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E T  V E U R O F F I E N
Verhuzen
An now toe hebbe ik twie jaor in et buterlaand woond; temeensen, aj’ et bekieken vanuut de 
Stellingwarven. Van 1975 tot 1977 mos ik Appelsche verruilen veur Assen. Now ligt, zo zullen 
jim weten, de oorsprong van de Stellingwarven in Drenthe. Et was in 1328 dat twaelf kerspelen 
uut Drenthe heur bi’j de Friezen ansleuten, dat hielemaole vervremden dee ’k now ok weer 
niet. En mit de tael kon ik me daor ok wel aorig redden vanzels, mar as et d’r op ankomt was et 
toch een soorte van emigraosie. Et vuulde dan ok as thuuskommen doe ik nao twie jaor weer 
bi’j honk kwam, mar dan vuuf kilemeter veerderop, in Oosterwoolde.
Dit anlopien het hopelik wel dudelik maekt da’k et wel naor de zin hebbe in et laand van Lende 
en Kuunder. Mar ja, an alle mooie dingen komt een aende, zeggen ze wel es. En dat gelt ok 
hierveur. De emancipaosie het bi’j oons toesleugen: de vrouw is kostwinner en komt in sep-
tember te warken in, jawisse, Noordoost-Frieslaand. En een belangrieke (om niet te zeggen: 
ingriepende) konsekweensie daorvan is: verhuzen.
‘Niks d’r van!,’ zee een tennismaot van mi’j, ‘ie gaon mar LAT-ten of scheiden, mar ie kun de Stel-
lingwarven niet uut.’ En hi’j was bepaold niet de ienige mit zoe’n opmarking. En ik moet eerlik 
wezen: ik hebbe al even an et idee van verhuzen wennen moeten. Gebrukelik is ommes dat 
meensken nao heur pensioen (ik wor dit jaor 65) weerommegaon naor de streek daor ze van 
jongs of an woond hebben, mar ik wor as oolde boom toch nog verplaant.
Op et mement van schrieven van dit Veuroffien bin Sietske en ikke drok mit de laeste aenties 
van oons klokke(stoele)boek. Mar toegelieke bin Lieuwkje en ikke drok mit et kopen van een 
huus mit alle drokte van bouwkeurings, taxaosie, hypetheek en zo d’r om henne. Wát een ge-
doe! Mar et huus dawwe op et oge hebben, tja, daorvan he’k zegd da’k de greens wel weer een 
keer over wil. Daor een aandere keer misschien wat meer over, want d’r vaalt hiel wat over et 
huus te vertellen, ok al zol de koop niet deurgaon! Mar as et allemaole lokken gaot dan zitten 
wi’j dus over een half jaor in et hol van de Friese lieuw.
Zoe’n verhuzing het vanzels ok gevolgen veur mien hobbies en ere dagvullings. Et sporten za’k 
niet meer in Oosterwoolde doen; et tal vri’jwilligersfunkties hiere zal ofbouwd wodden moeten 
en et warken veur de kraanten zal minder vaeke gebeuren, zo is mien verwaachting. Et wodt 
ommes een kwestie van keuzes maeken van wat aj’ op die ofstaand nog naokommen kunnen. 
Mar ien ding is wel dudelik: ik zal vaeke nog es disse kaante weer opkommen om te genieten 
van et Stellingwarver laandschop, mit greide, bouw en struuk, mit wallegies en heide en over-
oold gebruuk.
Ik bin d’r wisse van da’k dan krek zo enthousiast wor as Jitze Hofstra was tiedens et interview 
da’k vlak bi’j zien geboortehuus mit him had hebbe, en daj’ in disse Ovend lezen kunnen. Want 
waor ‘k ok belanen zal, d’r blift een starke baand mit mien geboorteplakkien, mien Stellingwar-
ver laand!

Jan Koops

2 DE OVEND
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W e kennen Jitze Hofstra veural van de 
elektronikazaeke die hi’j hadde in 
Oosterwoolde. Eerst an et wiekien 

(de Quadoeleweg), daornao an ’t Oost en 
weer laeter op et industrieterrein. Mar daor 
zit Jitze al zoe’n twintig jaor niet meer in. Et 
wodt neudig tied om him te vraogen naor et 
plak dat him wat dot.
Krek op ’e dag dawwe ofpraot hebben is et 
vervelend miezerig weer. Daor trekt Jitze 
(78) him niet vule van an, want weer of gien 
weer, hi’j fietst alle daegen omdebi’j twintig 
kilemeter.
Op hoop van beter weer (veur de foto’s) 
rieden we toch naor et parkeerplak bi’j de 
tennisbaene an et Jardingerpad. Mit de auto, 
want de zwaore tasse mit dure fotoappere-

tuur wi’k niet op ’e fiets mitnemen. In de auto 
kriegen we et over de gezondhied van Jitze. 
Die hoolt de laeste tied niet over. 
‘An et aende van de weke gao’we op vekaan-
se,’ zegt Jitze, ‘mar daornao moe’k veur 
bestraolings naor Liwwadden.’ 
Op mien vraoge of dat zolange waachten 
kan, is zien bescheid: ‘Ik wol d’r eerst nog 
even tussenuut; ik hadde die bestraolings 
nog wel wat laeter hebben wild, mar daor wol 
de specialist niks van weten.’ 
Awwe d’r wat op deurpraoten dot blieken dat 
Jitze de oflopen jaoren aorig wat keren in et 
ziekehuus belaand is. ‘Ze numen dit ok wel de 
Ambulancestraote.’ zegt Hammy laeter, Jitze 
zien vrouw. ‘Jitze is al vaeke ophaeld en ok 
veerder hier in de straote staot de ziekeauto 

Dit plak dot
me wat

Jan Koops

Niet zeuren! Et levensmotto van  
optimist Jitze Hofstra

Jitze bi'j et Jardingepad
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4  DE OVEND

nog al es om iene mit te nemen.’ 
Mar: ‘Niet zeuren!’ zegt Jitze. ‘Gieniene het d’r 
wat an aj’ bi’j de pakken daele zitten gaon. 
We holen de kop d’r veur.’ Laeter in et gesprek 
wodde dudelik dat die levensinstelling d’r al 
vroeg in zat.
Wi’j stappen bi’j de tennisbaene uut de auto 
en lopen et Jardingepad op richting Jardinge.
En dan komt Jitze op ’e tekst. ‘Dit was mien 
schoelepad. Hier, over dit pad, leupen 
daegeliks achttien kiender van Jardinge en 
de Bentemaoden naor de schoele an de 
Weemeweg. Die schoele ston doe op et plak 
daor now et gimmestieklekaol is, tegenover 
waor De Toekan staot. Is et niet prachtig die 
es hiere? Ie moe’n d’r toch niet an daenken 
dat hier ni’jbouw kommen zol?’ Jitze dudet 
op de plannen die d’r west hebben om op ’e 
Jardingeres et ien en aander an te pakken en 
wat ni’js te bouwen. Nao aorig wat protesten, 
onder eren van de Historische Verieninge, is 
dat plan now van taofel.
Now en dan staon we stille omreden Jitze du-
delik maeken wil wie d’r woond hebben. Zels 

heb ik nooit weten dat d’r vroeger huzen 
staon hebben an et Jardingepad, mar Jitze 
wet de naemen nog te geven van de bewo-
ners van doe. Krek as bi’j mi’j is et onthoold 
wat naemen angaot niet honderd percent, 
dat daoromme komt zo now en dan et 
pepiertien daor de naemen op staon uut de 
jassebuse.
As Jitze uutleg geven het over et plak daor 
Harke Heida woond het en ok zien zeune, de 
bekende Stellingwarver Pieter Heida, gao’we 
wat veerder en lopen langs een kaampe 
laand daor vervenershusies staon hebben 
en wo’n de herinnerings van Jitze weer naor 
boven haeld. ‘Hier woonde Teye Visser. Die 
hadde appels, mar as kwaojongen zatten wi’j 
d’r vaeke te vroeg bi’j. Teye kwam dan naor 
buten en zee dan dawwe mar niet an zien 
appels zitten mossen. As ze riepe weren, dan 
zol hi’j een maande mit appels aachter de 
hede zetten en mochten wi’j daor wel wat 
uut pakken. En zo kwam et ok.’ Even veerder: 
‘Hier woonde Geert Ni’jenhuus, ok  mit een 
appelboom; etzelde verhael!’

Et witte broggien op een prentbriefkaorte van ruum honderd jaor leden, die uutgeven is deur J.H Popping
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Dan dri’jt Jitze him omme en kikt richting de 
Jardingerbos. ‘Zie ie dat rooie huus? Daor bin 
ik geboren en he’k de eerste achttien jaor 
woond. Et is now Bentemaoden 2, mar dat 
was vroeger niet zo. De eerste briefkaorten 
die we kregen, daor ston alliend mar op: Klaas 
Hofstra, Oosterwoolde. En as de kaorte schre-
ven was deur iene uut Oosterwoolde, dan 
ston d’r gien Oosterwoolde op, mar ’alhier’. 
Die kaorte kwam niet veerder as et postkan-
toor van Oosterwoolde. Laeter kwammen 
de straotnaemen. Wi’j, uut Oosterwoolde, 
nuumden de laene daor wi’j an woonden 
de ’Hujlaene’. Die was nog niet bestraot in 
die tied. De boeren uut et dörp, die laand in 
Jardinge hadden, mossen mit de waegens  
mit huj over die laene. Kwam de kaorte van 
verens dan was de anduding vaeke Jardinge, 
of Jardingepad. De postboden kwammen 
ok wel es an de deure om een kaorte of te 
geven. “Jim kriegen morgen vesite,” zeden 
ze dan. Ze lazzen de kaorten die ze ofgeven 
mossen en wussen hiel goed wat d’r overal 
speulde.’
‘Vroeger leup hier al een schulpepad naost 
waor wi’j mit de fietse over konnen. Behalven 
as et flink regend hadde, dan was ok dat ien 
en al modder.’ 
We kommen vlakbi’j de Jardigertille een man 
integen mit een flink blaffende Friese stabij. 
De hond liekt niet rustig te kriegen. De man 
lat weten dat hi’j de hond perbeert op te 
voeden mar dat hi’j him pas kregen het doe 
die een half jaor was. ‘Dan wil et niet meer,’ 
zegt hi’j. ‘Ie moe’n him hiel lief behaandelen,’ 
zegt Jitze dan, ‘gien klappen geven, heur!’ En 
Jitze lat zien haand wat naor beneden gaon 
en ’Bijke’ komt daor rustig wat an snuffelen en 
is votdaolik rustiger. ‘Disse man kom ik vule 
vaeker tegen a’k an et fietsen bin.’ Etzelfde 
gebeurt even laeter weer as d’r een man mit 
twie honden langes lopt.
Bi’j et ofslaggien naor de Ter Borghlaene 
maekt Jitze dudelik dat et schulpepad daor-
henne vroeger an de aandere kaante van de 
riegel bomen langes leup.
We belanen bi’j de Jardingertille. Jitze vertelt: 

‘’Et witte broggien’! Zo wodde et vroeger 
altied nuumd. Hi’j was doe wel wat smalder. 
An die kaante was et zwembad en van disse 
kaante deuken we zo et ondiepe waeter in. 
Levensgeveerlik vanzels. Dit was ok et plak 
daor scharrels ontstonnen en de zundags 
leupen hier een boel meensken uut et dörp 
langes. Et witte broggien was een begrip. 
Dat et now et ‘Liefdesbruggetje’ is, dat vien ik 
verschrikkelik. Moej’ toch es kieken wat een 
roesterig spul allemaole en de varve overal 
schenneseerd vanzels. Et pad van hier of naor 
Jardinge nuumden wi’j ’Et lange pad’. In mien 
onthoold hadden wi’j et altied in de wiend 
awwe hier langs lopen of fietsen mossen.’
Wi’j hebben op et witte broggien een nog 
dudeliker zicht op Jitze zien geboortehuus. ‘Ik 
bin een naokommertien. Die drekt boven mi’j 
zit is twaelf jaor oolder. Dat was niet altied 
even makkelik. Zeker niet doe oonze mem 
wegraekte. Ik was nog mar dattien jaor en 
heit zestig. En heit hadde ok nog wel es wat 
perblemen mit de gezondhied. Op een keer 
dat ik thuuskwam lag hi’j te krimmeneren in 
bedde. Ik bin naor de buurman gaon, Rinke 
Ni’jenhuus. Die trok de leerzens an en waor-
schouwde dokter Jongebreur. Die kwam doe 
mitien, ok mit de leerzens an, bi’j oons thuus. 

