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E T  V E U R O F F I E N
Thuuskommen
Kennen jim dat? Aj’ argens in de vremde binnen en daj’ daenken: Hier vuul ik mi’j thuus; hier 

zo’k wel wonen willen. Soms krieg ik dat soorte melancholische gevulens, a’k daor weer vot 

moet! Vaeke bin ’k dat gevuul rap weer kwiet zo gauw a’k oonze straote weer inrieden kom. 

Mar zi’j stikken de kop weer op a’k de foto’s of filmpies nog es bekieke. Dan neme ik mi’jzels 

veur daor zeker nog es henne te gaon. Meerstal komt et d’r niet van.

Mar disse keer is et aanders. Wi’j bin in de Aachterhoek west. In een hiel klein plakkien kot bi’j 

Winterswiek dat Meddo hiet. Daor is oonze camping; netuurcamping Poelhuis. Eerst mar es 

even bellen of d’r plak is. Dat is al zoe’n mooie ervering. Want Jan, de campingbaos, praot krek 

lieke plat as wi’j. ‘Hoe lange willen jim blieven?’ vragt hi’j. ‘Now,’ zeg ik, ‘wi’j willen wat fietsen en 

as wi’j uutfietst binnen gaon wi’j weer es wat veerder kieken.’ ‘Dan schrief ik jim mitien veur drie 

weken in!’ zegt Jan. Kiek, daenk ik dan, disse man ligt mi’j wel! 

En ik moet zeggen dat wi’j de weke dat wi’j daor staon hebben et oegrieselik naor oons zin had 

hebben. Wi’j konnen ommes gewoon plat praoten. Et was niet aanders as thuuskommen, echt 

waor. De omkrieten bin ok asof et de Stellingwarven wezen konnen. 

Op een dag komt d’r een man mit een zelsbouwde selonwaegen en een oldtimer trekker daor 

veur tegenover oons staon. Et plaetien was kompleet west as d’r een peerd veur lopen hadde. 

Dan was ’t hielemaol de anblik van Pippi Langkous west. Mar de man hadde keuzen veur een 

oolde trekker, omdat hi’j zo now en dan ok wel even opschieten wol. Hi’j is troebadoer. Hi’j reist 

in de zoemermaonden de campings of mit verhaelen en lieties. In de wintertied doet hi’j veul 

veurstellings op ’e schoelen. Hoe da’k dat wete? Now gewoon, deur es mit die man praoten te 

gaon. Zien naeme is Gery Groot Zwaaftink. Hiel aorige man mit een groot inlevend vermogen. 

Daor kuj’ et wel een aovend praotende mit holen, zeg mar.  Hi’j vertelt dat hi’j opgruuide in 

Sallaand, mar now al twintig jaor in de Aachterhoek woont. ‘Mar ik gao hier nooit meer vot!’ 

zegt hi’j. ‘Vanof et aldereerste mement da’k hier kommen bin te wonen, vuult et as thuuskom-

men. De meensken bin hier nog hielemaole betrokken op mekeer, dat is in Sallaand al lange 

niet meer zo.’

De veurstelling van Gery is prachtig. Mooie verhaelen en lieties. En willen jim wat meer van him 

weten, kiek dan es op zien prachtige webstee: www.gerygrootzwaaftink.nl 

Dan kuj’ alle lieties van him beluusteren. 

Kjest Herder

2 DE OVEND
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A l weer vuvendattig jaor leden schreef 
Pieter Jonker, in et speciaole De Ovend- 
nommer “Stil kiender! Heit studeert!”, 

een interessaant stok over de vroegere 
Oosterwooldemer uutgever en schriever 
Jan Hendriks Popping (1852-1927). An now 
toe ston d’r in De Ovend nog gien levensbe-
schrieving van Popping zien zeune Hendrik 
Jan, een minstens zo boeiende man as zien 
heit. Daoromme hieronder wat meer over 
disse Hendrik Jan Popping, die laeter zien heit 
opvolgde in de drokkeri’je-uutgeveri’je van 
onder eren et weekblad De Ooststellingwerver. 

Hendrik Jan Popping ontwikkelde himzels in 
zien vri’je tied as een kundig en bevleugen 
ammeteur-archeoloog. Over zien ooldhied-
kundige interesses en voonsten schreef hi’j 
een protte artikels en boeken. Een groot diel 
daorvan wodt, net as die van zien heit, as bie-
zundere kollektie beweerd deur de Stelling-
warver Schrieversronte in Berkoop. Jim kun 
ze op ’t internet raodplegen (stellingia.nl). 

