de ooldste zeune de boerderi’je van de 
oolden overnemt. Breur Pieter maekt d’r een goed lopend bedrief van. 
Oebele het ok nog twie zusters boven him. Ok die hebben et goed daon. Mar wel elk op heur 
eigen meniere. Zuster Klaske is mit een advekaot trouwd en woont in Amsterdam. Zi’j gaon 
wiethoevule keren in et jaor op vekaansie. Et liekt wel as is daor gien nee te koop. De kiender 
van Klaske kieken wat op Oebele daele. Now ja, zo vuult et veur him. En daoromme komt hi’j 
de laeste jaoren niet zo vaeke meer bi’j heur. Ze praoten daor mit mekeer ok zo ’hooghaarlem-
merdieks.’ Hi’j snapt vaeke niet half waor as ze et over hebben. En de reize mit de trein daor 
naor toe is ok gien topervering veur him. Dus hi’j lat et kontakt wat versloffen. 
En dan is d’r nog zuster Jantje. Now ja, zi’j lat heur de laeste jaoren Jeanette numen. Oebele 
blift gewoon Jantje zeggen. Mar as hi’j dat dot, dan kikt zi’j him van onder heur opplakte wim-
pers mit een vernietigende blik an.
 
Tja, Jeanette het een hiele biezundere baene. Mit die baene het et te maeken dat de oolden, 
die onderhaand al een stokmennig jaoren in Rikkingehof wonen, gien kontakt meer mit heur 
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hebben. Zi’j kan geweldig goed leren. Nao heur middelbere schoeletied gaot zi’j veur een 
opleiding naor Grunningen. Dan is et nog wel goed tussen Jantje en heur femilie. Et leven in 
de stad bevaalt heur slimme goed. Zi’j geniet d’r mit volle teugen van. Een protte vrunden 
waor as zi’j veul schik mit het en veur wie ze van et begin of an Jeanette hiet. D’r komt een 
eerste vruntien, daornao nog es iene en nog weer iene. Mar zi’j hoolt et niet lange vol mit heur 
vrunties. Aenlik wil zi’j heur ok hielemaole niet bienen. Zi’j wil zels de regie holen en profiteert 
zo allienig van de lusten van kotdurende relaosies. De lasten hoolt zi’j zo mooi buten de deure. 
Nao heur opleiding wodt zi’j assistente bi’j een dokter. In heur vri’je tied het zi’j al rap een peer 
voetbalelftallen ofwarkt. Ie zollen zeggen kunnen dat zi’j ‘d’r wel soepenbri’j van lust’. Dat is de 
dokter dan allange opvallen. Et vleis van de dokter bliekt zwak. En zo komt et dat hi’j heur zo 
now en dan eventies appat ’nemt’, mit een ’persoonlik konsult’. Kiek, zo lange de vrouw van de 
dokter niet in de gaten het dat heur man zien assistente nao et spreekure ’inwendig onder-
zocht’, is d’r nog niet zoveul mis zoj’ daenken. Mar as et uutkomt, en dat gebeurt, dan bin de 
raepen goed geer. Zi’j staot op straote en moet heur mar redden. Heur naeme gaot rond en et 
lokt niet meer om weer een baene as doktersassistente te vienen. Mar de schostien moet wel 
roken, dus wat doej’ dan? Zi’j beslöt dan om van heur hobby mar heur wark te maeken.
Ja, en dat is te veul veur de familie. Jeanette in plak van Jantje, now goed! Mar de schaande 
over de femilie ofroepen op disse meniere! Om veur rieke manluden die wel es onder et stek 
deurvreten willen as luxe callgirl an de slag te gaon! Kiek, dat is een brogge te veer veur had 
warkende luden. 

De femilie perbeert Oebele daor wat buten te holen. Zi’j gaon d’r dan ok vanuut dat hi’j et 
allemaole niet mitkrigt. Mar Oebele is now ok weer niet hielemaole onneuzel. Want et is him ok 
wel opvalen dat zien zuster wel een speciaole uutstraoling en meniere van klieden het de laes-
te jaoren. En de lange opplakte wimpers bin daor niet et ienige kenmark van. Hi’j het ok wel 
zien dat heur rokkien deurgaons an de kotte kaante is en de ’inkiek’ roem te numen is. Et liekt 
ok wel as is heur veurgevel wat opblaozen. Et dot him even daenken an et glundige vrommes 
dat him zien ponge ofhaandig maekt het. Hi’j krigt et opni’j even koold langs de rogge. Hi’j het 
ok wel deur dat de Porsche waor zi’j him mit ofhaelt bi’j et stesjon niet mit et wark van dokters- 
assistente betaeld wodden kan. Dat benul het hi’j duvels wel. Mar hi’j wil gewoon daenken 
blieven dat Jantje een veurnaeme baene het. Ach, misschien is zi’j zels wel dokter wodden, 
daenkt Oebele. Mar hi’j dust et niet te vraogen an heur. 

Op schoele kan Oebele niet goed mitkommen. En zo gauw hi’j vuuftien jaor is, gaot hi’j in ’t 
veld warken bi’j de turfstri’jselfebriek op ’e ’Tachtigbunder’. Dat is et stok dat ontgunnen is van 
et Fochteloervene, zoas wi’j dat now numen. Now ja, tachtig bunder is dat vandaege-de-dag 
allange niet meer. Ze geven de kultuurgrond weeromme an de netuur, zoas zi’j dat zo mooi 
weten te zeggen. De meensken die dat in de tied van Oebele en generaosies daorveur mit de 
schoppe anmaekt hebben, dri’jen heur omme in et graf. Mar nog ongewis van de toekomst 
gaot Oebele daegeliks op zien solex naor ’et veld’. 
En steevaaste gaot hi’j op vri’jdag een borreltien kopen bi’j Koert Bruinsma. Et is onderhaand 
een vertrouwd beeld op ’e vri’jdag, zien solex tegen de veurgevel van ’t kefé. Mar disse vri’jdag 
is hi’j al wat eerder. Oebele het vanof now een weke vekaansie neumen en hi’j beslöt om de 
halve vri’jdag d’r bi’j te pakken. Hi’j gaot zoas gewoonlik an de stamtaofel zitten. 
Ok an de stamtaofel zit een man die vertegenwoordiger van Cabalero bliekt te wezen. Hi’j 
hoolt Oebele et pakkien sigeretten veur de neuze. Dat slat Oebele niet of en zi’j raeken an de 
praot. Koert brengt Oebele zien jenever. Stien, de vrouw van Koert, schoft ok an. De vertegen-
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woordiger praot Nederlaans. Oebele kan et haost niet volgen wat as de man allemaole zegt. 
Saemen mit de meniere waorop de man himzels prissenteert, maekt dat hi’j him de mindere 
man vuult. Daor het hi’j wel vaeker last van as meensken heur beter weten te prissenteren dan 
hi’jzels en ok nog es Nederlaans praoten.
De man dreegt een mooi pak en glimmende schoenen. Een gabberdiene jasse hangt over een 
aandere stoel. Oebele stikt daor nogal suterig bi’j of. Hi’j is op ’e klompen. Veerder het hi’j een 
verscheuten blauwstreepte boerekiele an boven een oolde stiesiekoren broek. En dan het de 
vertegenwoordiger ok nog es een duur lochien opdaon. Ok daorbi’j stikt Oebele schril of. Hi’j 
bruukt aenlik nooit lochies. Now ja, een betien ’Old Spice’ op biezundere daegen. Zoas mit dat 
glundige vrommes of as hi’j naor Jantje giet. 
Et gebeurt now wel vaeke dat et wasken d’r een betien bi’j blift. Daordeur dreegt Oebele wel 
vaeke een hiele eigenaorige ’odeur’ bi’j him. De locht van oold zwiet, in plak van ’Old Spice’! Die 
locht is onderhaand ok dominant wodden an de stamtaofel. 
Zi’j praoten wat over voetballen. Oebele is een groot fan van Ajax. Hi’j komt dan ok vaeke voet-
ballen kieken bi’j Koert, mit naeme as Ajax voetballen moet. Want zels het hi’j gien tillevisie. 
Hi’j kan lyrisch praoten over Cruijff, Keizer en ’Va-zien-fiets’, zoas Oebele die speulder altieten 
nuumt. De vertegenwoordiger is dudelik van Feijenoord en gaot mit him de diskussie an over 
wie de beste voetballer is. Veur him is dat Willem van Hanegem. ’En,’ vragt hi’j an Oebele: ‘Welke 
club heeft vorig jaar als eerste Nederlandse club de Europacup gewonnen? Feijenoord toch!’ 
Mar Oebele daenkt dat Ajax dat ok lokken gaot. ‘Waacht mar of!’ zegt hi’j. Profetische woorden, 
zo kuwwe aachterof zeggen. Mar Oebele lat him niet uut et veld slaon as et om voetballen giet. 
Want dan kan hi’j inienen wel woorden vienen. Hi’j zegt dan: ‘Rinus Michels stelt zundag een 
speulder op, die zit nog op schoele!’ Hi’j leunt daorbi’j wat stoer aachterover op een meniere 
van: ‘Daor hebben jow vaast niet van weeromme.’ ‘Ik heb het gehoord!’ zegt de man. ‘Zit die 
niet op een LOM-school?’ Kiek, daor kan Oebele niet tegenop. Bi’j dit soorte van humor, veural 
as hi’j wat in de zeik zet wodt. Dan komt hi’j woorden tekot. Et blift dan even stil. De vertegen-
woordiger bestelt een maol eten. Oebele lat him nog mar es iene intappen. As de vertegen-
woordiger zien eten krigt, vragt hi’j an Oebele wat as hi’j daegeliks op et veld zo et. ‘Now,’ zegt 
hi’j dan mit een poging om Nederlaans te praoten: ‘Ik maai zo graag stroop op mien brood. Mar 
ja, et is zo’n griemeri’je op et land en et plakt zo deksels aan de klad!’ 
De vertegenwoordiger kikt op van zien bod eten, stopt mit kauwen, waacht even en zegt dan: 
‘Ja, daar hebt u waarschijnlijk wel gelijk aan! Kan ik me iets bij voorstellen, meneer!’ 
Stien is dan al naor de keuken lopen mit de haand veur de mond. As zi’j buten beeld is, proest 
zi’j et uut van et lachen. As Oebele al uut aende zet is op zien Solex, gniezen Koert en Stien nog 
lange nao.