Nóg eerder was et witte broggien d'r nog niet
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6  DE OVEND

Heit bleek goddelroos te hebben. Mar et wark 
mos wel daon wodden. Ik mos d’r om half 
vufe uut, de beesten verzorgen, waeter op- 
haelen, voeren, de kieperimmen schonemae-
ken en dat soort wark. En dan naor schoele; 
en de middags etzelde nog es. Nee, et was 
niet allemaole makkelik. Mar: niet zeuren!’
Ok doe Jitze naor de UTS gong in Grunningen 
wussen de sjefeurs van de busdienst wel dat 
Jitze naost et schoeleleven nog wel aorig wat 
wark verzetten mos. Ze bleven dan wel es bi’j 
de halte staon waachten op Jitze, as hi’j d’r 
nog niet was. Jitze kent de naemen van de 
sjefeurs nog goed en nuumt d’r zo een peer 
op.
Awwe weerommelopen naor de auto en weer 
langs de ofslag naor de Ter Borghlaan kom-
men, begint Jitze over de MCO, de MotorClub 
Ooststellingwerf die in Oosterwoolde opricht 
wodde. ‘Start en finish weren altied bi’j Oos-
tenburg en dan gongen ze deur de wandel-
bos (Ter Borghlaan) en over et Jardingepad 
weer op Oostenburg an. D’r deden bekende 

naemen an mit, zoas Meine Oost, dokter 
Jongebreur, dokter Gerlach (van ‘de bocht’ in 
Zandvoort), Tasma, Bruunsma en zo.’
Awwe bi’j Jitze thuus binnen om et gesprek 
of te ronden zie ik daor op ’e kaaste een bod: 
Door ontspanning inspanning 1925-1975. 
Van DIO dus. Jitze zat in et begin bi’j de 
gimmestiek, daornao bi’j körfbal daor hi’j ok 
scheidsrechter van was en bi’j et voetbal. Hi’j 
het ok een schoffien veurzitter west. Ok het 
hi’j in et bestuur van Odrie zeten, de lekaole 
omroep. Daor warkt hi’j ok nog bi’j et Stel-
lingwarver meziekpergramme Singeliers. Et 
Stellingwarfs ligt Jitze goed. Naost et bod van 
DIO staot ok een bottien mit de tekst ’Wie 
wend is Stellingwarfs te praoten hoeft et hier 
ok niet te laoten’. En op et husien hangt et 
boekien ’Greensgeval’.
Dat is Jitze niet: een greensgeval. Hi’j is en 
blift een Oosterwooldiger die over zien jonge 
jaoren om et Jardingepad henne mit veul 
enthousiasme vertellen kan.

Jitze bi'j et witte broggien mit zicht op et huus (rechts mit rood dak) daor hi'j de eerste achttien jaorvan zien 
leven woond het.
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D ’r kommen een stok of wat aktivitei-
ten an die te maeken hebben mit et 
Nedersaksisch in et algemien, dus mit 

et grotere verbaand van Grunnings, Drents, 
Sallaans, Stellingwarfs, Twents, Aachterhoeks 
en Veluws. Et leek de redaktie van De Ovend 
aorig om daor even kot wat over vertellen te 
laoten in dit nommer. 

Raod van Europa in Zwolle: ok in et 
verbaand van et Nedersaksisch 
De meerste lezers weten et wel: et Neder-
saksisch is erkend als regionaole tael in et 
verbaand van et Europees Haandvest veur 
regionaole taelen of taelen van minderheden. 
Dat gebeurde in 1995/1998. Et Nedersaksisch 
kwam te valen onder diel II van dat haand-
vest. Niet onder diel III – bange as bestuur-
ders en poletiek schienlik weren veur striede-
ri’je om een boel geld, zo wodt et temeensen 
aachterof wel zien. Of dat now neudig was 
of niet die bangemaekeri’je, de benauwdig-
hied veur ‘claims’ en al zo meer bleef wel en 
toepassing van diel III kwam niet – de meer-
derhied in de Twiede Kaemer hul et tegen. 
Aj’ warken mit diel III moet uut 35 of meer 
parregraffen van dat diel vaastelegd wodden 
wat op et terrein van die parregraffen percies 
daon wodden zal en dat moet dan ok garan-
deerd wodden. Nee dus veur et Nedersak-
sisch onder diel III in Nederlaand, wel veur et 
Fries en veur et Nedersaksisch / Nederduuts 
van een tal dielstaoten in Noord-Duutslaand.
Liekegoed komt de Raod van Europa et 
beleid en de uutvoering van et haandvest 
naolopen, mar veur et Nedersaksisch gaot dat 
dan om diel II en in hoevere men him daor 

an hoolt. Dat gebeurt om de drie jaor, en hiel 
sekuur ok. Bi’jkotten is et weer zo veer: de 
‘visitaosie’ komt d’r an. Op 16 oktober is et 
‘Committie of Experts’ in Zwolle, om daor te 
praoten mit SONT, oonze koepel ‘Streektaal-
organisaties Nedersaksisch Taalgebied’  en 
om ok te praoten mit de streektaelinstituten 
en -orgenisaosies in de verschillende Ne-
dersaksische gebieden. Instellings dus zoas 
de Stellingwarver Schrieversronte. De Raod 
van Europa zicht die orgenisaosies naost de 
overheden (riek, perveensies, gemienten) 
as belangrieke partners, dat wil zeggen 
as vertegenwoordigers van sprekersgroe-
pen van et Nedersaksisch. Et hieten NGO’s, 
‘niet-goevernementele orgenisaosies’; ze 
wo’n ok wel as niet-staotelike orgenisaosies 
anduded. Hoej’ et ok numen willen, et gaot 
om instaansies, bi’jveurbeeld dus de Stel-
lingwarver Schrieversronte, die formeel los 
staon van overheden en die de sprekers en 
aandere brukers van de tael vertegenwoordi-
gen die et allemaole anbelangt. Elke keer het 
de Stellingwarver Schrieversronte mitdaon 
an de visitaosierondes, en dat zal ok now 
weer zo wezen. Nao de tied rapporteert et 
Committee an de Raod van Europa. De Raod 
van Ministers stelt dan anrikkemedaosies op 
en die gaon weer naor de lidstaoten – zoas 
Nederlaand dus.
Zaeken die de visitaosiekemmissie (‘Commit-
tee of Experts’) dislange iederkeer deurnam 
bin de artikels van diel II, mit daorbi’j de vrao-
ge: hoe gaot et, wat gaot goed, wat bin de 
perblemen? Et gaot vaeke veural om artikel 
7 uut diel II. Mit naeme lid 7f is netuurlik van 
groot belang, lees mar: ‘et veurzien in  pas-

Henk Bloemhoff

Stellingwarfs even in wat groter  
verbaand: inkelde Nedersaksische  
mannefestaosies op komst
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8  DE OVEND

sende vormen en middels veur et onderwies 
in en de bestudering van regionaole taelen 
of taelen van minderheden op alle d’r veur 
in anmarking kommende onderwiesnivo’s’. 
Stellingwarfs en aander Nedersaksisch in et 
onderwies – een belangriek punt van omme-
daenken, dat is begriepelik. 
Disse keer wodt de visitaosie extra biezunder, 
ok omreden de kemmissie ongetwiefeld de 
nationaole erkenning van 10 oktober 2018 in 
de gesprekken betrekken zal. 

Onderwiessymposium 
op 18 september in Ommen
De meerste Nedersaksische taelinstellings 
zullen ok bi’j mekeer kommen op et onder-
wiessymposium dat SONT orgeniseert op de 
middag van 18 september. Dat is in multi-
funktioneel centrum De Carrousel in Ommen. 
Uutneudigd wo’n ok in dit geval de bi’j SONT 
ansleuten Nedersaksische taelorgenisaosies 
en -instituten in de verschillende regio’s. 
Zi’j kun personen uut et onderwies daor ze 
funktioneel mit saemenwarken nugen om 
mit te gaon. Uteraord is ok de Stellingwarver 
Schrieversronte anschreven en die gaot ok 
henne. Doel van de middag is ontwikkelde 
perdukten zien laoten en infermaosie uut-
wisselen. Personen die et anbelangt geven 
prissentaosies wiels daornaost in een appatte 

zael stands binnen mit perdukten en aander 
materiaol. 

Symposium Regionaole taelen 
op 6 november in Venlo
In verbaand mit de erkende regionaole taelen 
Nedersaksisch, Limburgs en Fries orgeni-
seert et Ministerie van Binderlaanse Zaeken 
een symposium in Venlo. Dat zal wezen op 
6 november. Ok hier zal et veural gaon om 
info-uutwisseling. Et percieze pergramme is 
nog niet bekend mar dat zal ongetwiefeld 
gauwachtig kommen, zo goed as zeker ne-
tuurlik ok op internet.

Prissentaosiesymposium 
‘Nedersaksisch in een notendop’.
Naor anleiding van et verschienen van Neder-
saksisch in een notendop. Inleiding in de Neder-
saksische taal en literatuur op 10 juli wodt op 
vri’jdagmiddag 13 september een prissenta-
osiesymposium holen. Dat zal wezen bi’j de 
Iesselakedemie in Zwolle. De orgenisaosie 
is in hanen van uutgever Keuninklike Van 
Gorcum, wiels de Iesselakademie ruumte en 
meugelikheden beschikber stelt. In elk geval 
zal de uutgever mitwarkers en vri’jwilligers 
van streektaelinstituten nugen, en zo ok de 
vuuf auteurs en heur anhang, zoks in roeme 
zin. De bi’jienkomst zal mit richt wezen op de 
betekenis van de vroegere perfester Hendrik 
Entjes veur et Nedersaksisch. Hi’j was inder-
tied ok in Stellingwarf goed bekend, om niet 
te zeggen ok slim ‘gezien’. Zo was hi’j lange 
jaoren kommitteerde bi’j de kursus Stelling-
warfs. De naogedaachtenisse van Entjes op 
dit symposium het d’r mit te maeken dat et 
17 september van dit jaor honderd jaor leden 
is dat hi’j op ‘e wereld kwam. In verbaand 
mit de prissentaosie van et boek zullen de 
auteurs lezings verzorgen die betrekking 
hebben op dielen van et boek en die ok lin-
ken naor wark en betekenis van Entjes, wiels 
inkelde biezundere gaasten een extra rolle 
vervullen zullen op dit symposium.

Johan Veenstra vertelt in de klasse tiedens een Stel-
lingwarfs schoeleprojekt

N I ' J
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N I ' J
‘Luudklokken en klokkestoelen  
in Stellingwarf’
Begin september verschient et boek 'Luudklokken en klokkestoelen in Stellingwarf’. Dat boek, 
dat al een schoffien in de penne zat, wodde schreven deur Jan Koops en Sietske Bloemhoff. 
Eerder schreef Bloemhoff et boek ‘Klokkestoelen van Stellingwarf’ mit daorin o.e. de beschrie-
ving van de vaktael van de klokkestoelebouwer en de oolde gebruken rond et kleppen en 
luden wanneer d’r iene uut de tied raekt was. Ok in et ni’je boek is daor weer ommedaenken 
veur, krek as veur de historie van de verschillende klokkestoelen.
Ni’j is et verhael over de luudklokken in Stellingwarf. Niet alliend de klokken die in klokkestoe-
len hangen wodden beschreven, mar ok die in de verschillende karken hangen. Veur dit onder-
diel zorgde Jan Koops, die daor de oflopen jaoren veul onderzuuk naor dee. Biezunder is o.e. 
et diel dat gaot over de klokken die in de Twiede Wereldoorlog vothaeld wodden in opdracht 
van de bezetter. Eerdere verhaelen daorover blieken nao grondig onderzuuk deur Koops wel 
es wat eers te wezen... 
Mit dit boek zorgt de SSR opni’j veur et vaasteleggen van een stok slim interessaante streek-
geschiedenis. In et boek bin talloze ofbelings opneumen, van vroeger en van now. Et boek telt 
120 bladzieden op A-4 fermaot en kost € 19,50. Veur de vormgeving zorgde Bauke Visser van 
Haulerwiek, et boek wodt drokt bi’j Printbase in Suntjehannesge.  

Stick mit film DKDKW
Vroeg in et veurjaor was de première van de eerste Stel-
lingwarver speulfilm ‘Daor klept de klokke weer’. Intied is 
de film al in tal van dörpen prissenteerd, de hieltied verge-
zeld mit uutleg, verhaelen en anekdotes van mitwarkers of 
speulders an en in de film. De film vertelt over de biezunde-
re geschiedenis van Stellingwarf rond de periode 1500.
Vanwegens de grote belangstelling lat de Stellingwarver 
Schrieversronte de film now ok op speciaole sticks zetten, 
die in een al even speciaol deusien verpakt te koop kommen zullen. In september kuj’ daor al 
op intekenen, et deusien mit stick wodt je dan veur 1 december thuus bezorgd of toestuurd. 
Mar et kan vanzels ok ofhaeld wodden bi’j et kantoor in Berkoop. 
Dit kleine mar fijne hebbedinkien kost tiedens de intekenperiode, en die is tot 1 oktober, mar 
€ 10,00 (exkl. verzendkosten). Et intekenen kan via de mail info@stellingwarfs.nl, veur, nao 1 
oktober kost de stick € 12,50.  