In de dattiger jaoren van de veurige ieuw 
raekte Hendrik Jan Popping in verkeerd 
poletiek veerwaeter deur him an te sluten bi’j 
de Nationaol-Socialistische Beweging(ofkot 
NSB). Ok warkte hi’j tiedens de Twiede We-
reldoorlog saemen mit de Duutse bezetter. 
Wie was disse Janusfeguur mit zien twie zo 
tegenstriedige gezichten?

Levensloop
Hendrik Jan Popping (1885-1950, zie ofbelin-
ge) wodde op 23 april 1885 in Oosterwoolde 
geboren. Zien oolden weren Jan Hendriks 
Popping en Elisabeth Frankes van der Horst. 
Hendrik Jan hadde een anderhaalf jaor jonger 

zussien, Hendrikje. Hi’j volgde nao de legere 
schoele nog een jaor Duuts en gong al op 
jonge leeftied warken in de drokkeri’je en 
uutgeveri’je van zien heit. Dat bedriefien ston 
an ’t aende van ’t Wiekien in Oosterwoolde. In 
1909 trouwde Hendrik Jan mit Johanna Wou-
terina Jansen van Den Haag; zi’j was as onder-
wiezeres warkzem in Makkinge. Et echtpeer 
kreeg laeter iene dochter, Elisabeth (Bertha).

De belangstelling veur de archeologie kreeg 
Popping al vroeg mit van zien heit. Ok een 
toevallig kontakt, zo om zien dattigste le-
vensjaor henne mit de bekende Grunninger 
perfester in de archeologie Albert Egges van 
Giffen, zal daor an bi’jdreugen hebben. Van 

Carol Klok

Hendrik Jan Popping, een man mit twie 
gezichten

Petret van Hendrik Jan Popping 
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4  DE OVEND

Giffen hadde nog bi’j de mem van Popping in 
de klasse zeten.
In de dattiger jaoren van de veurige ieuw 
wodde Popping, deur zelsstudie en een anleg 
veur gedreven sneuperi’je, een deur veul 
meensken wardeerd ammeteur-archeoloog. 
Mar deur zien enthousiasme en koppige 
kerakter maekte hi’j somstieden ok wel es een 
archeologische blunder, zoas jim hieronder 
lezen kunnen. Hi’j maekte zien bevienings 
bekend deur een protte publikaosies. Dis-
send wodden deur him mit goeie penne en 
op wetenschoppelik nivo schreven. Ok leut 
hi’j zes romans verschienen die allemaole in 
de prehistorie speulden. Vier van die boeken 
kwammen uut nao zien dood.

In et begin van de dattiger jaoren sleut Pop-
ping him an bi’j de NSB van Anton Mussert. 
In 1935 wodde hi’j veur disse parti’j lid van de 
Dippeteerde Staoten van Frieslaand. Bi’j de 
Staoteverkiezings van 1939 keus zien parti’j 
him niet meer as perveensiaol liestanvoerder. 
Popping was hier hellig over en zee zien lid-
maotschop van de NSB en de Perveensiaole 
Staoten op. Mar in 1940 wodde hi’j opni’j lid, 
om nog datzelde jaor royeerd te wodden. Dat 
naodat hi’j in een publikaosie de leiding van 
de perti’j bekritiseerd hadde. Nao de oorlog 
kreeg Popping negen jaor gevangenisstraf as 
gevolg van zien mitwarking mit de Duutsers 
tiedens de oorlog.
In 1950 kwam Popping vanwegens ziekte 
vervroegd vri’j uut zien gevangenschop. Zes 
weken laeter sturf hi’j. Zien vrouw en dochter 
verhuusden vuuf jaor laeter naor Drunen in 
Braobaant. Wedevrouw Popping sturf daor 
in 1956, dochter Bertha in 1996. Zi’j liggen 
tegere mit Hendrik Jan begreven in Ooster-
woolde.
 