Naowoord:
De persoon Oebele het nooit bestaon en komt uut mien dikke doeme. Zo ok de aandere personen. 
Et ienige wat waor gebeurd is, mar dan mit aandere heufdrollespeulders behalven Koert en Stien 
Bruinsma, is et tafriel in et kefé. En ik wete uut betrouwbere bron dat Stien tot kot veur heur over-
lieden de uutspraoke van ’Oebele’ as veurval nog altieden graeg an aanderen vertelde. Dan zee zi’j 
veur de duzendste keer: ‘Ik maai zo graag stroop op mien brood. Mar ja, et is zo’n griemeri’je op et 
land en et plakt zo deksels aan de klad!’ En zi’j kreeg dan opni’j de traonen in de ogen van et lachen.

Kjest Herder

 DE OVEND 13
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D e Stellingwarver Schrieversronte geft 
niet alliend boeken uut mit verhaelen of 
gedichten, of boeken over de geschie-

denis van de streek enzoveerder, nee, d’r is ok 
ommedaenken veur teksten die bruukt wodden 
kunnen bi’j een ofscheid.
Zo wodde in 2013 zorgd veur de rouwmappe 
‘Ofscheid’, mit o.e. veurbeelden van teksten veur 
rouwbrieven en adverteensies. Ok bin in de 
mappe teksten te vienen die aj’ bruken kunnen 
bi’j een uutveert in een kremetorium, bi’j een 
begraffenisse of tiedens een karkdienst. 
Bi’jkotten verschient d’r ok een dichtbundel die 
bi’j dit onderwarp anslöt. Dit boek, dat schreven 
wodt deur Grietje Bosma en Attie Nijboer, is 
veural bedoeld veur et verwarken van een 
verlös. 

Wat meensken misschien nog niet zo goed we-
ten, is dat d’r bi’j een ofscheid ok et woord hiele-
maole in et Stellingwarfs daon wodden kan. Zo 
verzorgen Jan Koopman van Noordwoolde en 
Jan Koops van Oosterwoolde beide wel uutveer-
ten en ofscheidsdiensten, en mit riegelmaot op 
verzuuk (graeg zels), ok in et Stellingwarfs.
An de redaktie deden ze heur verhael daorover:

Jan Koopman: ‘Bi’j mi’j begon et dik vuuftien 
jaor leden. Ik leidde de plechtighied van et of-
scheid van een omke van mi’j, omke Bene. En 
van et iene komt et aandere. Et duurde niet 
lange of de buurvrouw van omke Bene raekte 
uut de tied en bliekber hadde et verhael bi’j 
et eerste ofscheid de meensken anspreuken, 
want ik wodde opni’j vraogd. En intied biwwe 

Van de redaktie

Rouwdiensten in et Stellingwarfs

Jan Koopman bi'j et oolde karkhof van Hooltpae
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vuuftien jaor en krap duzend uutveerten 
veerder. Deur de mond-op-mond reklame 
breidet et him de hieltied uut. En de anvrao-
gen kommen uut et hiele laand, van Zwolle 
tot Den Helder en van Alkmaar tot Amster-
dam. Ik reize et hiele laand deur. Zo koj’ nog 
es argens. Mar et meerste speult him toch wel 
hier in de omgeving of.’

Jan Koops: ‘De eerste uutveert die ik leided 
hebbe was van een kollega; zi’j belde mi’j es 
tussen Kast en oold en ni’j op en zee dat ze 
krek uut et ziekenhuus kwam en dat heur 
verteld was dat ze nog hooguut drie maon-
den te gaon hadde. Of ik de plechtighied 
leiden wol. Dat vul mi’j rouw op et dak want 
ik kende heur niet zo persoonlik; ik zag heur 
wel es bi’j de koffieautomaot, mar veerder 
hadden we niks mit mekeer. Ze wus dat ik 
theologie studeerde en dat ik daoromme mis-
schien wel een verhael holen kon. Zels hadde 
ze niks meer mit et geleuf, mar dat maekt mi’j 
niet uut: et moet ommes bi’j een uutveert 

gaon om de meens die wegraekt is. Laetere 
anvraogen om uutveerten te leiden he’k doe 
ofwimpelen moeten omreden ik nog volop in 
et wark zat.’

Jan Koopman: ‘Ik wor altied extra bliede 
as et in et Stellingwarfs mag. Dat maekt et 
ommes nóg persoonliker, intiemer ok. Al zit 
ie ok mit dik honderd man in de aula, aj’ et 
verhael doen in et Stellingwarfs dan bi’j’ toch 
een soort van femilie, ie heuren bi’j mekeer. 
Spietig genoeg bin d’r ok wel es bedaenkings. 
Dan bin ze bi’jglieks bange dat meensken van 
butenof et verhael niet goed volgen kunnen. 
Zo was et ok bi’j Hannie. Hannie en heur 
zuster Klaasje weren altied bi’j mekeer. Onof-
scheidelik. Ze deden tegere de boereplaetse 
van heur oolden. Ok weren ze beidend al es 
op ’e tillevisie bi’j Joris Linsen. Een peer jaor 
laeter raekte Hannie weg en Klaasje vreug 
of ik et verhael doen wol. Mar vanzels wol ik 
dat! Mien vraoge leek mi’j veur de haand te 
liggen: ‘Doen we et in et Stellingwarfs?’ En 

Jan Koops op et karkhof van Oosterwoolde
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daor twiefelde Klaasje. Zi’j verwaachtte nogal 
wat meensken van de tillevisie en of die dat 
now wel goed volgen konnen? Doe ik heur 
vreug hoe zi’j praot hadde mit de meensken 
die de opnaemen maekt hadden, zee zi’j: 
“Stellingwarfs vanzels, ik kan ommes niet 
aanders!” “Now,” zee ik, “dan zullen ze et in de 
aula ok wel verstaon.” En zo hewwe et daon; 
hiel mooi.’

Jan Koops: ‘Ok veur mi’j gelt dat ik et et 
mooiste vien as et in et Stellingwarfs mag. 
Mar d’r bin inderdaod meensken die daor 
wat huverig veur binnen. Asof et in oonze 
eigen tael niet netties genoeg wezen zol. 
Dat speult ok bi’j gewone karkediensten wel. 
Niet alle karkeraoden vienen et passend om 
een karkedienst in de eigen tael te holen. Zi’j 
hebben dan niet deur dat et vroeger allemao-
le in et Latien gong, dat ze dus heur al anpast 
hebben. Et komt mi’j altied dichter op ’e huud 
as et in et Stellingwarfs is. Dat is vule eigener.
D’r bin d’r ok die d’r veur kiezen om een pat 
in et Stellingwarfs te doen, ok bi’j uutveerten. 
Wat ik in alle gevallen perbeer d’r deur te 
kriegen is dat citaoten van de meensken daor 
et over gaot in de eigen tael, et Stellingwarfs 
dan vaeke, daon wodden meugen. En dat vint 
men altied goed. “Zo zee hi’j et inderdaod 
altied!” zeggen ze dan nao ofloop.’