  DE OVEND  9
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10  DE OVEND

Z o dreuge de zoemer van veurig jaor 
en now was, zo nat was de winter van 
1824/’25. ‘Et kan verkeren,’ zee Bredero. 

In de naacht van donderdag 3 op vri’jdag 4 
feberwaori van et jaor 1825 bulderde d’r ok 
nog een joekel van een noordwesterstorm 
mit een springvloed over oons laand. De arg-
ste van de hiele negentiende ieuw! 

Een protte van de eerder al deurwiekte 
dieken om de Zuderzee henne hullen et niet 
meer. Een groot diel van Overiessel en Fries-
laand leup onder mit zooltend zeewaeter.1 
De al wat ooldere lezers hebben vanzels de 
waetersnood van 1953 in Zeeland nog aorig 
in ’t onthoold. Zi’j kun heur nog beter veur-
stellen wat d’r bijna twie ieuwen leden zoe’n 
betien gebeurde.

As gevolg van een naachtelike deurbraoke 

van de Zuderzeediek bi’j Blaankenham was 
in 1825 in oonze kontreinen Sliekenborg as 
eerste an de beurt. Doe ok de diek tussen 
Schoterziel en De Lemmer et op dattien plak-
ken begaf, weren al gauw ok Spange, Schar-
penzeel en Munnikeburen de pineut. 

Et hiele dörpien Sliekenborg overstroomde. 
Bi’j de Lendebrogge daor woonde de kroeg-
hoolder en koopman Jan Teunis Dragt mit 
zien vrouw Roelofje Alberts. Bi’j disse beide 
meensken woonden ok dochter Jantje en 
heur man Egbert Dijkstra, tegere mit heur 
twie nog kleine kiender. Al gauw klapte de 
hiele woning deur de stormvloed in mekeer. 
Jan Teunis en zien schoonzeune Egbert had-
den gelok. Zi’j weren in die naacht mit heur 

Carol Klok

De waetersnood van 1825

De boerkeri’je ’Kleine Miente’ in Hooltwoolde in de 
golven, schilderi’je van Dirk Piebes Sjollema

1)  De Ofsluutdiek was d’r nog niet, et zooltene waeter van de Noordzee leup bi’j vloed de Zuderzee in.
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potschippien2 een haandeltien hering an ’t 
votbrengen  naor ‘t Vene. Mar Roelofje en 
heur beide kleinkiender verdronken jammer-
lik in de golven. En Jantje spoelde zomar vot 
et huus uut, in de richting van de boerkeri’je 
van buurman Frans Koopmans. Daor kon zi’j, 
drievende op ’e golven, nog krek de beide 
hoorns van een koe vaastepakken die op ’e 
stal ston. Alliend de kop van et beest stak nog 
boven et waeter uut. Zien jim et tafriel veur 
jim?

Vri’jdagmorgens broesde et deur de storm 
opjaegde waeter daornao over de Lendediek 
henne. Et overspoelde binnen 24 uur alle aan-
dere dörpen in de Westhoek en om Wolvege 
henne. Et was daor ’t argste van hiel Fries-
laand. Mar ok de hiele streek tussen Blesdieke 
en Noordwoolde kwam in die vri’jdagnaacht 
onder waeter te staon. 

Asof et nog niet genoeg was, baste d’r ok nog 
een zwaor onweer los en gong et vreselik 
sni’jen. Et waeter kwam aanderhalve meter 
hoge te staon op meer dan 13.000 bunder 
van et West-Stellingwarver laand. D’r  ver-
dronken nog es zes meensken en 400 huzen 
wodden vernield. Ok verzeupen d’r 1400 koe-
nen en 358 schaopen, peerden en varkens. 
De hiele winterveurraod turf en huj wodde 
zeiknat en gong naor de filistijnen. De schae-
de leup in de 216.000 gulden (ommerekend 
now zoe’n 2,3 miljoen euro’s). Een protte geld 
veur die tied. 

Zes huusgezinnen van Munnikeburen vlocht-
ten de al onderlopen karke in. Zi’j zatten daor 
daegenlaank op ’e galerij mit zes halve bollen 
as eten. Omdat zi’j et zooltene zeewaeter 
niet drinken konnen, slobberden zi’j smulten 
sni’j uut de haand. Et was dan ok een gods-
geschink doe Hendrik Nutterts van Wolvege 
toevallig vlakbi’j Munnikeburen, op een 
drieftille in et overspoelde laand, een welle 

vun. Daor zat lekker zuut waeter in. Hendrik 
schepte d’r een vat vol van en punterde dat 
naor et dustige volkien boven in de karke.
Vuuftig aandere meensken van Munnikebu-
ren konnen, krek as een protte oongelokki-
gen uut de ere plakken in de buurt, Wolvege 
nog berieken. De midden van dat dörp lag 
wat hoger, daor ston mar zoe’n tien centime-
ter waeter.

Hiel wat meensken van Hooltwoolde, die op 
’e zoolder of op et dak van heur nog over-
aende staonde huzen zatten, wodden mit 
een baggelbak3 redded deur Ritske de Vries 
en Sijbren Visser. Doe disse manluden tegen 
vri’jdagnaacht hatstikke mu weren, nammen 
pelisie Wolter Dijkstra en boereknecht Minze 
Tjallinga et reddingswark over. Zo wodden 
mit mekeer 313 meensken van een wisse 
dood redded en naor de karke en schoele 
van Wolvege brocht. Daor weren de kachels 
flink opstookt en was d’r ok wat te eten en te 
drinken.

2)  Schip van koopluden  mit potten, pannen en aandere huushooldelike negosie.
3)  Lege hoolten bak waor van veen en waeter ‘baggel’ in mongen wodde om daor  turf van te maeken.

Onderlopen dielen (zwat) van Nederlaand in 1825

DeOvend_augustus2019_binnenwerk.indd   11 07-08-19   11:27



12  DE OVEND

Zaoterdagmiddag 5 feberwaori gong de 
beurtschipper Pieter Ottes de Jong op ver-
zuuk van  grietman en vervener mr. Nico-
laas van Heloma nog mit zien boot en vuuf 
helpers van Wolvege d’r op uut. Zi’j viskten 
in dat weekaende nog es 83 stumperds op, 
waorvan alliend al 24 van Ni’jhooltwoolde en 
Hooltwoolde.

De grieteni’je Oost-Stellingwarf lag gelokkig 
wat hoger, de meensken daor hullen dreuge 
voeten. Alliend niet op vier boerderijen op et 
West van Berkoop. Boer Tjedde Jacobs mos 
daor mit zien hiele beestespul op ’e vlocht. De 
aandere boeren konnen blieven. Zi’j hullen 
mit dammen et waeter tegen.

Vot-en-daolik nao de raamp schreef keuning 
Willem I een laandelike kollekte uut. Hi’j taast-
te zels ok flink in de geldbuul en de regering 
dee d’r ok nog wat bi’j. Alderdeegst studen-
ten van Utrecht en aarme sloebers van et 

gevangenhuus van Liwwadden en de klonies 
van Weldaodighied gavven wat centen. Van 
al die centeraosie wodde niet alliend eten, 
kleraosie en beddeboel, mar ok vee, huj, stro 
en gröszaod anschaft veur de burgers en boe-
remeensken. Alle spul wodde eerlik uutdield 
onder toezicht van de opreupen schutteri’je 
van West-Stellingwarf.

Op veul plakken bleef et waeter nao de wae-
tersnood nog op et laand staon, tot in meie 
van dat jaor. En aj’ now rondrieden, ziej’ nog 
waeterpoelen die in 1825 ontstaon binnen. 
Zoas die in een kaampe laand bi’j de boerke-
ri’je De Blauwhof in Sliekenborg.

In et jaor nao de waetersnood sturven d’r in 
oonze omkrieten nog es 166 personen an o.e. 
de tyfuskoorse, dysenterie en inhiemse ma-
laria. Et was me wat allemaole, doedertieden. 
En now mar hopen dat we deur et veraande-
rende klimaot et niet nog es mitmaeken. Och 

Omgeving van Wolvege nao de storm; anonieme litografie
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De drieftille bi’j Munnikeburen mit de welle (a). Tekening  uut et boek van Jakob van Leeuwen 

harrejakkes, we moe’n d’r mar niet te vule an 
daenken…

Bronnen:
•   J. van Leeuwen, Geschiedkundig Tafereel van 

Den Watervloed en De Overstroomingen in de 
provincie Vriesland, voorgevallen in de sprok-
kelmaand mdcccxxv, 1826, Leeuwarden 
(books.google.nl, zuken: geschiedkundig 
tafereel).

•   Fokke van Lute, Her en der deur et oolde 
Wolvege, 1980, Oosterwoolde (stellingia.nl, 
zuken: middendorp)

•   Fokke Middendorp, Na driemaal klokklep-
pinge: Westhoek, 1985, Oosterwoolde (stel-
lingia.nl, zuken: middendorp).

•  stellingwerven.dds.nl
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H i’j wodt wat henne en weer slingerd 
deur gevulens en gedaachten. Die 
spontaone Annelies die hi’j bi’j ’de Bos-

barg’ troffen het. Zi’j verschilt zoveul mit Kor-
nelia. Bi’j heur kan hi’j aenlik niks goed doen. 
Bi’j et minste of geringste ongemak batst zi’j 
d’r in. Et is soms krek een kwaoie hond. Zolan-
ge hi’j nog warkte vul et him minder op. As 
‘workaholic’ was hi’j de hiele dag in de weer 
mit cieferties. Van de iene op de aandere dag 
is et wark votvalen. Zels veur keuzen, da’s 
waor. Mar hi’j hadde d’r doe nog zoe’n aande-
re veurstelling van had. Hielemaole buten de 
waard rekend: Kornelia. Et vuult as wodt him 
alle vri’jhied en staotus ofpakt deur heur. Et 
gevuul dat hi’j opsleuten zit mit Kornelia in 
dat huus waor altied alles an kaant is. Mar hi’j 
beseft ok dat hi’j opsleuten zit in himzels. Te 
maeken hebbende mit zien persoonlikhied, 
zeg mar: niet zovule zelsvertrouwen.
Annelies, die him mitien et gevuul geeft dat 
hi’j d’r wél toe dot. En dat wiels zi’j et alliend 
nog mar over fietsen en zien kunde van de 
omkrieten had hebben. Zi’j dot et locht an 
bi’j Piet, zo kuj’ dat zeggen. Et lieve WhatsApp 
bericht: ‘Piet, zo blij dat ik jou ontmoet heb! Tot 
gauw! Zin in! Annelies.’ Hi’j schöt vol, pakt de 
fiets en gaot vot.

Bi’j de Kaele Dunen zet hi’j zien fiets tegen 
een boom. Van een hoge duun of kikt hi’j 
naor de zakkende zunne. En weer maekt hi’j 
dezelde overdaenkings as die middag bi’j 
de uutspanning: Hoe vule is mien leven nog 
weerd? 
Hi’j krigt et te kwaod, ok omdat hi’j mitlie-
den mit himzels krigt. Waor heb ik dit an te 
daanken? vragt hi’j himzels of. Ik bin toch 
altied goed veur Kornelia west en zo trouw as 
’n hontien! Gien geld over de balke smeten! 
‘Verdomme!’ ropt hi’j dan hadde-op. 

Hi’j pakt zien iPhone en typt dan: ‘Annelies, 
daank jow wel veur et lieve bericht. Ik kan 
haost niet waachten! Piet.’ Mar dan is hi’j weer 
die twiefelder en verstuurt et bericht niet. Et 
strenge geweten waor hi’j mit ommegaon 
moet; et schuldgevuul. Hi’j mos een eerzem 
burgerman wodden mit een respektvolle 
baene. Mar is dit wat d’r daornao overblift? 
vragt hi’j himzels of. Hij daenkt an de dron-
ken man die et over een ‘kutwief’ had; zien 
vrommes. Piet staot himzels niet toe om zo 
te daenken over Kornelia. Mar hi’j moet slim 
zien best doen. 
Hi’j is altied een plichtgetrouwe, oppassende, 
zorgzeme man west is en dat moet zo blie-
ven, is zien eerste bedaenking. En Kornelia 
verdient et niet dat hi’j heur miskent. Want 
daor is hi’j now drok mit doende. Mar an de 
aandere kaante is d’r die duvelse aandere be-
daenking: Moet ik alles van Kornelia pikken? 
Ik bin gien hond! D’r waacht een prachtig, 
levenslustig vrommesien op mi’j. Ik bin gek 
as ik Annelies lopen laot! Mar ach, ‘k weet 
veerder niks van Annelies; niet iens waor zi’j 
woont, miemert hi’j. Ik moet et mar uut mien 
heufd zetten. 
Dan ‘ping’ (Kornelia): ‘Ik weet niet waj’ van 
plan binnen, mar aj’ niet veur tien ure 
weeromme binnen, dan slaop ie mar in de 
schure!’ 