De Kuunderkultuur
Popping dee zien belangriekste archeolo-
gische ontdekkingen op drie plakken in et 
stroomdal van et reviertien De Kuunder bi’j 
Oosterwoolde. Begin dattiger jaoren vun hi’j 
op een zaandweg en een daornaost legen 

stok bouwlaand, in de buurtschop Praninge, 
een peer prehistorische vuurstienen warktu-
gen. Een proefopgreving in de bouw leverde 
daornao mit mekeer zoe’n 2000 van dat soor-
te gebruuksveurwarpen op (zie ofbelinge).
Dat dee Popping vermoeden dat d’r op 
dat plak een nederzetting west hadde van 
meensken uut de Oolde Stientied. Dat woon-
plak lag doe op een zaandrogge, krek oostelik 
van et dal van De Kuunder. Om deurgaon te 
kunnen mit zien onderzuuk kocht Popping 
et bouwlaand van de eigener. Ok nam hi’j 
de arbeider Luitzen de Jong in dienst veur 
et neudige greefwark. Om dat allemaole te 
bekostigen, zette Popping september 1931 
zien twie jaor oolde Opel Sedan te koop in de 
kraante (zie ofbelinge).

Popping vreug de bioloog Dr. Willem Beije-
rinck om nao te gaon in welke tied de veron-
derstelde nederzetting percies beston. Om 

Diel van de vuurstienen warktugen die Popping an 
De Kuunder vun

DeOvend_oktober2019_binnenwerk.indd   4 01-10-19   14:54



  DE OVEND  5

op die vraoge antwoord te geven, onder-
zocht Beijerinck stoefmaelkorrels in de on-
dergrond van de bouwkaampe in Praninge. 
Dat gebeurde op dezelde diepte as waor de 
warktugen vunnen weren. Stoefmaelkorrels 
van bomen en plaanten geven, moej’m we-
ten, infermaosie over et klimaot en et daorbi’j 
heurende tiedpark waor disse vegetaosie in 
veurkwam. 
Beijerinck, trouwd mit boeredochter Geesje 
Popping uut et Drentse Wiester (gien femilie 
van de Poppings uut Oosterwoolde), kon mit 
zien stoefmaelonderzuuk antonen dat de 
deur Popping vunnen nederzetting stamde 
uut et laest van de Oolde Stientied (Jong- 
Palaeolithicum), meer as 10.000 jaor leden.
Mit zien kennis van doe kon Popping as 
eerste onderzuker antonen dat de vroeger 
in Praninge levende nomaden, as jaeger-ver-
zaemelers, de eerste bewoners weren van 

et noorden van oons laand. Tot doe an toe 
wodde anneumen dat dit de hunebeddebou-
wers in Drenthe weren, die daor zoen 4.500 
jaor leden leefden. Laeter zol blieken doen, 
dat d’r hier al veul eerder Neanderthalers 
rondleupen.

Een kot posien nao de voonst van de neder-
zetting in Praninge vun Popping wat zude-
liker eenzelde soort van nederzetting an de 
ere kaante van de oolde Kuunderloop. Bi’j 
de opgreving daorvan wodde hij financieel 
hulpen deur de huusdokter en ammeteur-ar-

Ni’jsblad van et Noorden, 30-9-1931

Et bewarkte gewei van Donkerbroek- Zwembad; 
ondudelik is waorveur et zoe’n 14.000 jaor leden 
bruukt wodde

Google Earth-opnaeme mit de drie prehistorische vienplakken van Popping, 
1: Praninge, 2: Donkerbroek-Zwembad, 3: Makkinge-Lochtenrikke
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6  DE OVEND

cheoloog Johannes Siebinga uut Opende. 
Vlakbi’j et plak van die nederzetting wodde 
een jaor laeter een now niet meer bestaond 
zwembad greven dat in verbiening ston 
mit de daor kanaliseerde Kuunder (ok wel 
Tjongerkenaal nuumd). Bi’j et greven van 
dit zwembad wodden in 1933 bonken van 
dieren en een stok bewarkt gewei van een 
elaand (zie ofbelinge) uut de prehistorie 
vunnen. Omdat et daor om grondgebied van 
Donkerbroek gong, nuumde Popping dit 
vienplak Donkerbroek-Zwembad.

Tot slot vun Popping niet veul laeter een nog 
grotere dadde nederzetting in de buurt-
schop Lochtenrikke, op et grondgebied van 
Makkinge, krek zudelik van De Kuunder. De 
bosgrond daor wodde ankocht deur Popping 
zien dochter Bertha. Zi’j hulp heur heit vaeke 
bij zien opgreveri’jen.