Jan Koopman: ‘Ik dee et ofscheid van Reinder; 
hi’j wus et al doe hi’j nog leefde: “Jow moe’n 
et doen en dan graeg in et Stellingwarfs.” Ok 
hadde hi’j starke veurkeuren veur de meziek 
en gelokkig hewwe dat allemaole naor zien 
weensken doen kunnen, hier en daor mit hul-
pe van de Schrieversronte. Die benaoder ik 
vaeke evenpies, ok veur teksten op ’e kaorte 
bi’jglieks. As geboren Hooltpaeïger was ik 
as kiend wend en praotte Stellingwarfs. Zels 
doe de hiele huusholing naor Amsterdam 
verhuzen gong - ik was nog mar een kerel-
tien van zeuven jaor - bleven we thuus altied 
Stellingwarfs praoten. Daor bin ‘k aachterof 
hiel daankber veur. Ik kan dan ok redelik uut 

de voeten mit et Stellingwarfs.’
Jan Koops: ‘Dat is me ok al es gebeurd. Ok 
wor ik wel vraogd om Stellingwarver teksten 
an te leveren veur adverteensies, kaorten en 
diensten en zok-zo-wat. Op die wieze een 
bi’jdrege leveren te kunnen is ok al mooi. 
Et is et mooiste vien ik, zoas Jan Koopman 
et hadde mit Reinder: daj’ nog benaoderd 
wodden deur de man of vrouw daor et omme 
gaot. Dan kuj’ nog wat gesprekken mit die 
persoon zels hebben en kriej’ infermaosie uut 
de eerste haand. Dat vien ik zels et mooiste 
om doen te meugen: dichte bi’j de meensken 
staon, ok in heur laeste weken en daegen. 
Niet altied even makkelik, mar ie leren d’r 
zels ok hiel vule van. Wat mien eigen Stel-
lingwarfs angaot, dat is beïnvloeded deur et 
Smildegers van oonze heit. Mar et is beide 
Nedersaksisch za’k mar zeggen; en et veurdiel 
is daj’ dan ok makkelik aandere Nedersaksers 
bedienen kunnen, Drenten bi’jglieks.’

Jan Koopman: ‘Ok veur mi’j gelt nao die 
vuuftien jaor: dit is et mooiste wark dat ik ooit 
daon hebbe; en zeker as et in oonze eigen 
tael kan. Geleuf et of niet, mar nao een goed 
verlopen plechtighied smaekt mien glassien 
wien in de aovend lekkerder as aanders!’
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Om disse tied henne verschient et ni’je 
boek van Harmen Houtman uut Et Vene. 
Et boek wodt prissenteerd op ’e jaordag 

van de schriever, die van vroeger van Ni’j-
hooltpae komt. Harmen wodt op 22 feber-
waori 68 jaor; ’As ik kiezen moch…’ is zien 
vierde boek. Bi’j zien eerdere boeken gong 
et om de dichtbundels Weerzien (1980), Veur 
de vorm (1994) en Dichterbi’j (2008). Ok al 
schrift Harmen Houtman veerweg et meerste 
gedichten en liedteksten, deur de jaoren hen-
ne schreef hi’j toch ok hiel wat verhaelen. En 
now is dan een diel daorvan, en een tal ni’je 
verhaelen, bundeld in et boek As ik kiezen 
moch…’. 

In et eerste diel van et boek schrift de schrie-
ver veural over zien herinnerings an de tied 
doe hi’j as kiend  en jongknaop bi’j zien 
oolden an de Binnenweg in Ni’jhooltpae 
opgruuide. Dat bin hiele integere, hattever-
waarmende en ontroerende verhaelen wod-
den; bi’j et lezen d’r van koj', ok al mien ie de 
schriever wel wat te kennen, écht in de kunde 
mit him. De verhaelen geven liekewel ok een 
mooi tiedbeeld van de zestiger en zeuventi-
ger jaoren van de veurige ieuw. Alliend al om 
et eerste diel van et boek is et de anschaf d’r 
van meer as weerd. 

In et twiede diel bin een tal reisverhaelen 
te lezen. Et bin indrokwekkende verhaelen 
wodden, Houtman lat je as et waore mit him 
mitreizen. Et bin ok niet zomar ‘vekaansierei-
sies’, mar bi’jglieks exkursiereizen naor vroe-
gere jodekaampen zoas in Theresienstadt en 
reizen naor Londonderry in Noord-Ierlaand. 
De reisverhaelen gaon haost ongemurken 
over in de fiktieverhaelen in et laeste pat. 

Dat komt veural ok omreden niet alliend de 
reisverhaelen vaeke mit et thema vri’jhied te 
maeken hebben, veur een flink tal van zien 
fiktieverhaelen gelt etzelde. De vri’jhied om 
te leven waor aj’ willen, de vri’jhied om te 
leven hoe aj’ willen (Krek as de Etna, De Verleu-
ren Zeune).   

Harmen Houtman schrift al sund zien kien-
dertied. Mit et schrieven in et Stellingwarfs 
begon hi’j in 1972, et jaor dat de Stelling-
warver Schrieversronte opricht wodde. Hi’j 
begon veural mit et schrieven van riempies, 
gedichten en verhaelen, mar al rap zorgde hi’j 
ok veur liedteksten veur verschillende muzi-
kaanten, duo’s en kabberetgroepen. Harmen 
Houtman schrift liekewel ok ienakters; zo 

Van de redaktie

Ni’j boek van Harm.en Houtman:  
As ik kiezen moch… 
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wun hi’j in 2006 de Stellingwarver Schrief-
wedstried mit zien ienakter Een hiete dag.
Sund Harmen Houtman mit pensioen is – hi’j 
warkte jaorenlaank op ’e kienderofdieling van 
ziekenhuus De Tjongerschaans – bestedet 
hi’j nog meer tied an zien schrieveri’je. Zo 
schreef hi’j in 2018 een belangriek diel van 
de liedteksten van et Stellingwarver Under 
de toerprojekt De Verdwenen Peerden, mar hi’j 
wun bi’jglieks ok een poëziewedstried van 
de Fryske Akedemy. Dat gedicht, dat hi’j half 
in et Fries en half in et Stellingwarfs schreef, 
was kotleden nog in De Ovend te lezen. Die 
twietaelighied hadde te maeken mit et feit 
dat Harmen twietaelig opgruuid is: zien mem 
praotte Fries, zien heit Stellingwarfs. Harmen 
schrift daoromme naost et Stellingwarfs dan 
ok flink wat teksten in et Fries. 

Stellingwarfs wark van Harmen Houtman 
is mit riegelmaot te lezen op ’e bladziede 
Stellingwarver Zaeken van de weekkraanten 
Stellingwerf en Nieuwe Ooststellingwerver, 
de Stellingwarver Spreukekelender en in 
De Ovend. Speciaol veur dit artikel schreef 
Harmen Houtman et verhael dat jim hiernao 
lezen kunnen. Veerderop in De Ovend is bu-
tendat ok nog een biezunder winterverhael 
van him opneumen.

As ik kiezen moch… telt 140 bladzieden en 
gelt € 14,50. Veur et mooie omslag zorgde 
vormgever Bauke Visser Koenders uut Hauler-
wiek. Et boek wodde drokt bi’j Printbase van 
Suntjehannesge. 

Harmen Houtman gruuide op an de Binnenweg 
in Ni'jhooltpae
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Harmen Houtman

Vliering

I n de meitied kriej’ andrang om et nust op te rumen. Om alles waj’ et 
oflopen jaor opstaepeld hebben netties over kaasten en mappen te 
verdielen. Om alles weer es netties op odder te brengen. Vanzels blift 

d’r dan rotzooi over.