Iniens wodt et beeld van Kornelia de personi-
fikaosie van alle saggerijn in zien leven. Heur 
baozighied, et altied beter weten en him of-
valen of veur schut zetten bi’j aanderen. Zoas 
destieds bi’j de sterilisaosie in Drachten. Nao 
drie maonden mos hi’j nog een ‘kwakkien’, 
zoas hi’j dat nuumde, inleveren bi’j et lab. Zi’j 
liggen al op bedde as hi’j d’r an daenkt dat hi’j 
aanderdaegs daor al vroeg wezen moet. Zi’j 
bin niet hielemaole inspireerd om d’r nog een 

Kjest Herder

Vervroegd mit pensioen (2)
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mooi rendez-vous van te maeken. Et wodt 
een betien een gehannes om et kwakkien in 
een bekertien op te vangen. Uut veurzorg 
hadde Kornelia d’r een nat doekien bi’j pakt 
veur et griemen. Et gaot hielemaole mis; 
mar gelokkig nog wel op et natte doekien. 
Hi’j ropt: ‘Wat now?’ Kornelia beweert dat zi’j 
daor in et labberetorium best wel wat maans 
binnen. In et natte doekien kun zi’j ok wel 
zaodcellen vienen, as die d’r nog binnen. ‘Zoj’ 
daenken?’ vragt hi’j nog an heur. ‘Doch ie dat 
ikke dat niet wete?’ blaost zi’j. ‘Ik doe et doe-
kien gewoon in een oolde weckflesse!’ 
En zo staot hi’j de volgende morgen bi’j de 
balie. ’n Betien beschaemd vragt hi’j zaachte 
an de mitwarkster of ’t een perbleem is dat 
‘et’ in een nat doekien zit. ‘Nee heur,’ zegt 
et maegien! ‘Waachten jow mar even in de 
waachtkaemer. Gao mar zitten naost die man 
mit dat schrotiesplefon!’ 
‘Wat?’ vragt Piet. 
‘Nee sorry, et is een grappien!’ lacht zi’j dan. 
Mar Piet wil wel deur de grond en verweenskt 
Kornelia.

Kwaod drokt hi’j dan de knoppe in en ver-
stuurt et bericht. Mar mitien is d’r ok weer die 
twiefel. Wat verward kikt hi’j naor de display 
waorvan et locht hiel langzem dooft. Mar niet 
lange, want dan wodt et locht weer starker 
en is et weer ‘ping’; (Annelies): ‘Je maakt me 
zo blij, Piet. Kun jij ook niet wachten? Zullen we 
morgen maar meteen afspreken? Annelies.’ 
Piet zweeft zowat van de hoge duun of. Zi’j 
zullen mekeer morgen treffen op et parkeer-
plak bi’j de Kaele Dunen. Et laeste wat zi’j 
App’t is: ‘Slaap lekker! Liefs’. 
Daor is niet alles mit oplost. Bi’jglieks de 
vraoge waor as hi’j slaopen moet; hi’j is now 
een soorte van dakloze. Mar hi’j bedaenkt dat 
naober Kees een ‘veur nood’ sleutel van zien 
huus het. Et is al hielemaole donker as hi’j, as 
een dief in de naacht, bi’j Kees op et raem tikt. 
Die is altied laete en nog an et bier. Piet legt 
gauw uut wat as de situaosie is. Kornelia gaot 
morgens om negen ure altied bosschoppen 
doen. Dan kan hi’j vlogge wat kleren en de 

autosleutels pakken. Hi’j slapt bi’j Kees op ’e 
vliering. 
De aandere dag dot Piet wat as hi’j him veur-
neumen het. Mit de auto, kleren en toiletspul-
len an boord en de fiets aachterop, ridt hi’j 
naor de Kaele Dunen. Van de camping, daor 
tegenover, kent hi’j de eigener goed. Hi’j dot 
daor de boekholing veur. An een half woord 
het die genoeg. Hi’j was d’r al es getuge van 
dat Kornelia Piet ofsnuterde. ‘Ik snap niet daj’ 
dat volholen, Piet!’ het hi’j wel es zegd. Hi’j het 
nog een kaemertien beschikber dat inricht 
is as gaastenverblief. ‘Daor meuj’, wat mi’j an-
gaot, zolange blieven as daj’ neudig binnen!’ 
zegt hi’j tegen Piet. 
Dan heurt hi’j weer ‘ping’(Kornelia): ‘Ie bin een 
dikke lafferd daj’ mi’j niet onder ogen durven 
te kommen. Now, ie bekieken et mar, hier koj’ 
d’r niet meer in!’ 
Zi’j het netuurlik geliek, daenkt Piet toch wat 
somber. Mar hi’j lat dat vlot van him ofglieden 
as Annelies d’r anrieden komt. Wat een prach-
tig vrommesien, en die komt veur mi’j! Hi’j 
knipt himzels even in de aarm. Et is toch alle-
maole te mooi om waor te wezen, daenkt hi’j. 
Zi’j zwaait heur lange brune bienen buten de 
auto. En mit dezelde warme uutstraoling as 
gister geft ze him een dikke knuffel: ‘Zo kan-
jer, we gaan er een hele mooie dag van maken!’  
Disse waarme woorden maeken Piet gelok-
kig! Hi’j hadde nooit docht dit ooit zo erveren 
te meugen. Veur zien doen hiel adrem zegt 
hi'j dan: ‘Ie weten niet half hoe gelokkig as ie 
mi’j maeken!’ 
‘Ach, lieve jongen toch, doe niet zo mal!’ 
Even daenkt hi’j te rap west te wezen mit 
disse bekentenis. Mar dan pakt zi’j zien haand 
en drokt him een dikke tuut op ’e wange. 
Even wodt hi’j gewichtsloos. Ze zetten gauw 
uut aende; Piet het een mooie route bedocht. 
Onderwegens legt hi’j heur van alles uut over 
de omkrieten. 
In Diever bestellen zi’j een bakkien koffie 
mit wat d’r bi’j. Dit is ok et mement dat hi’j 
Annelies vertelt hoe as et him gister veerder 
vergaon is. 
‘Ik wil jou niet in de problemen brengen Piet; dat 

DeOvend_augustus2019_binnenwerk.indd   15 07-08-19   11:27



16  DE OVEND

wil ik niet op mijn geweten hebben!’ schrikt zi’j 
dan. 
Mar Piet zegt dat as d’r iene last van zien 
geweten hebben moet, hi’j dat dan zels is. 
‘En dat hebbe ik niet!’ zegt hi’j, verbaosd over 
himzels, hiel risseluut. Hi’j bekent heur dat hi’j 
him niet heugen kan, zo ontspannen west te 
wezen. Dat hi’j him, zoas hi’j stoer zegt, hiele-
maole senang bi’j heur vuult. 
Daorop vertelt Annelies dat zi’j et een peer 
jaor leden ok niet al te roem had het. Dat zi’j 
doe uut een lange relaosie stapt is. Et vertel-
len van heur levensverhael maekt dat zi’j ok 
even wat uut heur doen is. Mar dan, weer mit 
die mooie ontwaopende lach:‘Je kwam pre-
cies op het goede moment bij mij in beeld!’ En 
weer mit die uutstraoling waor as Piet vanof 
de Bosbarg in opgaot. ‘Zullen we verder gaan?’ 
nemt zi’j dan de leiding. 
Op disse meniere leided wodden bevaalt Piet 
wel. En hi’j wet now ok dat Annelies, krek as 
hi’j, een rogzakkien mit littekens dreegt. Et 
vergroot et gevuul van verbiening mit Anne-
lies bi’j Piet.
Bi’j Wapse geven zi’j heur, zunne op et heufd, 
daele in et dreuge grös op een stil plakkien 
mit een fraai uutzicht. Gien meenske in de 
buurt; allienig op ’e eerde. Niet zovule meer 
zeggen te hoeven; mekeer bi’j de haand 
vaasteholen. 

Piet krigt een ondeugende gedaachte. Hi’j 
daenkt weeromme an wat him gister as eer-
ste invul - die is de zonde nog wel weerd - en 
krigt een kleur. Annelies zicht et en verradt 
mit een speciaole meniere van kieken dat ze 
zien gedaachten lezen kan. ‘Kom, ik wil iets 
controleren!’ zegt zi’j dan.
As zi’j vule laeter in Vledder bi’j harbarge ‘de 
Wilde Hof’ op heur bestelling waachten, legt 
Annelies heur haand op die van Piet. Zaachte 
zegt zi’j tegen hem: ‘Het was goed vanmiddag! 
Wi’j hoeven ons niet schuldig te voelen!’ Dan 
pakt ze heur wienglas: ‘Op ons!’ 
Piet buugt naor heur toe en vragt andaon: 
‘Veur mi’j hoeft et niet bi’j disse iene keer te 
blieven.’ 
Zi’j deurbrekt de spanning. Mit ’n kniepoge 
zegt zi’j: ‘Maar dan moet jij je wel netjes blijven 
scheren, Piet!'

Jaorvergeerdering op 2 oktober
In april is vanwegens slim trieste omstaandigheden de jaorvergeerdering van oonze 
stichting uutsteld. De ni’je daotum is woensdag 2 oktober, de vergeerdering begint om 
20.00 ure en is in oons gebouw in Berkoop.
De lederaod krigt niet opni’j bericht via de post. Behalven in De Ovend wodt de daotum 
ok nuumd op oonze websteden en op facebook. Et jaorverslag van 2018 is te lezen op 
stellingwarfs.nl; et verslag van de jaorvergeerdering en de agenda bin eerder toestuurd, 
mar exemplaoren daorvan wo’n op 2 oktober evt. rondpat.

Et bestuur
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Harmen Houtman

Zwanen
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Een spannegien witte zwanen
drift tussen riet en paampels
staorig an mi'j veurbi'j.

De vleugels opvolen op 'e rogge,
een hals die as een periskoop,
wel tien kaanten opdri'jt,   
et waeterspoor dat recht veuruutglidt.

Beeld van rust en sierlikhied,
op kleine, kabbelgolfies,
dat mien blik vaastehoolt.

Ze schrieven mit heur grieze poten
wieshied in et stille waeter,
vol verwondering stop ik mien kuier...

Dan opiens slaon ze heur vleugels
mit kracht uut mekeer veur een vlocht;
ze soezen deur de locht 
en laoten mi'j verbaosd aachter...
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Jaap Sikkema

Kermis

A s Loek morgens op et kampeerplak 
in Appelsche niet al te vroeg tot zien 
tentien uut kropt is et al smoorhiete. 

Et T-shirtien plakt him al op ’e blote huud. 
De zunne staot rejaol boven de bomen en 
de maone zakt vot in de struken aachter de 
caravan van zien oolden.
Et vuur van de zunne braant op zien al aorig 
verkleurde huud. Op ’e maone kuj' de kraeters 
nog hiel dudelik zien, et argst gloeiende is 
daor now wat of.
Loek kan him niet veurstellen dat regenwol-
kens lichtkaans weer veur de zunne lan-
gesschoeven.

D'r is kermis in Appelsche. Gister hebben de 
oolden van Loek en Lieneke ofpraot dat zi'j 
vandaege mit mekeer naor et dörp gaon: 
even kieken bi'j de autoscooters, de zweef en 
wat d’r nog meer staot op et kermisplak op ’e 
brink. En ze willen een dikke ijsko netuurlik.
'Zuwwe mit zien beidend in et reuzerad, dat 
liekt mi'j meraokelse mooi.' Loek is al onder-
wegens naor de kassa. En zo kan et wezen 
dat hi’j en Lieneke een schoffien laeter naost 
mekeer in een gondel zitten. Ronties dri'jen, 
en as ze bovenan binnen zien hi’j en Lieneke 
Appelsche en omkrieten onder heur liggen. 
Alderdeegst et kampeerplak kuj' in de veerte 
liggen zien.
Et rad begint almar hadder te dri'jen. De rem-
meri'je van de gondel raekt inienen uut odder 
en veurdat zi'j et in de smiezen hebben, vlie-
gen ze mit een rotgang in de ronte. Opiens 
knappen de boolten en wo’n ze lanceerd, de 
locht in. De gondel gieselt as een raket de 
blauwe locht in. As ze van de schrik bekom-
men binnen, kieken ze naor beneden en zien 
Appelsche as een stippien op ’e eerde liggen.