De vroegere bewoners van de nederzettings 
Praninge, Donkerbroek-Zwembad en Mak-
kinge-Lochtenrikke kregen van Popping 
de naeme Kuunderkultuur, laeter meerstal 
Tjongerkultuur nuumd, naor de Friese naeme 
van De Kuunder.

Et ’hunebed’ van Appelsche
In dezelde tied dat hi’j zien opzienbaoren-
de ontdekkings bi’j De Kuunder dee, sleug 
Popping in archeologisch opzicht de plaanke 
flink mis deur te daenken dat hi’j et eerste 
hunebed van Frieslaand vunnen hadde. An 
et aende van 1931 wodde him deur Jac.H. 
Zwart van Appelsche melded dat die in een 
heideveld op ’e Hildenbarg bi’j Appelsche een 
verzaemeling zwarfstienen antroffen hadde. 
Popping bezocht et plak en miende in zien 
enthousiasme vot-en-daolik dat et om een 
hunebed gong. Mit de eigener van de grond, 
de Reservekas van Appelsche, praotte hi’j 
een resteraosie van et hunebed of. D’r wodde 
subsidie anvraogd bi’j et Fries Genootschop 
in Liwwadden, dat onderzuuk naar Friese 
geschiedenis dee en dat nog de hieltied dot. 
Veurdat subsidie geven wodde wol et Ge-

nootschop eerst perfester Van Giffen, hierbo-
ven al nuumd en autoriteit op et gebied van 
de Drentse hunebedden, zien oordiel vrao-
gen. Popping wodde daor niks van zegd.
Et oordiel van de perfester was vernietigend! 
Van Giffen stelde vaaste dat et gong om een 
toevallig bi’j mekeer raekte bulte stienen 
en niet om een hunebed. Doe Popping dat 
heurde, hadde hi’j de duvel in. Hi’j vreug doe 
zels et Rieksmuseum van Ooldheden in Lei-
den een onderzuuk in te stellen. Mar ok dat 
museum miende dat et niet om een hunebed 
gong.

Et zegt veul van zien eigenzinnige kerakter 
dat Popping volholen bleef dat et wel een 
hunebed was. Duutse archeologen, die hi’j 
vraogd hadde om naor Appelsche te kom-
men, leuten blieken et wel mit Popping iens 
te wezen.
In et veurjaor van 1934 leut Popping, hie-
lemaole naor eigen inzicht en rekening et 
’hunebed’ restereren (zie ofbelinge). Jim kun 
et nao wat zuken nog de hieltied weerom-
mevienen op ’e Hildenbarg. In een artikel 
dat Popping wat laeter in zien weekblad De 
Ooststellingwerver schreef, hadde hi’j et niet 
meer over een hunebed, mar een stiengraf, 
een klein soortement hunebed, as begreef-
plak veur een peer dooien.

Fout in de oorlog
In 1933 wodde Popping lid van de NSB. Ok 
zien vrouw en dochter weren anhangers van 

Et restereerde ‘hunebed’ op ’e Hildenbarg bi’j 
Appelsche
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disse perti’j (zie ofbeelde adverteensie van 
Bertha). Een jaor laeter haelde Popping zien 
spitter Luitzen de Jong over lid te wodden. 
In 1942 zee De Jong zien NSB-lidmaotschop 
weer op en sleut him an bi’j ’t verzet. 
September 1944 meldede Popping de Si-
cher-heitsdienst van de Duutsers dat allieerde 
parresjutisten bi’j De Fochtel daelekommen 
weren. Hi’j wees de Duutsers et plak an waor 
dat gebeurd was. In et begin van 1945 ver-
raodde Popping twie Oosterwooldemers die 
kontakt hadden mit et verzet. Beide wodden 
votbrocht naor Duutslaand, waor zi’j kot 
daornao ommekwammen in een konsentrao- 
siekaamp.
In De Ooststellingwerver uterde Popping him 
riegelmaotig veur de Duutse bezetter en te-
gen de joodse meensken en et keuningshuus. 
Hi’j beschreef Keuningin Wilhelmina as een 
‘valen Majesteit, raozende jammerkonte en 
van gal vervulde oolde tange’.
April 1945 wodde Popping oppakt en naor 
de gevangenis brocht. Hi’j kreeg negen jaor 
gevangenisstraf, wodde ok veur zien leven 
uut et kiesrecht zet en moch nooit meer as 
journalist of uutgever warken.
Tiedens zien gevangenschop schreef Pop-
ping nog een tal historische romans die 
diels postuum uutkwammen. Nao vuuf jaor 
opsluting kwam hi’j eerder vri’j vanwegens 
gezondhiedsredenen. Zoas begriepelik weren 
nao zien weerommekomst in Oosterwoolde 
spot en vernedering zien diel. Op 10 augustus 

1950 raekte Hendrik Jan Popping uut de tied 
as gevolg van een ongeneeslike bloedziekte.