Wi’j hebben veurig jaor meert de vliering flink onder hanen neumen. 
Belaanden op plakkies waor we jaoren niet west weren. In die weke 
kwam ik een flink stok van mien verleden tegen. Uut mien schoeletied 
vun ik schriften van eerdriekskunde en geschiedenis. We mossen nog le-
ren hoeveul meensken d'r in pattie lanen woonden. In de schriften kom 
ik de plaeties van steden en streken tegen, die in de rollen beschuut 
zatten. 
Hiel aorig was et inklappien, waor ik de kroontiespenne an ofstreek. Ok 
hadde ik nog een boekien mit tekenings, die ik maekte mit Oostindische 
ink. En daor ston ik op een foto in pofbroek veur et hekke van de schoe-
le. In de klasse was et petret maekt van mien breur en mi’j. Ik zag mien 
eerste brille en veerder in een deuze de hiele verscheidenhied an brillen 
die ik deur de jaoren henne dreug. 
Hiel aorig was et kleine opschriefboekien mit gedichies van doe ik 
zeuven, acht jaor oold was. Vassies over de vekaansie, oonze boerkeri'je, 
de jaorgetieden. Mit Oostindische ink en een kroontiespenne tekende ik 
d'r plaeties bi'j. In die tied haj’ de Kleine Koerier, de kienderrebriek van de 
Friese Koerier. Vaeke stuurde ik mit zoe’n vassien een tekening op. As et 
zaoterdags in de kraante ofdrokt wodde, dan kreej’ een klein kedogien. 
Vaeke een kienderboek. Aj 'd'r zes keer in staon hadden waj' Kleine Koe-
rier journalist. Zoks was een hiele eer. In mien heugenis was ik de twiede.

Ik schreef zoe’n protte en wol graeg dat ze d'r een dichtbundel van 
maekten. Ik vertelde et mien mem. Die vun dat een goed idee. Ze zocht 
een uutgeveri’je en stuurde een twintigtal van die vassies op. Ik zie nog 
et brune kevot dat we in de busse stopten. Veur mi’j as kiend kwam d’r 
een spannende tied. Nao een peer weken kwam et bericht dat et niet 
geschikt was om uut te geven. Ik was teleursteld, mar dat zakte rap of. 
Vanzels pakte ik de penne weer op en gong deur mit schrieven.
Now aachterof daenk ik vaeke an et feit dat mem me vulen leut dat 
ze wies op me was. Ze vieterde me an. Misschien schatte ze ok wel in, 
dat et niks wodden zol. Mar ze ston aachter mi’j. Doe ik deur dat oolde 
boekien blaederde was ik d’r wisse van dat zoks echte memmeliefde 
west was. 
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E t vul beslist niet mit veur de jury van 
et Stellingwarfs Meziekfestival om te 
bepaolen wat et beste Stellingwarver 

lied van 2018 wodden gong. Mar nao lang 
overleg mit mekeer kwammen ze d’r tóch 
uut: ‘Schreeuw’ van de fermaosie ‘Dawn of 
day’ uut West-Stellingwarf, mit zangeres 
Mirjam Postma. 

De jury vun dit et beste lied, omreden tekst 
en meziek goed bi’j mekaander passen, bu-
tendat sprak de prissentaosie ok slim an. Mar 
de jury hadde ok veur alle ere vuuf lieties hiel 
veul wardering. Zo was d’r ok ommeraek veul 
wardering veur et Stellingwarver lied ‘Neem 
mi’j mit’ van de gitaarklub Capodastro’s. Een 
uutschieter naor beneden zat d’r neffens de 
jury beslist niet bi’j. 

Van de redaktie

‘Schreeuw’ beste Stellingwarver lied 2018

De winners 'Dawn of day' mit links de juryleden Emma Winter en Appie van Riesen, en rechts juryveurzitter 
Wim Hunneman

Zangeres Mirjam Postma van 'Dawn of day' 
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Mooie verscheidenhied an dielnemers 
Dit keer was d’r opni’j een mooie verschei-
denhied an meziek. Jong en wat oolder, ze 
deden allemaole mit, en ok dat gegeven 
maekt dat et Stellingwarfs Meziekfestival 
uniek is. De zang- en meziekgroep DoVo 
(Deur oolderen Voor oolderen) uut Buil kreeg 
n.a.v. heur prachtige optreden mitien al vrao-
ge naor optredens. Et festival was dit keer in 
de hierveur slim geschikte zael bi’j de Rusten-
de Jaeger in Hooltpae. Rond de 130 bezukers 
zorgden mit mekeer veur een genoeglike en 
feestelike Stellingwarver aovend. Behalven de 
winner van de wedstried deden an et festival 
mit: the Lion Rules, de Scheve Schaatsband, 
SOTD, de Capodastr’s en DoVo. De jury 
beston dit keer uut Emma Winter, Appie van 
Riesen en Wim Hunneman (juryveurzitter).

Lekaole omroep Odrie
De prissentaosie was, op heur bekende 
enthousiaste wieze, in hanen van Anna Span. 

Veur de geluudsverzorging zorgde Janko 
Blaauw van Jubbege. Et festival wodde 
opneumen deur de lekaole omroep Odrie, 
en die opnaemen bin een schoffien leden 
uutzunnen. De orgeniserende warkgroep van 
de Stellingwarver Schrieversronte - besta-
onde uut Kjest Herder, Piet Tjassing, Klaasje 
Herder en Sietske Bloemhoff - is van doel en 
hool et festival ankem jaor opni’j, mar dan 
op 16 november, bi’j de Rustende Jaeger. De 
eerste dielnemers gavven heur daor al mitien 
veur op. 

Anna Span prissenteerde ok now weer mit veul 
fleurighied et festival

Dawn of day / Suze Sanders

Schreeuw

Ok al stot jow wereld in
Blief ondaanks in jezels geleuven
Zuuk je greens op en vertrouw
Op de kracht die schoelt in jow

Waacht op mi’j, pas op mi’j
Laot mi’j los, vertrouw op mi’j

De locht is koold en vol mit aangst
De kaemer vuult die oolde sfeer
’t Vuur is uut mar ’t rokt nog steeds 
Naor de liefde die oons dreef

Waacht op mi’j, pas op mi’j
Laot mi’j los, vertrouw op mi’j

Laot op straote de laampen oons goed beschienen
En an de overkaant ’n stoepe vol mit bliede meens-
ken
Schrief mien naeme dan in ’t locht van jow ver-
waachtings
Nanananananana

Waacht op mi’j, pas op mi’j
Laot mi’j los, vertrouw op mi’j

Laot op straote de laampen oons goed beschienen
En an de overkaant ’n stoepe vol mit bliede meensen
Schrief mien naeme dan in ’t locht van jow ver-
waachtings
Nanananananana
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D ’r zullen niet veul meensken wezen naor 
wie een gebargte op oonze eerdkloot 
nuumd wodde. De ontdekkingsreiziger 

Johan Eilerts de Haan (1865-1910) van Noord-
woolde was d’r zoe’n iene. In de oerwoolden 
van Suriname kuj’ de bargen vienen die zien 
naeme dregen. Johan het daor allienig niks 
van ofweten. Hi’j sturf al op jonge leeftied 
in de Surinaamse jungle en ligt daor now al 
meer as honderd jaor begreven.

Johannes Gijsbert Willem Jacob (Johan) 
Eilerts de Haan wodde op 3 oktober 1865 in 
Noordwoolde geboren as dadde van vier zeu-
nen in et gezin van Anneus Frederik Eilerts 
de Haan van Olst en Fenna Henriëtta Doedes 
Breuning van Wolvege. 
Johan zien heit was vri’jzinnig predikaant in 
Noordwoolde van 1860 tot 1868. Hi’j schreef 
as eerste in oons laand een peer boeken over 
de Maotschoppi’je van Weldaodighied.1 Zien 
belangstelling daorveur kwam deur votlo-
pen kolonisten van de Maotschoppi’je die in 
plaggehutten wonen gaon weren op ’e heide 
zudelik van Noordwoolde.
Doe Johan drie jaor oold was, verhuusde et 
gezin naor Ternaard in et noorden van Fries-
laand. Heit was daor doe domenee wodden.

Aanders as zien breurs, die netaoris, domenee 
en dokter wodden, zocht Johan et aeventuur 
veer van huus. Doe hi’j bijna zeuventien jaor 
oold was, gong hi’j bi’j de marine in Den 
Helder. Nao zien opleiding daor tot aodel-
bost diende hi’j eerst in West- en laeter ok in 
Oost- Indië. Hi’j wodde in 1889 bevodderd tot 

luitenant ter zee van de 2e klasse en drie jaor 
laeter van de 1e klasse. 
In 1900 kreeg Johan een anstelling bi’j et 
Ministerie van Marine in Den Haag. Laeter 
warkte hi’j ok nog kot bi’j de steernwaacht 
van Utrecht. Mar et bloed kreup waor et 
niet gaon kon. In 1903 gong hi’j opni’j naor 
Oost-Indië. 