'Bevaalt et jim wat?’ heuren ze opiens. 'Ik heb-

be jim op sleeptouw neumen, dan schieten 
wi'j wat op. We gaon naor de planeet, waor as 
ik wone. Jim zien mi'j niet, ik bin onzichtber 
en ik komme van de planeet Foetius. Kiek, et 
zit zo, vanof de eerde is oonze planeet deur 
jim niet te zien. Foetius zit krek aachter de 
maone en dri'jt mit de maone om de eerde.'
'Et is niet te geleuven dat oonze perfesters 
jim nog nooit geweerwodden binnen, en 
daj'm onzichtber binnen geleuf ik hielemaole 
niet,' ropt Loek.
'Wi'j hebben wel zien dat de eerdmannegies 
op ’e maone west binnen en wi'j hebben ok 
wel de kapsules zien, waor jim veerder mit 
deur et heelal reisd binnen. Mar wi'j kun ok 
oonze kapsules onzichtber maeken, zodat 
jim oons niet in de smiezen hebben,’ gaot de 
stemme onversteurber veerder.
'Gaon we dan hielemaole naor de maone,' 
raost Lieneke veraldereerd, 'dat wi'k niet, 
as we niet weerommekommen, zie 'k mien 
oolden nooit weer.’
'Niet zo krimmeneren, vandemorgen doch 
ie d'r hiel aanders over. Doe zat ie veur de 
caravan te foeteren en te zemelen. Ie wollen 
ok wel es wat aanders as elk jaor naor Appel-
sche. Wat veerder van huus naor exotische 
lanen mit ommeraek mooie stranen. En now 
piep ie al, we bin nog mar een peer menu-
ties onderwegens.’ Loek het niks op mit dat 
geklaeg van Lieneke.
'Aj'm even opletten, dan zien jim dawwe now 
een lochtbelon veurbi'jgaon. Zwaai mar even 
naor die meensken,' heuren ze de stemme 
weer zeggen.
'Doe wat kalmer an, dan stap ik over naor 
die lochtbelonmeensken in de maande,' ropt 
Lieneke wanhopig.
'Dat zal niet gaon,’ heuren Loek en Lieneke, 
‘we vliegen now vusen te hadde. Kiek, daor 
in de veerte komt een eerds vliegtuug an. 
We moe’n d’r veur zorgen, dawwe niet in zien 
baene belanen. Aj'm goed acht geven, dan 

(Een faobelachtig verhael)
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kuj' de meensken veur et raem zitten zien.’
'Ik wil now opschieten,' gaot de stemme veer-
der, 'ik taekel jim gondel zomitien in mien 
ruumteschip, want dan kuwwe meer gang 
maeken. Oons schip kan krek zo hadde as 
bi’jglieks de zunnestraolen. Kiek, dan kuwwe 
in een uurtien tied bi'j oonze planeet wezen. 
We kommen zomitien ok nog een kapsule 
integen,’ waorschouwt de stemme, 'die is naor 
Venus west en is al een peer jaor onderwe-
gens. Over een stokmennig daegen laant die 
kapsule bi'j jim op ’e eerde op een steppe in 
Ruslaand.’

As Loek en Lieneke een ure laeter ofzet 
worden op kael stok rotsachtig laand zien 
zi'j opiens een mannegien staon, naost et 
ruumteschip.
'Zo, now ziej'm mi'j ok es, hier kan 't wel weer. 
Gao mar tegenover mi'j zitten, dan za'k jim 
uutleggen hoe as wi'j hier wonen. Mar eerst 
wi'k jim vertellen hoe 't komt dat jim mi'j zo 
goed verstaon. Een peer maonden leden he'k 
bi'j jim op ’e eerde inbreuken bi'j et kantoor 
van de Schrieversronte en he'k de digitale 
versie van et Stellingwarfs Woordeboek kopi-
eerd en in dit vertaelkassien opsleugen. Daor 
wodt et in ommezet in geluud en zo kuwwe 
mekeer begriepen.’
'In oonze wereld kriej' op je falie aj' inbreken 
in komputers en kuj' alliend nog mar asiel an-
vraogen in een vremd laand,’ mompelt Loek, 
mar wel zo hadde dat et mannegien et heurt.
'Hej'm hier op Foetius dan gien pelisie,’ wil 
Loek weten.
'Foetius is een laand zonder greenzen. Wi'j 
hebben hier ok niet allemaole regerings, mar 
ien opperbaos en ien baos veur tekot en ien 
baos veur tevule,’ is et kotte repliek van et 
mannegien.
'Mar hebben die dan nooit spul,' wil Lieneke 
graeg weten.
'Jawisse wel, mar dan sturen wi'j ze een peer 
daegen naor jim eerde en as ze weeromme-
kommen is et uut de wereld. Op ’e eerde bi’j 
jim wo’n ze geweer wat et veur gevolgen het 
om ruzie te maeken.’

Et is een schoft stille; Loek en Lieneke kieken 
mekeer wat ongeleuvig an.
Dan gaot Loek inienen rechtop zitten; hi'j het 
een goeie vraoge bedocht en kikt et man-
negien strak an. 'Hoe kommen jim hier an 
waeter, et is hier nog dreuger as bi'j oons in 
de Sahara?’
Asof et mannegien de vraoge verwaacht het, 
stikt hi'j uut aende: 'Kiek, et zit zo, as wi'j een 
reisien naor jim eerde maeken, nemen wi'j op 
'e weerommereize een regenwolke mit. Die 
laoten wi'j dan bevriezen op ’e koolde kaante 
van Foetius en kuwwe laeter, as wi'j verlet 
hebben van waeter, weer ontdujjen.’
'Mar hoe doej'm dat dan?’
'Dat za'k jim een aandere keer nog wel es uut-
stokken,’ zegt et kereltien een beter kriegelig.
Loek schuddekopt nog mar es, en de ogen 
van Lieneke bin nog groter as veurdat zi'j et 
mannegien heurd het.

‘’t Is tied, ik brenge jim weer weeromme naor 
de eerde. Ik zet jim of bi'j de Kaele Dunen, 
dan bi'j'm dichte bi’j jim fietsen en et kermis-
plak. Jim hebben Foetius now wel zien,’ klinkt 
et risseluut.

As Loek en Lieneke et kermisplak oplopen is 
et daor een hiele drokte. Pelisie en braand-
weerauto's mit zwaailochten, de tillevisie 
staot d'r alderdeegst mit een kamera. 
As ze heur oolden zien, kroepen ze mekeer 
an. 'Waor bin jim toch zolange west, iederiene 
is an et zuken, de pelisie het al een Amber 
Alert uutgeven.’
'Wi'j hebben van de gondel van et reuzerad 
een ruumtekapsule maekt,’ zegt Loek hiel 
trotsachtig.
'Ach, loop naor de maone mit jow praoties,' 
zegt zien heit gremietig.
'Now, daor kommen wi'j aanders krek weg.' 
Loek en Lieneke kieken mekeer an en proes-
ten et uut van et lachen.
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DeOvend_augustus2019_binnenwerk.indd   19 07-08-19   11:27



20  DE OVEND

D attig jaor nao zien dood blift keunst-
schilder Johannes Mulders (1899-1989) 
de meensken in de streek doende 

holen. In et laeste van et leven van Mulders 
lokte et de Stellingwarver Schrieversronte om 
kelenders veur de jaoren 1989 en 1990 mit 
wark van zien haand uut te geven. De eerste 
was in zwat-wit mit hoolt- en linosneden van 
de keunstener en de twiede, die tegere mit 
de Veurschotbaank uutgeven wodde, was in 
kleur mit schilderi’jen van Johannes Mulders. 
Kelenders die ommeraek goed verkochten, 
mar et hadde hiel wat haelen om ’e klinke 
veurdat et zoveer was. Ik was al eerder een 
peer keer bi’j him an de deure west op De 
Wilghorst op ’e Oosterstreek om te vraogen 
of hi’j zien mitwarking geven wol. 
‘Jonker, het niks om hakken, wa’k maekt 
hebbe,’ was zien bescheid. Hi’j leut me op ’e 
stoepe staon, wiels ik zo stommegraeg een 
keer in zien atelier kieken wol. Ok borgemeis-
ter dr. Tieme H. Oosterwijk en dr. Johan Spahr 
van der Hoek zatten de Schrieversronte aach-
ter de vodden om een kelender mit wark van 
Mulders uut te geven en vreugen of et goed 
was dat zi’j et dan mar es perberen zollen. Zi’j 
kregen op De Wilghorst ok nul op et rekest. 
Doe Mulders in et verpleeghuus lag in Wol-
vege zee hi’j zomar inienen tegen Spahr die 
op bezuuk kwam: ‘Wat ik now niet begriepe 
is dat de Stellingwarver Schrieversronte nog 
nooit een kelender van me uutgeven het.’ Jim 
begriepen, doe was et hekke van de dam, 
mar doe mos de Schrieversronte bi’j drokke-
ri’je Van der Meer eerst de kelender van Sipke 
Teijema (van Appelsche) weer opbargen, die 
daor al klaor lag om drokt te wodden. Tijema 
mos twie jaor waachten, mar dat hinderde 
niet, want die was toch al uut de tied en de 
femilie Teijema hadde alle begrip. 
De eerste Mulderskelender hebben Spahr en 

ik Johannes Mulders brocht in et verpleeg-
huus. Hi’j was weer niet tevreden over zien 
eigen wark: de zwatte vlakken in zien wark 
weren vusen te groot. ‘Ja,’ zee hi’j verontschul-
digend, ‘we hullen in die tied zo van et Vlaams 
expressionisme.’ Doe ik zee dat wi’j daor ok 
van hullen, hulp dat niks. Gelokkig kon hi’j de 
prissentaosie van de twiede kelender ok nog 
mitmaeken, want een peer maonden laeter 
raekte hi’j op Twiede Kastdag 1989 weg. In 
De Ovend verscheen een ’In memoriam’ en in 
et augustusnommer van 2000 (28e jr. no. 4) 
verscheen d’r een uutgebreider artikel over 
Mulders in verbaand mit de Mulderstentoon-
stelling in et Schrieversrontegebouw in Ber-
koop. Een tentoonstelling die inricht wodde 
deur zeune Jan Mulders tegere mit Hannie 

Pieter Jonker

Nog meer Mulders

Zelspetret, hooltskool, 1929, 290 x 170 mm

DeOvend_augustus2019_binnenwerk.indd   20 07-08-19   11:27



  DE OVEND  21

Mein, die doe al ziek was. Jan Mulders zee, 
dat hi’j nog wel vuufhonderd warken van zien 
heit onder et bedde liggen hadde. Een mooie 
gelegenhied om wat wark van Mulders an te 
kopen, eerder hadde ik in 1989 bi’j de ten-
toonstelling van Mulders bi’j Hannie Mein ok 
al wat wark kocht. Et wark van Mulders was 
altied wel aorig an de pries en et traktement 
van een Schrieversrontedirekteur kent zo ok 
zien beparkings.
In 2012 wol Eupen Stal bi’j de Schrieversronte 
weer een Mulderstentoonstelling en vreug of 
et Mulderswark uut mien bezit daor hangen 
moch. Ik dee de suggestie dat we dan ok mar 
es even bi’j de femilie Mulders in Meppel kie-
ken mossen, want de zael bi’j de Schrievers-
ronte was te groot veur mien bescheiden kol-
lektie. Mit Eupen Stalveurzitter Peter Hiemstra 
vreug ik belet bi’j de femilie Mulders. Zeune 
Jan was krek opneumen in een verpleeg-

huus, dus we hadden mit zien vrouw en mit 
zien twie kleinkiender van doen. Gelokkig 
lag et wark niet onder et bedde, mar keurig 
in een hoolten laedekaaste. We keken oons 
de ogen uut en doe kwam me in et zin dat 
Sietske Bloemhoff en ik al jaor-en-dag een 
plannegien hadden dat we aenlik een boek 
over Mulders uutgeven wollen bi’j de Schrie-
versronte. Ik docht, ik bin mar zo bertaol en 
vraoge of we et wark fotograferen mochten. 
Dat moch, as et mar goed verzekerd wodde. 
Et gong om rond de negenhonderd warken 
op pepier (prenties, tekenings - groot en klein 
-, boekillestraosies en akwarellen). Brandsma 
in Berkoop mos et allemaole verzekeren veur 
€ 100.000,-. Drie daegen weren Sijtze Velde-
ma uut Dwingel ik doende en krieg alles op ’e 
foto. En doe mos et weeromme naor Meppel, 
mar ik belde even om te vraogen wat ze van 
plan weren mit et wark. Ze wollen et ok wel 