In de zoemer van 1908 reisde de altied vri’j-
gezel bleven Johan op verzuuk van oonze re-
gering mit de boot naor Paramaribo. Daor gaf 
hi’j leiding an een expedisie die de bronnen 
van de Surinamerevier in kaorte brengen wol. 
Ok zollen de bargen in dat gebied opmeten 
wodden. 
D’r gongen as ondersteuning twintig ’stads-

Carol Klok

De bargen van Johan

1) A.F. Eilerts de Haan, De Noord-Nederlandsche Landbouwkoloniën. Eene studie over de Maatschappij van Weldadigheid, Am-
sterdam, 1872; De Rijksgestichten te Ommerschans en Veenhuizen, Amsterdam, 1876. Disse boeken kuj’ lezen op google.books.
nl, zuken: eilerts de haan.

Petretfoto van Johan as jonge aodelbost (rkd.nl)

DeOvend_feberwaori2019.indd   22 11-02-19   09:04



  DE OVEND  23

negers’ en twie indianen mit in zoe’n vuuftien 
boten. Mit De Haan reisden ok luitenaant Wij-
mans en dokter Tresling mit. Wijmans maekte 
woordeliesten van de tael van de inlaanse 
bosnegers, heur huweliksgewoonten, tatoua-
ges2 en de verbouw van ries. Tresling verzae-
melde zoe’n vuufhonderd nog niet ontdekte 
plaanten in et oerwoold, die laeter in oons 
laand beschreven wodden. 

De expedisie vun in de zudelike binnelanen 
van Suriname iene van de oorsprongen van 
de Surinamerevier. Die wodde de Lucierevier 
nuumd, warschienlik as andaenken an een 
overleden nichien van Johan. Eilerts de Haan 
legde zien bevienings vaaste in een tied-
schriftartikel, wa’k nog van internet anschaf-
fen kon en mit interesse lezen hebbe.3

Twie jaor laeter begon Johan an een ni’je 

expedisie, now om langs de Lucierevier 
een aander begin van de Surinamerevier te 
ontdekken, de Corantijn. Dokter Hulk gong 
mit om biezundere plaanten en beesten te 
zuken. Ok wodde et leven en de tael van de 
daor ontdekte Trio indianestam bestudeerd 
en optekend.
Mar tiedens disse expedisie wodde Johan 
ziek. Naodat hi’j bewusteloos raekte, kwam 
hi’j op 29 augustus 1910 te overlieden in et 
oerwoold, warschienlik an malaria. Hi’j wodde 
begreven an de Granriorevier, ok een bron 
van de Surinamerivier. Een now mit mos 
begruuide plaete kwam as andaenken bi’j 
zien graf.

Nao de dood van Johan gong de Coran-
tijn-expedisie nog acht maonden deur onder 
de leiding van Conrad Carel Käyser, krek as 
Johan een Nederlaanse militair en ontdek-
kingsreiziger. Ok hi’j schreef zien bevienings 
op in een artikel.4

De kaorte van Suriname mit et Eilerts de Haan- en 
Käyser gebargte (kids.britannica.com)

Eilerts de Haan (l) en dokter Tresling mit een tal 
inlaanse bosnegers (Verslag, zie noot 3)

2) Inlaanse bosnegerkiender wodden op heur achtste jaor om et montien tatoeëerd om heur een vroliker uutdrokking te 
geven. Een ’tjanga’ tatoe wodde rond de naevel van de man en vrouw anbrocht naodat zi’j veur et eerst seks had hadden. En 
een vrouw die gien seks wol, kreeg een ’sootoe bako’ an de binnekaante van heur boverbienen.
3) J.G.W.J. Eilerts de Haan, ‘Verslag van de expeditie naar de Suriname- rivier, (30 juni- 20 november 1908)’, Tijdschrift Konink-
lijk. Nederlands Aardrijkskundig Genootschap, Leiden, 1910.
4) C.C. Käyser, ‘Verslag der Corantijn-expeditie (19 juli 1911-1 april 1912)’, Tijdschr.. K. N. A.G., Leiden, 1912. Zie google.books.
nl, zuken: corantijn
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5) Volkskrant 8-1-2000. Stokkies uut de films staon op YouTube, zuken; eilerts de haan. In diel 2 ziej’ et graf.

De grafplaete in et oerwoold van Suriname (greentoursntravel.com)

Laeter kregen twie gebargten in et zuden van 
Suriname, as ere an de beide ontdekkingsrei-
zigers, heur naemen: et Eilerts de Haan-ge-
bargte en et Käyser-gebargte.

As wardering veur Eilerts de Haan zien pio-
nierswark in de jungle brocht et Surinaamse 
volk in 1912 centeraosie bi’j mekeer veur een 
bostbeeld van him. Et staot tegenwoordig in 
de tuun van et Surinaams Museum in Para-
maribo. In 1921 wodde nog een Nederlaans 
marineschip nuumd naor Eilerts de Haan.

In et jaor 2000 gaf Johan zien aachterneve 
Herry Eilerts de Haan leiding an een zelde 
expedisietocht as van zien veuroolder. Hi’j 
vun et graf van Johan weeromme. Disse 
aeventuurlike reize wodde filmd en de doke-

mentaire die daor van maekt is, kwam nog 
etzelde jaor in drie ofleverings op ’e National 
Geographic tillevisie.5

Zol ’t niet wat wezen om disse films nog es op 
te scharrelen en dan te dri’jen in ’t Buurthuus 
van Noordwoolde? As andaenken an een 
toch biezundere Noordwooldiger.
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M aondeliks of jaorliks in et zunnegien 
– dat gebeurt meensken niet gauw, 
zeker niet vanwegens wark in een be-

stuur doen of vertegenwoordiger wezen bi’j 
een aandere klub. Al gaot et om vule langer, 
d’r was kotleden alle reden om zoks wisse wel 
te doen wat Jan Haveman anbelangt. 
Die is al van de oprichtingsbi’jienkomst in 
1972 of lid van de Stellingwarver Schrievers-
ronte. Haveman kwam in Buil op ‘e wereld, 
hi’j woonde laeter in Steggerde en nao zien 
onderwiezersopleiding, zien opleiding tot 
lerer Nederlaans en verschillende betrekkings 
in et onderwies was hi'j et laeste stok van zien 
loopbaene rektor van een schoelegemien-
schop in Emmen. Hi’j vertegenwoordigde van 
1999 of de Stellingwarver Schrieversronte in 
et bestuur van SONT (‘Streektaelorgenisao-
sies Nedersaksisch Taelgebied’, bestaonde uut 
vri’jwilligers) en hi'j dee daor aorig veul wark. 
Mar in de SONT-vergeerdering van 9 novem-
ber 2018 nam hi’j ofscheid, om zien leeftied.

De Stellingwarver Schrieversronte hadde op 
14 december een biezundere bi’jienkomst 
opzet mit bestuur, passeniel en vri’jwilligers. 
Ok Haveman zien vrouw Tineke was d’r bi’j. 
Klaas van Weperen, veurzitter van de Stelling-

warver Schrieversronte, daankte Haveman 
naodrokkelik veur al zien inzet. Zien Stel-
lingwarver taelorgenisaosie hadde him niet 
aanders kend as een butengewoon trouw, 
konstruktief en sekuur vertegenwoordiger 
van oonze regio in et bestuur van SONT, zee 
hi’j. De grote daank van de Stellingwarver 
Schrieversronte wodde ok tot utering brocht 
mit twie mooie boeken as kedo.

Van de redaktie

Jan Haveman in et zunnegien

Even opschrieven…
Tiedens de jaorvergeerdering van 2018 kwam van de leden et veurstel om de jaorvergeer-
dering een maond naor veuren te haelen. De kaans is dan groter dat meer leden naor disse 
bi’jienkomst kommen zullen, zo was et idee. En daor zollen ze best wel es geliek in hebben 
kunnen, dat daoromme het et bestuur besleuten om de jaorvergeerdering dit jaor te holen op 
woensdagaovend 17 april! Jim kommen dit keer toch ok?
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Jaap Sikkema

Beestevellen

L oek en Lieneke zitten zoas gewoonlik naost mekeer 
op ’e plaanke van de zaandbak in et schaad onder 
de iekenboom. Et is weer een hiete dag op et 

kampeerplak in Appelsche en alle kampeerders hebben 
een plakkien uut de zunne opzocht. Bi'j dit weer is alles 
en iederiene rustig. Krapan alles, want onder de vleerpolle 
speulen nog een peer knienegies mit mekeer. Zo now 
en dan een bekkien grös en dan springen ze weer tegen 
mekaander omhogens.
Loek en Lieneke volgen de strapatsen van de knienegies 
mit een peer hangende oogleden.
‘Zol ie wel een knienegien willen wezen,’ zegt Lieneke 
iniens en kikt overzied, ‘gien proefwarken op schoele, zels 
weten wanneer aj’ uut jow slaopplak kroepen en gien 
oolden die zeggen wat aj' doen moeten.’
‘Daor he’k nog nooit over naodocht,’ is et dromerige ant-
woord van Loek.
‘Of een slaanke ree, renen maeken van die elegaante 
sprongen. Krek as mien vrundin, die zit op ritmische 
gimmestiek. Ik hebbe lessend bi'j heur keken, doe was d'r 
een wedstried.’
Loek vint et onderwarp mar niks, dus et blift weer stille.
‘Vandemorgen, doe ik bi'j et toiletgebouw was, vreug de 
rekreaosieleider of ik vandemiddag helpen wil bi'j een 
speulmiddag veur de kleinties hier.’ Lieneke perbeert et 
gesprek op gang te holen. ‘Ik komme, he'k zegd, en ok dat 
ik jow mitnemen zal.’
‘Nooit, dat kuj' wel vergeten.’ Iniens is Loek helder wakker.