Speulende kiender an de aachterkaante van de karke van Buil, z.j., 660 x 860 mm
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verkopen. En doe wodde d’r een plan sme-
ded dat as ik drekt et wark allemaole an de 
Stichting Nobilis schinken zol, dat ik dan wat 
kotting kreeg… Op ’e hennereize docht Peter 
Hiemstra da’k al et wark wel veur € 3.000,- in 
hanen kriegen kon, mar op ’e weerommereize 
was hi’j zo onder de indrok van de kwaliteit 
dat hi’j duste gien bedrag meer te neumen. 
En ja, ik bin wel slim oppassend en dan mar 
een peer jaor niet op vekaansie. En zo kwam 
et wark naor De Fochtel, weeromme naor 
Stellingwarf. En d’r was in 2012 nog wat bi’j 
zegd: ‘Pieter, as et huus in Meppel leeg komt, 
dan gaon we ok op ’e vliering kieken en dan 
voegen we et wark dat daor leit om niet toe.’ 
De femilie Mulders hul woord: 41 schilde-
ri’jen, anzetten tot schilderi’jen, studies in 
eulievarve, mar ok mappen vol tekenings uut 
Mulders zien akedemietied. Een rood auto-
gien vol. En ja, doe he’k zegd, now gaon we et 
plan van Sietske en mi’j uutvoeren: Mulders 
verdient een boek en een tentoonstelling. De 
gemiente West-Stellingwarf hadde ok krek 
verlet van een Mulders-boek, dat die trokken 
vlot de beurs en de Stichting Bercoop Fonds 
het altied geld over veur goeie plannen. 
Uutgeveri’je Noordboek van Steven Sterk van 
De Gediek wol ok wel mitdoen, waordeur et 
boek in alle boekwinkels en via bol.com te 
koop is. 
En et feest gong nog wieder. In december 
2018 gaf et Dörpsarchief Noordwoolde (DAN) 
heur eulievarfschilderi’jen en tekenings van 
Mulders in bruuklien an de Stichting Nobilis. 
Mar doe ik et boek over Mulders al ofrond 
hadde, kreeg ik een tillefoontien van Schrie-
versrontelid Pim Mulder van De Oosterstreek, 
die van een aander Schrieversrontelid, Mar-
ten Vonk, tiedinge kregen hadde dat et huus 
De Wilghorst kotleden verkocht was en dat 
de ni’je eigener boven op zoolder nog van 
alles vunnen hadde. Een hiele perti’j boeken, 
mar ok een protte brieven en cahiers van 
Johannes Mulders uut zien akedemietied in 
Den Haag. De boeken gongen naor de rom-
melmark op ’e Hoeve, mar et was Pim Mulder 
lokt om alle persoonlike spullen (brieven, ca-

hiers) veilig te stellen. De Ovendlezers zullen 
begriepen dat ik op ’e rommelmark vlot en 
lienig onder de taofels deurkreup om de deu-
zen die Marten Vonk al even appat zet hadde 
te bewonderen. En ja heur, ik hebbe alles mit-
sleept. Dattig jaor hadde alles daor legen. De 
brieven en de cahiers weren in veilige hanen 
van Pim Mulder en mit grote daankberhied 
an him is ok dat materiaol now diel van de 
Nobilisarchieven. An now toe was d’r weinig 
of gien archiefmateriaol over Mulders, wiels 
Mulders wel een brieveschriever was. De brie-
ven die now beweerd bleven binnen hebben 
veur et grootste pat op et femilieleven van 
Engbert Mulders en Trijntje de Groen betrek-
king, de oolden van Johannes. Engbert was et 
heufd van de schoele in Buil en daornaost ok 
kassier van de Boerelienbaank. Biezunder bin 
ok alle brieven mit rouwbeklag angaonde et 
uut de tied raeken van ingenieur Jan Mulders 
(1896-1928), een ooldere breur van Johannes. 
Van Jan bin d’r ok een protte studieboeken 
beweerd bleven. Bi’j een eerste schouw 
van de brieven ontstaot een beeld van een 
huusholing waor as een hattelike en betrok-
ken omgang mit mekaander is. De brieven 

Huus in de sni'j Buil, hoolt- of linosnede, 1929, 
155 x 138 mm
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geven ok een mooi tiedsbeeld. De boeken die 
Mulders hadde, laoten zien waor zien belang-
stelling in de beeldende keunst lag. Kostber 
bin de cahiers uut zien akedemietied an de 
Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten 
in Den Haag. Et bin de antekenings van de 
lessen die hi’j daor kreeg en dan veurzien van 
tekenings van zien haand. Zo bin d’r cahiers 
over perspektief, anatomie, keunstnijverhied-
stechieken en een hiele riegel cahiers over 
keunstgeschiedenis. Zeuventien mitmekaan-
der.
Et boek was al klaor, dat de inhoold van de 
schatten van De Wilghorst kon niet meer 
mitneumen wodden. Uut de museumwe-
reld kwammen d’r geluden dat d’r now wel 
genoeg ommedaenken veur Mulders west 
het en dat dit wel et laeste boek wezen zal. Ik 
daenke van niet. In et ni’je boek bin goed 250 
warken opneumen, in et eerder verschenen 
Nobilis-cahier ok 250. D’r is nog wark genoeg 
dat nooit toond is en toch de muuite weerd, 
ok vanuut et perspektief van de Stellingwar-
ver streekgeschiedenis. En dan is d’r nog een 
protte wark onder de meensken. 

Nao de tentoonstelling op ’e Fochtel gong de 
tentoonstelling nog naor et Nationaal Vlecht-
museum in Noordwoolde en daor wodt op 
zundag 6 oktober 2019, zoas et now liekt, een 
Muldersdag orgeniseerd veur meensken die 
wark van Mulders in huus hebben. D’r heb-
ben heur al dattien meensken anmeld mit 25 
warken. Dat moet goed vaastelegd wodden. 
As jim de trotse bezitters binnen van wark 
van Mulders melde et dan mar even en wees 
welkom in Noordwoolde. Anmelden kan bi’j 
jonkerpieter@hotmail.com dan geef ik et 
deur an de orgenisaosie dan kriegen jim van 
heur naoder bericht. En op 18 meert 2020 
verzorg ik een lezing over Dirk Kerst Koop-
mans en Johannes Mulders veur de Vereni-
ging Historie Weststellingwerf e.o. in De Rank 
in Wolvege mit lochtbeelden (powerpoint 
hiet zoks in goed Nederlaans). 

Pieter Jonker, Johannes Mulders Vrijheid in 
gebondenheid, 180 pagina’s, had omslag, 250 
ofbelings, € 25,00 (bezorgkosten inbegrepen) 
info@stichtingnobilis.nl

Sutelaktie 2019: help mit en geef je op!
Op maendag 2 september gaot de jaorlikse sutelaktie weer uut aende. Krek as ere jaoren 
wodt die belangrieke huus-an-huusverkoop van Stellingwarver boeken holen op zes 
aovenden. De sutelaktie begint dit keer in West-Stellingwarf; daor wodt suteld op maen-
dag 2, woensdag 4 en maendag 9 september. Op woensdag 11, maendag 16 en woens-
dag 18 september is de sutelaktie in Oost-Stellingwarf. Om veur een mooi verkoopris-
seltaot te zorgen is d’r vanzels zoveul meugelik sutelhulpe neudig! Daoromme vragt de 
veurbereidende kemmissie én et bestuur an jim, dat as et even kan, mit te doen an disse 
belangrieke aktie! Ommes, mit naeme deur een goeie opbrengst van de sutelaktie kan 
d’r deur oonze stichting weer veur mooie ni’je uutgiften zorgd wodden! Dat daoromme, 
temeensen aj’ dat nog niet daon hebben: geef je op en doe mit!
Opgeven kan deur te mailen naor info@stellingwarfs.nl, vanof 2 september kan dat ok 
tillefonisch.
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V an et eerste ure of da’k dokter wodde, 
bin zi’j d’r mit ’n beidend de hieltied bi’j 
west. Zi’j weren de stille getugen bi’j 

alles wat ik dee. Niks hebben zi’j mist vanuut 
heur strategische plak in de boekekaaste van 
mien spreekkaemer. Gien spreekure hebben 
zi’j oversleugen. Alles hebben zi’j zien. Gelok-
kig mar dat ze niet hiel kritisch binnen. Nooit 
heurde ik van heur kommetaor. Algedurig 
deur bleven zi’j zwiegen as et graf. Mar ok 
zonder ooit wat te zeggen volgden zi’j alles 
wat ik dee. Tot op ’e dag van vandaege...
Zo hebben ze ok mitmaekt hoe vaeke ik wille 
hadde tiedens et spreekure. En hoe ’k som-
stieden alderheiselikst lachen mos. Bi’jglieks 
doe blieken dee dat oolde Brandsma de zet-
pillen die ik him veurschreven hadde, opeten 
bleek te hebben. ‘Die nuvere pillen hoef ik 
niet meer van dokter,’ foeterde hi’j, wiels hi’j 
lelk de laeste strippe zetpillen op mien buro 
smeet. ‘Ze liggen me zuver wat braanderig op 
’e maege.’ Et duurde wel een peer menuten 
veurda’k weer op een gepaste dokterstoon 
vertellen kon daj’ zetpillen et beste ‘van 
aachteren’  inbrengen kunnen. Vanuut de 
boekekaaste gien reaktie, al leek et krek even 
as glimkte de ooldste even. Aachterof moet 
dat verbelinge west wezen. Die glimk was d’r 
eins altied al west…!
Zo ok doe ik Menger, die bi’j alderhaande 
kwaolties vot-en-daolik docht dat hi’j de 
piepe uutgaon zol, anraoden hadde om een 
grafstien te bestellen in plak van de Ford 
Fiësta, die hi’j van doel was om te kopen. Doe 
Menger in alle staoten mien spreekkaemer 
verlaoten hadde, miende ik dat daorboven 
in de boekekaaste wat koppen schudded 
wodden. Mar ok dat zal verbelinge west 
hebben… 
Ok hebben ze riegelmaotig Vrouw Vogel-
zang langskommen zien. Vrouw Vogelzang, 

die elk bezuuk altied begon mit naor míen 
gezondhied te vraogen en naor die van 
‘Vrouw dokter’. En dan ok nog hoe et mit de 
kiender was en mit Pip de hond. En as ik heur 
uuteindelik vreug waorveur zi’j aenlik kom-
men was, zi’j even niet meer wus wat as heur 
mekeerde... Totdat blieken dee hoe ienzem 
ze aenlik was en ik heurde dat heur kiender 
nooit meer bi’j heur kwammen... Ik wodde 
daor doe even hiel stille van en ok van de 
boekekaaste  kwam al weer geen reaktie. Dat 
was te begriepen.
Ze bleven ok zwiegen doe ‘Rooie Willem’, de 
jaachtopziener, zien haand op die van mi’j 
legde en mi’j mit een eernstige blik ankeek. 
Of ik him twie daegen ‘bestarven’ laoten wol, 
veur et geval ik him dood in de bos vienen 
zol. Dat dee hi’j mit zien haezen ok...! Wel 
miende ik even te zien dat beidend muuite 
deden om niet te lachen. Dat was vanzels 
allemaole best nog wel vermaekelik. Mar zi’j 
hebben ok zien kund dat ik goelen mos doe 
ik een jonge mem mit een ongelokkig kiend 
vertellen mos dat zi’j leukemie hadde en nog 
hooguut drie maonden leven zol. Ok doe 
bleef et doodstille in de boekekaaste, mar 
disse keer was dat dan hielemaole terecht!

Ik wil een schedel
Et eerste jaor van mien studie beston in mien 
onthoold veurnaemelik mit et bestuderen 
van de anatomie van et meenselik lichem. 
Et meerst bespreuken en ok ingriepende 
onderdiel daorvan was et wekelikse bezuuk 
an de mit formelinedaampen deurdrenkte 
sniedezael. De daampen weren zo stark, dat 
et muuite kostte om je ogen eupen te holen! 
Wat ik tiedens de kolleges anatomie wel 
meer en meer deurkreeg is dat et meenselike 
lichem nog vule ingewikkelder in mekere 
zat as dat ik daorveur ooit bedaenken kund 

Rob Zethoven

Stille getugen
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hadde. Butendat weren ok de kleinste onder-
dielen d’r van nog es veurzien van de meerst 
ingewikkelde Latiense naemen! De anatomie-
studie begon zoas gebrukelik altied mit de 
studie van et skelet en dat was op himzels al 
muuilik zat. Zolange et nog over een ienvool-
dig statbonkien gong of over een schoolder-
blad vul et nog wel mit.
Mar pas echt ingewikkeld wodde et bi’j de 
studie van de schedel! Vakgenoten weten dat 
de binderkaante en de onderkaante daorvan 
een echt doolhof van gatties, gaankies en 
uutstiksels is, waorvan de onogelikste ok nog 
es de meerst ingewikkelde naemen hebben! 
Zo hiet een nogal onneuzel uutstikseltien an 
de onderkaante van de schedel de ‘lamina 
lateralis processus pterygoideus ossis sphe-
noidalis’. Ik weet dat nog goed, omdat ik et 
destieds uut mien heufd leerd hadde veur 
de femilie en kammeraoden veur et geval zi’j 
vraogen zollen hoe et mit mien studie gong. 
Et moet ongeveer in die tied west hebben, 
dat bi’j mi’j een de hieltied groter verlaangst 
gruuide om zéls een echte meenselike sche-
del in bezit te hebben. Dat zol niet allienig 
mi’j hiel goed van passe kommen bi’j mien 
studie van de anatomie d’r van, mar et zol ok 
nog hiel aorig staon in mien boekekaaste, 
zodat iederiene vot-en-daolik zien kunnen 
zol dat et mi’j warkelik eernst was mit mien 
studie geneeskunde!