Tegen twienen lopen Loek en Lieneke naor et sportveld op 
et kampeerplak, d'r staon al een protte kiender te waach-
ten. Uut een grote deuze haelt de rekreaosieleider twie 
grote verstruperspakken en geft et aepepak an Loek.
‘How es even, ik gao hier niet veur aep lopen.’
‘Dan geef ik jow et berevel en krigt Lieneke et aepepak.’
Even laeter staon ze heur omme te strupen in een does-
hokke. De aandere kleren gaon uut, et is vusen te waarm 
om ze d'r onder an te holen.
Et duurt mar een schoffien of ze beginnen allemachtig te 
zwieten en de vellen plakken heur op ’e huud vaaste. En 
jokken...

As et feest oflopen is, willen ze graeg doesen, mar dan 
doen ze een vremde geweerwodding. Et vel van de aep en 
dat van de beer is bi'j beidend an et eigen vel vaaste- 
gruuid; ze kriegen de pakken mit gien meugelikhied meer 
uut. Et wil van gien kaante. Ze hotten en raomen an et vel 
omme, mar et geft gien verlös.
De kwaoiighied bi'j Loek wodt allienig mar groter. ‘Kiek, 
dat kriej' now van jow fratsen, ik vule mi'j doodongelokkig.’
Raodeloos draeven ze et kampeerplak of en verdwienen 
in de bos, zo veer as meugelik bi’j et kampeerpllak uut de 
buurt. De takken striemen heur over de snuten.
Iniens staon ze tussen de woonwaegens van et circus, 
dat disse weke in Appelsche staot. Een man mit een hoge 
hoed op komt op ze of. ‘Ík bin de opperstalmeester, kom 
mar mit mi’j mit. Ik hebbe wel een mooi keunsien veur jim.’
Een ogenblik laeter staon ze in de midden van de 
circustente en wo’n ze ankondigd as wereldberoemde 
act, die de direktie van et circus speciaol inhuurd het om 
vandaege naor Appelsche te kommen. Een klaeterend 
applaus van et pebliek geft heur et gevuul dat ze echt 
wereldberoemde artiesten binnen.
Et trommegeroffel wodt almar luder, d'r wodt een bra-
nende hoepel binnenbrocht en de opperstalmeester gaot 
aachter ze staon.
‘Hooggeacht pebliek, kom dat zien! In oons circus hebben 
wi'j nog wilde dieren die een keunsien doen gaon.’
Hi’j sist tegen Loek en Lieneke: ‘Spring deur die branende 
hoepel.’
Ze kun niet weeromme, nemen een anloop en vulen 
de gloed van et vuur, heuren een knetterend geluud en 
roeken een braandlocht. Et pebliek is hielemaole deur et 
gekke henne, ze blieven mar joelen en raozen en klappen 
dat et wat dot.
As Loek en Lieneke triomfaantelik de hanen omhogens 
stikken, vulen ze dat de dierehuud d'r ofbraand is.
Mit een mooi andaenken van de circusdirekteur kommen 
ze tegen de aovend weer bi'j de caravan an.
‘Wat bin jim laete, we weren al ongerust,’ zeggen heur 
oolden.
‘Ach, jim zien ok overal aepen en beren…’
Loek rammelt de voesten op ’e bost en Lieneke begint 
Loek te vlooien en ze proesten et uut van et lachen.

(Een faobelachtig verhael)
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M it een alderfleurigste bi’jienkomst 
wodde donderdagaovend 24 janne-
waori de jongste kursus Stellingwarfs 

ofsleuten. Dat gebeurde in et vaaste lesplak 
van dit seizoen, de Eupenbaore Biebeltheek 
van Wolvege. De ‘kursus Stellingwarfs I’ hul 
disse keer zes lesaovenden van twie lesuren 
in. De lessen wodden verzorgd deur de kur-
susleiders Mark van Veen (Wolvege) en Henk 
Bloemhoff (Oosterwoolde). 

Et gaot d’r in dit soorte van beginnerskursus 
omme et Stellingwarfs beter onder de kni’je 
te kriegen. De naodrok kwam disse keer stark 
op et schrieven van et Stellingwarfs te liggen, 
ok omreden haost alle kursisten van huus 
uut Stellingwarfs praoten en et lezen mar 
hiel zelden een perbleem is. Liekewel kreeg 
dat onderdiel ok et neudige ommedaenken, 
omreden luudop lezen helpt bi’j et goed 
uutspreken en omdat veul lezen helpt bi’j 
et vaasteholen van et goeie woordbeeld. En 

daor hej’ netuurlik baot bi’j aj’ et Stellingwarfs 
schrieven. 
In de lessen is an de haand van een power-
point veul ommedaenken geven an spelling, 
uutspraoke, woordgebruuk en grammatika, 
et laeste veural veur wat de oddering van de 
warkwoorden betreft. Een biezunder om-
medaenken kreeg hoe aj’ et ien en aander in 
hulpmiddels opzuken kunnen (haandwoor-
deboek, boek ‘Schrijf je ’t Stellingwerfs’, ‘Taal 
in Stad en Land: Stellingwerfs’ en digiveurzie-
nings op stellingia.nl en stellingplus.nl). D’r 
is warkt mit opzuukoefenings, invullen van 

Van de redaktie

Beginnerskursus Stellingwarfs 2018-
2019 ofsleuten in Biebeltheek Wolvege

Op de foto, veuran, v.l.n.r.: kursisten Miranda van 
der Vegt, Elizabeth Bergsma, Marian Jansen, Afra 
Wamsteker; boverste riegel v.l.n.r. kursusleider Mark 
van Veen; kursisten Jan Mulder, Wesley Veen, Johan 
Jansen, Roelof Bakker, Albert Slagter; SSR-bestuurslid 
(siktaoris) Hendrik Fokkema en kursusleider Henk 
Bloemhoff. Kursist Bertus v.d. Akker was verhinderd.
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muuilike vormen in zinnen en veerder mit 
diktees.
Meer praoten, meer schrieven, et Stelling-
warfs zichtberder maeken in opschriften – ok 
dat weren onderwarpen die ommedaenken 
kregen. Disse kursisten hadden meerst uut 
heurzels al belangstelling veur Stellingwarver 
verhaelen, gedichten en romans, of bin die 
belangstelling now dudelik an et ontwikke-
len. Ok historische boeken, al of niet in et 
Stellingwarfs, hadden ze aorighied an. De 
geschiedenis kreeg in disse kursus mit naeme 
ommedaenken in de vorm van et ontwikke-
len van een eigen Kanon van Stellingwarf. 
Op dat punt zal nog warkt wodden an een 
vervolg. Et zal de kursusleiding ok bepaold 
niet verbaozen as de oold-kursisten dommiet 
gauwachtig es een verhael of gedicht publi-
ceren in bi’jglieks et tiedschrift De Ovend. De 
kwaliteiten daorveur lieken d’r te wezen. 
In april is d’r nog een soorte van ofslutende 
exkursie naor een netuurgebied in Stelling-

warf, zoks onder leiding van netuurkenner 
Freddie de Vries van Hooltpae. Dan kriegen 
de kursisten ok heur ‘Bewies van mitdoen’ an 
disse kursus. 
Ofslutend op disse laeste aovend voerde 
Schrieversronte-bestuurslid Hendrik Fokkema 
nog even et woord. Hi’j sprak zien wardering 
veur de belangstelling van de kursisten uut 
en nuumde nog even dat de Stellingwarver 
Schrieversronte meer in huus het dat veur 
heur de muuite weerd wezen kan. In dat 
verbaand wees hi’j d’r ok op dat et beeld dat 
vroeger wel beston: ‘een klein lekaol ge-
beuren’ al lange niet meer klopt. Et tael- en 
kultuurinstituut Stellingwarver Schrieversron-
te het leden en ondergaot belangstelling niet 
allienig in de regio Stellingwarf en omgeving, 
mar ok van veer daorbuten. Levend bewies 
is iene van disse kursisten. Zi’j bezocht de 
bi’jienkomsten in Wolvege van Amsterdam 
uut. 

D e meertmaond begint wat et Stelling-
warfs angaot hiel goed! Op basisschoe-
le De Heidepolle in Wolvege wo’n vanof 

maendag 4 meert twie weken besteded an 
et Stellingwarfs. Alle groepen gaon dan an 
de slag mit de tael die sund oktober 2018 
deur et Riek erkend is. Ok daor is andacht 
veur; Henk Bloemhoff hoolt bi’j de ooldste 
vier groepen een praotien over et hoe en wat 
daorvan. 
Mit mekeer zeuven kenners van de streek en 
de streektael doen mit an et projekt en gaon 
mit een Stellingwarfs onderwarp an de slag. 
Geert Lantinga, Grietje Bosma en Lenus v.d. 
Broek gaon n.a.v. een kuier deur Wolvege 
in de weer mit een biezundere schrief- en 
foto-opdracht. Freddie de Vries hoolt een 
speciaole PowerPoint en gaot mit groep 6/7 
op netuurexkursie in de eigen leefomgeving. 

Groep 6 gaot mit Stellingwarver tenielstok-
kies an de gang, en groep 7 het as onderwarp 
De Lende n.a.v. een peer volksverhaelen. 
Groep 4 en 5 krigt twie Stellingwarver schrie-
vers op bezuuk. Zo holen disse groepen een 
interview mit Johan Veenstra en mit Christine 
Mulder. Christine gaot daornaost mit de leer-
lingen illestraosies maeken an de haand van 
et deur heur schreven kienderboek Muske 
Tiemen. Femmie van Veen gaot in de weer 
mit et veurlezen en vertellen uut et boek De 
Hollebomebos. Sietske Bloemhoff lat veur 
de groepen 1 en 2 Piepmoes overkommen, 
een speciaol projekt zoas dat eerder ok op 
basisschoelen De Riemsloot (Appelsche) en 
De Lamer (Oolde- en Ni’jlaemer) uutvoerd 
wodde. 
De Schrieversronte zorgt veur bi’jheurend 
lesmateriaol bi’j alle onderwarpen. (Red.)   

Meertmaond-streektaelmaond op De Heidepolle
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H i'j was vri'jgezel. Ik hebbe et over Siebren. Hi'j was niet et 
type zoaj’ die vaeke veur ogen hebben van iene die niet 
trouwd is en bovendat een betien wereldvremd. D'r wodde 

wel van him zegd, ok in femiliekringen, dat d'r gien vrouwlude-
vleis an Siebren zat. Zien zeuven jaor ooldere breur wus wel beter. 
Doe Siebren een jaor in Frankriek warkte om ok die tael wat onder 
de kni'je te kriegen het hi’j daor een schoft verkering had. Zien 
breur het him laeter wel ofvraogd waoromme hi'j d'r in Frieslaand 
nooit een vervolg an geven had.
Doe Siebren vuvenzestig wodde en overdag thuus was, hadde 
hi'j alle daegen kontakt mit zien kammeraoden die hi'j bi'j de roes 
hadde. As betrokken inwoner van et dörp ston Siebren altied klaor 
om de hanen uut de mouwen te stikken. Zo was hi’j bi’jglieks 
vri’jwilliger bi'j et ophaelen van oold pepier. Veur een vri'jgezel lag 
zien huus d'r hemmel bi'j. Liekewel kwam Klaske alle weken langs 
om de punties op ’e i te zetten, vanwegens et wark dat liggen 
bleven was. 
Now een jaor of viere leden zee hi'j tegen de femilie: ‘Ik hebbe mi'j 
opgeven veur et oolden-van-daegen-huus, ik kan niet meer goed 
op mi'jzels passen.’ Drie maonden laeter verhuusde Siebren. Hi'j 
hadde et daor slim naor ’t zin, gong morgens naor de koffiezael en 
as d’r wat te doen was, was hi'j van de perti'j. Et eten kreeg hi'j van 
't huus op zien kaemer.
Siebren was niet zoe'n liefhebber van soep. Hi'j at d'r meerstal mar 
een peer leepvol van op, en de soepballegies. Et was him te mal 
en geve de uutdunde soep mit weeromme. Hi'j zat op ’e twiede 
verdieping en zag op ’e tuun daele waor vaeke voegels omme-
hipten. Gien eten votsmieten, zo was Siebren opbrocht. D'r zat 
aorig wat vermicellie in de soep. Siebren smeet de ressies gewoon 
tot et raem uut. Mar et duurde niet zo lange of hi'j wodde d'r op 
anspreuken. Dat de onderbuurvrouw de slierten van de soep op ’e 
ruten hadde, en dat kon niet nog een keer.
Dit veurval dee mi'j daenken an et huus waor op ’e mure onder 
een bovenraem een witte strepe naor onderen leup. Mien associa-
osie was dat d’r een pot leegd was. Of dat d’r iene van de jongen 
in de veensterbaank staon hadde te pissen. Omdat hi'j zoe'n hoge 
nood hadde dat hi'j niet op tied bi'j 't husien kommen kon.

Kees Koopstra

Associaosie
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Z e mos oppassen dat ze niet onderuut-
gong op et gladde pad. De middagzun-
ne gleensterde in de iezel die mit rillen 

over de grond kreup. Heur voeten beweugen 
hoolterig as in een stomme film. De belle kon 
ze niet vienen en dus klopte ze hadde op ’e 
varveloze deure.
Omdat d’r gieniene kwam, drokte ze d’r  
tegenan. Hi’j gong eupen en ze blikte een 
duustere gang in. Hadde ze d’r wel goed an 
daon en gao naor him toe?!

Oktober leut him nog even van zien mooiste 
kaante zien. De grune blaeden van de ieken-
boom kregen et eerste likkien haastvarve. 
Een lege, felle middagzunne streelde de klin-
kers van et plein midden in ’t dörp. De gatten 
op ’e kni’jen van Marijke heur broek vongen 
de goolden straolen van et dreuge naojaor. 
Ze zat op et baankien veur et warkeloze post-
kantoor. Gelokkig was dat nog in de oolde 
staot, mar d'r zat now een fysiotherapeut in. 
Wat hadde ze daor van mem heur haand een 
protte brieven en kaorten hennebrocht. Mit 
een kaortien stuur ie een glimk de wereld in, 
hadde mem heur altied veurhullen. 
Uut heur linnen tasse pakte ze et boek dat ze 
krek liend hadde bi’j de biebeltheek. Naost 
heur zat Sibbe te miemeren mit de elletakke 
half over de leuning. Zien wilde, grieze haor 
zocht een uutweg, die et niet vienen kon. 
De wiend hadde vri'j spel in de dikke bos en 
de roege haand ploegde tussen de draoden 
deur.
Opiens vul zien oge op et brune veurwarp 
wat tussen heur in lag. ‘Is dat jow beurs?’ 
vreug de oolde, reenfelige man. 
De puber keek op van heur smartphone die 
ze krek votstoppen wol en steerde verbies-
terd om heur henne. Doe nikte ze. ‘Disse 
broeksbusies bin zo klein, daor vaalt alles 