De Klauwershoek
De volgende vraoge was: hoe kom ik an een 
schedel? Onder mien studiekammeraoden 
deden ondudelike verhaelen de ronte over 
meenskeschedels. Iene van heur, Paul Zboray, 
hadde daor een belangriek andiel in. Ooit 
was zien mem mit him tiedens de Hongaarse 
opstaand naor Nederlaand vlocht. Now moch 
hi’j dan wel halfbakken Nederlaans praoten, 
hi’j was altied hiel goed in ‘dingen’ te ritse-
len. Zo vertelde hi’j mi’j dat hi’j veur duzend 
gulden wel een schedel veur mi’j regelen 
kon. Een vrundepriesien, hadde hi’j d’r nog 
an toevoegd. Dit was onbespreekber vanzels, 
niet iens vanwegens et bedrag, mar veural 

de gedaachte an die Hongaarse opstaand 
maekte mi’j d’r niet echt gerust op. 
Now wol et toeval dat d’r in et centrum van 
Zaandam, de stad waor ik as student woonde, 
doedertieden veul greefwarkzemheden daon 
wodden veur een ni’j tillefoonnet van de PTT. 
Juust op dat mement wodde d’r greuven bi’j 
et plantsoen in de Klauwershoek, iene van de 
ooldste dielen van de stad. Over dat plant-
soen gong d’r al hiele lange een gerucht dat 
d’r nog een oold Fraans karkhof onder liggen 
mos. Bi’j eerdere greefwarkzemheden weren 
daor al es schedels vunnen en et verhael 
gong alderdeegst dat straotjongen d’r mit 
voetbald hebben zollen. De meerste van dat 
soorte verhaelen ontstaon uut fantesie of 
overdrieven. Mar zeker weten koj’ et nooit! Ik 
besleut daoromme toch in naeme van de we-
tenschop op zuke te gaon naor schedels en 
fietste mit een schoppe, een peer jutezakken 
en mien kollegekaorte naor de Klauwershoek. 
Daor stonnen vier manluden te greven in een 
nogal diepe geule, juust an de raand van et 
plantsoen. Ien man mit een pette op en een 
zoer gezicht ston d’r naost en raosde zo now 
en dan hadde tegen heur. Daoromme leek hi’j 
mi’j de baos.

Veur de wetenschop netuurlik
Et duurde even eer ik et anduste, mar doe ik 
et wetenschoppelike belang van mien missie 
weer helder veur de geest hadde, gaf mi’j dat 
et laeste zettien om op ’e man die zo tekeer-
gong of te stappen mit mien kollegekaorte in 
de haand.
‘Goeiemiddag meneer, mien naeme is 
Zethoven en ik kom van de Vri’je Universiteit 
van Amsterdam. Wi’j doen onderzuuk naor 
schedels en die schienen d’r hier nogal wat te 
liggen. Vienen jow et goed da’k even mit jow 
mitgreve mar dan een betien de ere kaante 
op? Veur de wetenschop uteraord!’ 
De man mit de pette op was niet slim van 
mien teksten onder de indrok, zo dee me al 
gauw blieken. Hi’j keek me notsk en vraogen-
de an. ‘Et maekt mi’j gien bast uut wat jow 
allemaole van doel binnen, aj’ mar weten dat 
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de hiele keet hier om vuuf ure dichte we-
zen moet!’ Doe begon hi’j weer naor de vier 
manluden te raozen, mar ik begreep da’k zien 
permissie hadde om greven te gaon! Ik raekte 
now echt enthousiast. Fase iene van et plan 
was perfekt slaegd. Now fase twieje nog: et 
vienen van een schedel.
Wiels et drokke verkeer die middag in et 
centrum van Zaandam op een peer meter 
ofstaand an mi’j veurbi’j raosde, begon ik 
mit et greven van een sleuve. Et wodde een 
soort van oftakking van de sleuve die as de 
manluden al greven hadden, mar die van mi’j 
gong richting plantsoen. Veur een toevallige 
veurbi’jganger vul ik hielemaol niet op tussen 
de aandere grondwarkers. D’r was dan ok 
gieniene die him ofvreug waor as ik mit doen-
de was. En dat was misschien mar goed ok!

Hatkloppings
Nao zoe’n twie uren greven te hebben was ik 
al een aorig aende in de richting van et plant-
soen opscheuten, mar begon ok al beheurlik 
muui te wodden. De grond was zaanderig 
en aorig goed te bewarken mar ik was nog 
gien bonkien tegenkommen, laot staon een 
schedel. De hieltied vaeker vreug ik me of, as 
ik wel goed bi’j mien verstaand was om zoe’n 
onbezunnen aktie te beginnen. Juust op et 
mement doe ik de hope op et vienen van een 
schedel mar definitief opgeven wol, stootte ik 
mit mien schoppe op wat dat een metaolen 
klaank hadde. Et leek een oold en verroest 
haandvat te wezen. Mien hatte begon now in 
mien keel te kloppen en rap keek ik om mi’j 
toe om d’r wisse van te wezen dat gieniene  
zien hadde wat me overkwam. De man 
mit et zoere gezicht heurde ik nog hieltied 
schellen op zien warknemers en et verkeer 
van Zaandam even veerderop gong gewoon 
deur! Nog de hieltied hadde gien meenske 
andacht veur mi’j! Ik besleut dus veurzichtig 
veerder te greven. Al gauw vuulde ik wat dat 
leek op een bonke. Et leek toch wel hiel stark 
op et opperaarmbien van een meenske. En 
vule veerder vun ik een bonke dat beslist een 
schoolderblad wezen mos. Rap stopte ik de 

bonken in een jutezak en as alles anatomisch 
klopte mos ik niet veer van een schedel 
zitten!
Alles klopte disse dag, mar bovenal mien hat-
te! Et boonsde me as een gek in mien heufd. 
Mit mien hanen greuf ik veerder, en jawisse, 
daor hadde ik mien schedel! Et was anne-
melik dat et om een hiele oolde Fraansman 
gong, want in de bovenkaek liekegoed as in 
de onderkaek was nog iene tane te vienen. 
De ‘lamina lateralis processus pterygoideus 
ossis sphenoidalis’ was liekewel tot mien gro-
te voldoening hielemaol geve. Tot mien grote 
alderaosie bleek d’r nóg een schedel te lig-
gen. Die lag onder de eerste, dat die mos nog 
oolder wezen. Laot ik zeggen dat et risseltaot 
van mien opgrevings mien verwaachtings 
ommeraek overtroffen hadden. 
Doe inienen was daor et carillon van et stad-
huus en zag ik tot mien schrik dat et al vier 
ure was! De uutvoerder was dudelik genoeg 
west. Om vuuf ure mos alles weer dichte 
wezen! Ik zol nog aevenseren moeten mit et 
dichtegooien van mien opgrevings! Uterst 
veurzichtig dee ik eerst mien voonsten in een 
twiede jutezak. Naodat ik mien geule dichte-
gooid hadde, en de man mit et zoere gezicht 
bedaankte hadde veur zien mitwarking an de 
wetenschop bin ik op huus an gaon. 
Thuus vertelde ik mien vrundinne opgeto-
gen over de gebeurtenissen van die oflopen 
middag. Ze heurde et hiele verhael mit grote 
verwondering an. ‘Mar eins is dat dan toch 
gewoon grafschennis?’ was alles wat zi’j d’r 
over te zeggen hadde. 
‘Dat ziej’ verkeerd, mien lieve schat,’ hebbe 
ik doe zegd, ‘dit is echt een zaeke van de 
wetenschop!’ En hebbe vervolgens mien twie 
schedels een mooi plak geven, elk op een ei-
gen stee in mien boekekaaste. En daor staon 
ze zolange ik leve hiel goed te plak.

Examen anatomie
‘Nog mar zelden eerder vertoond,’ zee de per-
fester, doe ik an et aende van mien studiejaor 
een tien haelde veur anatomie, ‘veural jow 
kennis van de schedel mag ik wel biezunder 
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numen…’ De rest van mien leven zollen ze 
mi’j volgen blieven bi’j al mien pogings om 
een goeie dokter te wodden. En omdat ik 
van heur in al die jaoren niet hiel vule kritiek 

heurd hebbe, daenk ik somstieden wel es 
evenpies dat dat ok nog aorig lokt is… Mar 
ok dat kan netuurlik weer best verbelinge 
wezen.  

Jan Willem Teijema

1874

an de vaort staot nog hieltied etzelde huus

et staot d’r, de pannen rood, de stienen hoekig

an mien vaort, waor as ik wezen moch

heer en meester van een kleine wereld

de vaort waor as et huus doe al meer as honderd jaor ston

aachter de witte kezienen, schient vael een schiemerlaampe

ronde taofel, een haandvol meensken

grote panne eerpels, rooie kool en een balle gehak

de gezichten vervaegd mar vertrouwd

waoromme toch is et dat dit plaetien klopt?

vusen te helder stroomt et waeter 

gien kiend meer dobberend in een botien

plezier jacht langs et huus mit de liendebomen

de toeken wild omhogens gruuiend

ik zie de locht van seringen verdwienen in et grieze

de kezienen geven een reenfelig zicht en omliesten de haast

ik roek de kruderige geur

et huus is onderwegens en de meensken veren mit

in et twielochten van de aovend verdwient et huus

dat d’r doe al meer as honderd jaor ston
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I n alderhaande ni’js zoas in kraanten en op 
’e radio en tillevisie heur ie dat d’r klaegd 
wodt over de krimp in oons laand. Alder-

deegst op et plattelaand lopt et leeg en ver-
huzen d’r een boel jongeluden naor grotere 
woonplakken omreden daor meer wark te 
vienen is. Zodoende krimpt et tal bewoners 
in de gemienten en daor wo’n de schoelen en 
ere verienings ok in mittrokken.

Zoks is spietig omreden et hier op oons 
plattelaand vule gezonder leven is as in de 
omkrieten van grote industriegebieden. Veur 
opgruuiende kiender is d’r ok niks mooier as 
nao schoeletied buten en in de bos speulen 
te kunnen. In mien jonkhied was et neuties-
zuken een aorig tiedverdrief waor de jeugd 
nao schoeletied een hiele poze zute mit was. 
De veurraod neuten wodde dan op ’e zoolder 
legd om te dreugen. Laeter hawwe d’r veur 
de twiede keer weer wille van as ze opeten 
wodden. 

Et heugt me nog goed dat awwe in de bos 
an et speulen weren, daor annemoonties 
bluuiden. Dat lieve bloempien mit zien mooie 
naeme vergeet ik mien levenlaank niet meer.  
Somstieden ziej’ bi’j de zoemer wel es een 
schoelejuffer- of meester mit de klasse in et 
gröslaand ommestrunen, waopend mit een 
emmertien en schepnettien te zuken naor 
dierties die in et slootswaeter leven. Speulen-
derwieze leren de kiender zo een boel over 
alles wat d’r leeft en gruuit in de netuur. En 
dan et slotienspringen, dat wodt mitien ok 
uutperbeerd netuurlik. Zo kan et gebeuren 
dat inkelden niet mit dreuge voeten weer 
naor huus gaon, mar dat mag de pret niet 
drokken. Plattelaanskiender weten ok hiel 
goed dat de sukelaomelk niet van roodbon-
te koenen komt, zoas pattie kiender uut de 

stad mienen. Of ze weten niet beter as dat de 
melk in et pak uut de supermark komt. Aenlik 
is zoks een bedroevende zaeke en deur de 
krimp zal et d’r niet beter op wodden.