drekt uut!’ was heur bescheid. ‘Bedaankt,’ 
gong ze deur, ‘ik hadde krek vuuftig euro van 
mien beppe kregen om schoeleboeken van 
te kopen. Stel je veur dat ik de ponge mit et 
briefien kwietraekt was! Mien mem kan et op 
’t heden niet goed betaelen!’ 
Ze keek naor beneden en schaemde heur 
dat ze et de man verteld hadde. Waoromme 
flapte ze zoks d'r allemaol uut? Wat hadde 
zoe'n onbekende oolde kerel daor eins mit te 
maeken! 
Mar hi'j was wel hiel allat west. 
‘Wi’j hadden et ok niet roem thuus,’ troostte 
de man, ‘ik hadde twie breurs en zes zussies. 
Et was gien vetpot. Mien heit het de kost op 
’e vremdste menieren bi’j mekeer gadderd. 
Hi'j was in weer en wiend onderwegens. De 
naacht het me ogen geven, zee hi'j wel es. As 
kiend vunnen we dat mar gekkepraot, hoe 
kon et duuster je now ogen geven?! Jaoren 
laeter begrepen we wat hi'j daor doedertie-
den mit bedoelde. Dik nao middernaacht 
heurden we de aachterdeure wel es. We 
schrokken soms wakker, mar as we de klom-
pen van heit heurden, sleupen we zo weer. 
As mem op et kooldst van de winter gien 
geld veur braandstof hadde, kwam mien heit 
opiens tóch mit drie gulden anzetten! Een 
dik bedrag in die tieden. Daor mochten wi’j 
gien vraogen over stellen! Mar wat maekte et 
ok uut, as et in de kaemer mar lekker waarm 
was. As wi'j oons haanties mar lekker veur de 
kachel holen konnen.’ 
Et maegien propte de beurs mit muuite weer 
in heur strakke broeksbuse. Ze was onder de 
indrok van et verhael van de grieze man. Zien 
stemme kwam zo eigen over. 
 ‘Mien breur en ikke hebben haost gien 
kontakt mit oonze heit,’ verklaorde ze schru-
ten. ‘Mem het mar een halve baene bi’j een 
meubelzaek en ik warke as vakkevuller bi’j 

Harmen Houtman

De brune beurs
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de supermark. Sund veurige weke eten we 
mar vier daegen vleis. De kappesjon op mien 
oolde winterjasse zit los.’

Even steerden ze veur heur uut. De wereld 
hadde duzenden keren om zien asse dri’jd in 
et leeftiedsverschil tussen heur beidend, mar 
wat was d’r veraanderd? Aarm was weinig 
centen. Weinig centen maekte de wereld 
kleinder. 
Hoe is de heit van disse man doedestieds 
an die drie gulden kommen? vreug et mae-
gien heur of. As ze daor es aachterkwam. 
Misschien kon ze et foefien zels bruken. Dan 
gong ze es mit heur vrundinnen op stap. 
Now mos ze elke keer onzinnige uutvlochten 
bedaenken omdat ze niet mit kon. Ze zol et 
him lief vraogen.
‘Wie was jow heit aenlik?’ perbeerde ze. 
De man van rond de tachtig miende dat et 
gesprek oflopen was. En now wol ze meer 
weten! 
‘Mien heit hiette Siemen en was gewoon 
boereknecht,’ zee de man. ‘Hi’j was altied bi’j 
Jochem Steijn, die een oolde klinte hadde bi’j 
de Karkebos.’ 
Marijke veerde op: ‘Dat was mien grootvader, 
mar… ik hebbe him niet kend,’ zee ze. ‘Mien 
heit vertelde soms over pake. Hi'j hadde een 
stokmennig koegies en een Fries peerd. Daor 
reed hi'j soms op deur et dörp. De meensken 
schrokken eerst en dan gnezen ze. Ik hadde 
dat wel es zien wild. Mar ja, ik kan niks meer 
over him te weten kommen.’ 
‘Kom es een keer langes, dan za’k je es wat 
meer over zien wondere wereld vertellen,’ 
antwoordde Sibbe. ‘Naachs hebben ze een 
protte mit mekeer optrokken! Vroeg in de 
morgen kwammen ze weer veur ’t locht. Dan 
lachten ze even en nammen ofscheid. Mor-
gens zag ik geld liggen in de taofellae! Mar 
now moet ik vot. Ie kun ok wel een buuscent 
bi’j mi’j verdienen mit stofzoegen en raeme-
wasken.’ 
Dat was een onverwaachse vraoge. Ze keek 
even besluteloos om heur henne. Toch leek 
et heur een goed veurstel; geld verdienen 

bi’j de oolde man en toegelieke wat te weten 
kommen over heur pake.

Et duurde meer as zes weken eer ze mekeer 
weer zaggen. De tempereturen zakten staori-
gan. Now en dan aaide een laogien sni’j huus 
en hiem. 
Die morgen was de reed naor de oolde 
boerkeri’je ziepeglad. De laeste adderverens 
weren bevreuren. Over de boeremoes lag een 
dun, wit vlusien. Ze kon de belle niet vienen 
en daoromme klopte ze op ’e deure. Omdat 
d’r gieniene kwam, drokte ze d’r tegenan. 
Even twiefelde ze of ze wel veerder gaon zol. 
Ze hadde et mit mem had over de man die 
heur pake goed kende. Mem wus niet wie 
de oolde man was, mar omdat Marijke zo 
enthousiast over him praotte, hadde ze toe-
stemming kregen. Naodat de deure eupen-
gaon was, kwam ze in een duustere gang.
Heur versleten leerzens klonken had op ’e 
plavuizen. Et leek as was ze in een duustere 
grot belaand. Mar goed dat ze de buterdeure 
niet hielemaole dichtedaon hadde! Boven 
heur heufd bespeurde ze een plefon mit een 
laampe die niet braande. Op een stoel ston 
een bakkien mit eerpels, die geduldig leken 
te waachten om scheld te wodden. Opni’j 
kwam ze bi’j een deure.
‘Is d’r volk in?’ reup ze onwennig. 
Et bleef stille. Mit heur linkerhaand drokte ze 
tegen de twiede deure. Mit muuite kwam d’r 
beweging in. Waor was ze belaand! Zoks leek 
alliend in films te gebeuren. Ze kwam in een 
stoffige kaemer waor een klein pittien braan-
de. Heur ogen mossen wennen an et donker. 
Ze kon allienig wat kontoeren zien. Opiens 
zag ze aachter de deure een katte liggen. Hi’j 
beweug niet! Op wat ofstaand hong een kou-
we mit een leeg stokkien. Waor was Sibbe?

In et schiensel van et laampien ontdekte ze 
de oolde man, die onderuut zakt was in een 
hoge rieten stoel. De boksen van zien me- 
sjesteren broek weren omhogens scheuven, 
zodat een diel van zien onderbienen zichtber 
weren. Ze schrok en reup zien naeme. D’r 
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kwam gien bescheid. Zien oogleden weren 
dichte, zien mond ston los. In een wink zag ze 
dat zien bost nog krek op-en-daele beweug. 
Een stille katte, een knarrie die op ’e bojem 
van zien kouwe lag! De raemen potdichte! 
Hier dot de koolmonoxide zien wark, was 
heur eerste gedaachte. Mem waorschouwde 
heur d’r ok vaeke veur. Hej’ wel een raempien 
los Marijke? reup ze dan. 
Ie konnen d’r staot op maeken, dat Sibbe mit 
disse koolde alle raemen dichtedaon hadde. 
In alle stilte was de koledamp hier doende 
mit aekelige zaeken. 

Marijke pakte Sibbe bi’j de aarms en trok him 
mit alle macht op et vloerklied dat veur de 
stoel lag. An de tippen van et klied sleepte ze 
him de plavuizen gang deur. Mit alle macht 
trok ze de oolde baos de drumpel over naor 
buten. De gladhied van et pad was heur 
laeste hulpe. Zien lief schokte op-en-daele 
over de witte ribbels van de oprit. Daor lag 
Sibbe in de winterkoolde. De bost onder zien 
blauwe boezeroen bleef haost onzichtber 
bewegen. 
Et maegien belde 112. 
Ze zollen drekt kommen.
Op ’e hurken gong ze naost him zitten. Zol 
ze ooit nog wat te weten kommen over de 
geheime naachtelike tochten van zien heit en 
heur pake? Over waor ze et geld weg had-
den?
Opiens zag ze dat Sibbe zien rechterhaand 
een voeste was. Veur de rest was hi’j slop. 
Veurzichtig perbeerde ze de voeste te eupe-
nen. Et slaegde. Een peer tellen laeter roegel-
den d’r drie euromunten uut! 

Koosje Hornstra

De ezel in mi’j

De ezel in mi’j
het verschillende gezichten
tieden lang
wel aorig dapper
mit een rustig gemoed

Vaeke hiel arg slim
en dan ok daegenlang
niet mu te kriegen
oneindig trouw
veur heur naosten

Mar d’r bin ok tieden 
dan is de ezel in mi’j
overdreven veurzichtig
en daorbi’j beheurlik koppig
dan kan ze wel
tegen alles anschoppen
ok aachteruut

Et meerst antrokken
vuul ik mi’j
tot de Irish Donkey
die het ok alle 
eigenschoppen 
van een goeie ezel 

De ezel in mi’j 
het et niet makkelik
mar ik bin bliede 
dat ze bi’j mi’j wezen wil.
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