Now ik et toch over de ’krimp’ hebbe, moet 
et me even van ’t hatte dat dit woord ok nog 
wat eers beduden kan. Laestdaegs kreeg 
ik bericht van et gemientehuus dat mien 
paspoort bi’jkaans verlopen was. Vanwegens 
ik de wiede wereld toch  niet meer uutgao, 
docht ik da’k krekkengeliek wel een ID-kaorte 
nemen kon. Die kuj’ makkeliker opbargen 
in je pottemenee en bovendat is et ding ok 
nog een stok veurdieliger. Zodoende trok ik 
mien stoute schoenen an, en mit een mooie 
kleurde pasfoto begaf me op et terrein van 
de overhied. Deur de grote dri’jdeure kuier-
de ik naor binnen en zag een paol mit een 
scharm staon, waor aj’ intikken moeten wat 
veur bosschop aj’ hebben. Mit et bonnegien 
dat de paol uutspi’jde in de anslag, gong ik in 
de waachtkaemer zitten op een levensgrote 
baank die beklieded was mit flewiel, leek et 
wel. De gemiente het nog gien last van krimp, 
scheut et deur me henne, eers hadden ze hier 
wel gewone hoolten stoelen daelezet. 
Doe et mien beurt was vreug et vrommesien 
aachter de balie of ik wel een pasfoto mit-
neumen hadde. Netuurlik hadde ik die, mar 
ik heb d’r niet bi’j zegd dat hi’j al een stok-
mennig jaoren oold was. Hi’j was kleurd en 
ik ston d’r zo kreers op vun ik zels, ie zaggen 
hielendal nog gien verschil mit een stokmen-
nig jaoren leden. De baliemitwarkster dochte 
d’r zeker ok zo over, omreden et petrettien 
zonder slag of stoot goedkeurd wodde. Doe 
vreug et vrommesien: ‘Hier op ’e pas staot 
daj’ ien meter drieenzeuventig lange binnen. 
Klopt dat nog wel?’

Sjoukje Oosterloo

Krimp
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‘Now, ik daenke daj’ d’r wel een centimeter 
ofdoen kunnen,’ gaf ik bescheid.
Zoas et bi’j overhiedsinstellings gaot, was de 
gemiente hier ok in hooldershaand omreden 
ik, eer ik de deure uutgong, eerst betaelen 
mos. Dat hadde neffens mi’j kreklieke goed 
wel kund as ik die ID-kaorte ophaelen kwam. 
Mar goed, alles was regeld en over een dag of 
drieje zol mien dokement klaorliggen, wodde 
me zegd. Doe ik weer in huus kwam goonsde 
de vraoge van et balievrommes over mien 
lengte de hieltied nog deur ’t heufd. Hoe 
lange zol ik now aenliks percies wezen, docht 
ik. Rap trok ik de aanrechtlae eupen en pakte 
de rolmaote d’r uut. Tegen et deurekezien 

heb ik me doe opmeten. Doe ik de rolmaote 
oflas schrok ik d’r van… ik was mar ien meter 
achtenzestig! Zoe’n stok was ik dus krompen. 
Gelokkig is et meerste wark bi’j de grond, dus 
muuite he’k d’r veerder niet mit. Een alge-
mien perbleem bliekt et dus wel te wezen, 
zels ik bin krompen en heb dus ok last van 
KRIMP!

O flopen kursusseizoen wodde in de 
biebeltheek van Wolvege de kursus 
’Stellingwarfs veur beginners’ mit veul 

sukses holen. Mar liefst 11 meensken volgden 
disse kursus, en zi’j gavven heur ok zowat 
allemaole op veur de ‘verdiepingskursus Stel-
lingwarfs’, die dit naojaor in Berkoop geven 
wodden zal. De ni’jste beginnerskursus zal et 
kommende kursusseizoen geven wodden in 
Oosterwoolde, in de ruumte van et Comprix 
College (Kampingerhof 2).

Tiedens de beginnerskursus is d’r mit naeme 
ommedaenken veur et schriftelik gebruuk 
van disse kotleden erkende Nedersaksische 
tael, mar ok veur et praoten d’r van. Daor- 
naost zal d’r over de tael en de oorsprong d’r 
van uutleg geven wodden.

De kursus bestaot uut zes lesaovenden. De 

kursus zal dit keer op maendagaovend geven 
wodden, drie keer in november (9, 16 en 23); 
en drie keer in jannewaori (13, 20 en 27). De 
pries van de kursus is € 75,00, inkl. kursus-
materiaol en koffie/thee. De kursusleiding 
bestaot dit keer uut Ageeth Bos (Wolvege), dr. 
Henk Bloemhoff (Oosterwoolde) en Mark van 
Veen (Wolvege). 

As ofsluting is d’r in et veurjaor een exkur-
sie in een Stellingwarfs netuurgebied o.l.v. 
Freddie de Vries uut Hooltpae. Veur meer 
infermaosie kan kontakt opneumen wodden 
mit et kantoor van de Stellingwarver Schrie-
versronte in Berkoop. Dat kan tillefonisch 
(0516-451108), dan even vraogen naor  
Sietske Bloemhoff. Mailen kan liekewel ok, 
en het alderdeegst de veurkeur! Dat kan dan 
naor info@stellingwarfs.nl. 

Van de redaktie

Kursus Stellingwarfs veur beginners
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N aodat op 3 en 4 augustus 2018 de 
prachtige theatertocht ‘De Verdwenen 
Peerden’ opvoerd wodde, zoj’ daenken 

dat de beide peerden now echt vot wezen 
zollen… Mar niks is minder waor, want bi’j dit 
Schrieversronteprojekt heurt ok de verfilming 
van dit oolde verhael uut Ni’jberkoop. Daor-
veur zorgt et artistieke kollektief ’Het Kanaal’ 
uut Grunningen, mit o.e. Patrick Hoving, die 
ofkomstig is van Basse, een klein plakkien 
vlakbi’j Steggerde. 

‘Het Kanaal’ bestaot uut jonge meensken 
die krek ofstudeerden an et konservatorium, 
heur opleiding volgden op Minerva, of nog 
studeren an de Popakedemie in Liwwadden. 
De groep, die wisselend van grootte is, tim-
mert beheurlik an de weg. Zo koj’ ze eerder 
dit jaor ok mit (muzikaole) theaterveurstel-
lings tegenkommen op bekende festivals as 
Oerol en Noorderpop.

Veur et verfilmen van De Verdwenen Peerden 
was ‘Het Kanaal’ begin juli in Ni’jberkoop om 

Sietske Bloemhoff

‘Het Kanaal’ filmt De Verdwenen Peerden

Et beeld is een blievende herinnering
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Andries van der Veen (links) is iene van de heufdrol-
lespeulders

heur impressie en beleving van et verhael 
in filmbeelden omme te zetten. Iene van de 
heufdrollespeulders is Andries van der Veen 
uut Wolvege, die liekewel as oold-inwoner 
van Ni’jberkoop et dörp op zien doempien 
kent. ‘Het Kanaal’ legt graeg verbanen tussen 
vroeger en now, tussen oold en jong; en 
uteraord heurt daor ok et Stellingwarfs bi’j. In 
de haast zal de film o.e. in Berkoop vertoond 
wodden. Wanneer dat wezen zal, is op dit 
mement nog niet nog bekend.

In de film is o.e. een scene te zien rond een 
beeld dat een blievende herinnering we-
zen zal an et verhael van de beide peerden. 
Et wodde maekt deur Janneke Hoek, krek 
as Hoving juust ofstudeerd an Minerva. Et 
beeld staot in de bos van Boshoeve, vlakbi’j 
de ingang an de Grindweg. Behalven op dat 
plak wodde d’r  filmd in et Diakenievene, op ’e 
Delleboersterheide en bi’j de klokkestoel van 
Ni’jberkoop. 

Van de redaktie

Klokkestoelen 

in miniaturen

N og t/m de eerste weke van ok-
tober bin bi’j de Stellingwarver 
Schrieversronte in Berkoop de 

miniaturen van alle Stellingwarver klok-
kestoelen te zien. De reden daorveur is 
dat begin september et boek ‘Luudklok-
ken en klokkestoelen in Stellingwarf’ 
(van Jan Koops en Sietske Bloemhoff) 
verschienen zal. 

De twaelf miniaturen bin in de negen-
tiger jaoren van de veurige ieuw maekt 
deur de heer Aaldert Alten (1921-2000) 
van Noordwoolde. Alten was doe iene 
van de infermaanten t.b.v. et vaktae-
le-onderzuuk van de Stellingwarver 
Schrieversronte, in dit geval gong et om 
die van de klokkestoelebouwer. De mini-
aturen bin allemaole percies op schaol 
maekt en hebben ok om die reden een 
belangrieke weerde. Van die tied of bin 
ze ok te lien deur de basisschoelen in 
et kader van et vak Hiemkunde in et 
basisonderwies.

Behalven van de miniaturen kuj’ tot 4 
oktober ok nog genieten van de schilde-
ri’jen van Dick Bakker uut Ooldetriene. 
Dat kan van maendag- t/m donder-
dagmiddag van 13.00 tot 16.30 ure; de 
toegang is ommenocht.    
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Stellingwarver SchrieversRonte
i n s t i tuu t  v eu r  tae l  en  ku l tuu r  mi t  h i s to r i s ch  en  vo l k skund ig  a r ch i e fSSR

Vakketure Schrieversronte
Per 1 jannewaori 2020 ontstaot bi’j de Stellingwarver Schrieversronte een 
vakketure veur 16 uren in de weke. Meensken, die et warken bi’j de 
Schrieversronte wel wat toeliekt, én die daenken dat ze veur disse vakketure 
in anmarking kommen kunnen zollen, kun dat schriftelik weten laoten.

Van de ni’je warknemer wodt verwaacht dat hi’j of zi’j et 
Stellingwarfs en de Stellingwarver streekkultuur een waarm hatte 
toedreegt. Hi’j of zi’j moet et Stellingwarfs mondeling redelik 
beheersen en liefst ok schriftelik. Is dat laeste niet et geval, dan 
wodt de gelegenhied beuden om daor z.g.m. veur te zorgen.

De ni’je warknemer zal mit naeme veur de financiële 
administraosie van de stichting (d’r wodt warkt mit Unit4) zorgen 
gaon, mar zal ok betrokken wezen bi’j et orgeniseren van 
projekten en de uutgeveri’je. Van de ni’je warknemer wodt ok 
verwaacht dat hi’j/zi’j flexibel mit de warkuren ommegaon kan.

 
Veur meer infermaosie over de funktie kuj’ vanof september van maendag 
t/m donderdag tillefonisch kontakt opnemen mit Sietske Bloemhoff, 
till. 0516-451108.

Aj’ daenken dat dit wark krek wat veur jow is, en ie kun angeven daj’ over 
de juuste kwaliteiten beschikken, dan heuren we graeg van je. 
Stuur daoromme veur 15 oktober een solsetaosiebrief mit CV naor de 
Stellingwarver Schrieversronte, Willinge Prinsstraote 10, 
8421 PE Oldeberkoop / Berkoop, t.a.v. Sietske Bloemhoff, direkteur. 
Nao ontvangst wodt binnen 14 daegen bericht daon aj’ in anmarking 
kommen veur veerdere kennismaeking.
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Kolofon

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

Redaktie Kjest Herder en Jan Koops
Buro-redakteur Sietske Bloemhoff

DTP BVK grafisch vormgever, Haulerwiek

Omslag Sietske Bloemhoff

Drok Pijper Media, Grunningen

Adres Stichting Stellingwarver Schrieversronte, 
 Willinge Prinsstraote 10,
 8421 PE Berkoop/Oldeberkoop
 Till. (0516) 451108

Eupeningstieden  Maendag t/m donderdag: 9.00 ure tot 16.00 ure
administraosie Overleg mit aandere mitwarkers kan alliend nao tillefonische ofspraoke

E-mail info@stellingwarfs.nl

Webstee www.stellingwarver-schrieversronte.nl
 www.stellingwarfs.nl -   (algemien)
 www.stellingplus.nl -  (aktiviteiten)
 www.stellingia.nl -  (digitaal kenniscentrum)

Ok te volgen op        

Lidm./Ab. € 20,00 in et jaor
 Opzeggen kan schriftelik tot ien maond veur et begin van een ni'j jaor

Losse nommers € 4,00

ISSN 0166-7351

D'r mag gien wark uut dit blad overneumen wodden zonder schriftelik goedvienen van de maeker(s).

De Stellingwarver Schrieversronte het per 1 jannewaori 2012 een kulturele ANBI-staotus. 
Dat betekent dat bi'j een gift an oonze stichting et bedrag verhoogd wodt mit 25%, 
tot een maximum van € 1250,00 in et jaor. Giften bin oftrekber, as die meer as 1% van jow 
inkommen binnen.

SSR
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accountancy

belastingadvies

strategisch advies 

accountantscontrole

juridisch advies

werkgeversservice

‘ Ik heb goed  
inzicht in mijn  
financiële situatie’

Ruimte voor ondernemen.

uw bedrijf ook
in acconditie?

Adequate bedrijfsvoering

Gedegen administratieve 
organisatie

Gezonde financiële 
huishouding

www.acconavm.nl
Zonnedauw 11  |  9202 PE Drachten
t. +31 (0)512 51 61 35  |  
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