Nao de oorlog
De Ooststellingwerver gong nao de oorlog 
veerder as Nieuwe Ooststellingwerver. Dat 
om los te kommen van heur veuroorlogse 
pro-Duutse smet. De uut een Duuts konsen-
traosiekaamp weerommekommen verzets-
man Hendrik Johannes Bergveld wodde 
ansteld as ni’je heufdredakteur van et blad. 
Bergveld was laeter de belangriekste verte-
genwoordiger van de Stellingwarver schrie-
veri’je. Hi’j wodde al gauw opvolgd deur 
Anton Spoelstra, die tot 1 juli 1971 redak-
teur-uutgever was van de Nieuwe Ooststel-
lingwerver.

Bertha Popping stuurde in 1956 een Friese 
vertaeling van heur heit zien in de oorlog 
verschenen roman Markward Portenga in veur 
een literetuurwedstried, uutschreven deur de 
Kristelik Fryske Folksbibleteek. Dat gebeurde 

Et prieswinnende boek dat een protte heisa gaf…

Volk en Vaderland, 25-5-1935
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onder de veraanderde titel Frijdom wie de 
heechste wet en onder de schoelnaeme Friso 
Stellingwerf (zie ofbelinge). Et boek kreeg van 
de jury – die wus dat Hendrik Jan Popping de 
schriever was – een twiede pries. Daor kwam 
een protte tumult van in de Friese kraan-
ten, naodat de journalist Freerk Dam van et 
literaire tiedschrift De Tsjerne onthulde dat de 
wunnen roman in de oorlog al verschenen 
was bi’j de nationaol-socialistische uutgeve-
ri’je Storm.

Naobeschouwing
Hendrik Jan Popping was een man mit twie 
dudelik tegenstriedige gezichten. Zien pesisie 
as kundig ammeteur-archeoloog wodde slim 
beïnvloed deur zien lidmaotschop van de 
NSB en et kollebereren mit de Duutse bezet-
ter. Zien keuze veur de nationaol-socialisti-
sche gedaachtegang is wel verklaord uut et 
feit dat de Duutse archeologen vule meer op 
hadden mit zien bevienings as ammeteur-ar-
cheoloog, as heur Nederlaanse kollega’s. Die 
verklaoring kan netuurlik nooit zien foute 
poletieke overtuging goedpraoten. As Pop-
ping in de oorlog niet fout west was, dan was 
hi’j haost zeker veur zien archeologische wark 
beloond mit een eredoktoraot, verliend deur 
een Nederlaanse of buterlaanse universiteit.
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lithische cultuur aan het riviertje “De Kuin-
der”, Levende Natuur, 1933

•  H.J. Popping, ‘De jong-paleolithische Kuin-
derculturen station Makkinga’, Mensch en 
Maatschappij, 1934

•  Pieter Jonker, ‘Jan Hendriks Popping (1852-
1927)’ in “Stil toch kiender! Heit studeert”, 
toegelieke De Ovend, 1983-1, Stellingwarver 
Schrieversronte, Oosterwoolde

•  Sake Jager en Evert van Ginkel, Archeologie 
van de Stellingwerven, 2005, Stellingwarver 
Schrieversronte, Berkoop

• https://books.google.nl
• www.delpher.nl
• www.graftombe.nl
• www.natuurtijdschriften.nl
• www.stellingia.nl

Stellingwarver aovend mit Groot 
Stellingwarfs Diktee!

Op dit mement is de warkgroep Publiciteit drok in de weer mit et orgeniseren van een 
Stellingwarver aovend mit o.e. een groot Stellingwarfs Diktee. Die aovend zal wezen op 
donderdagaovend 21 november in et Buurthuus van Noordwoolde. Ie kun je now vot-
en-daolik al opgeven, as dielnemer of as bezuker! Meer over disse aovend is te lezen op 
’e websteden van de SSR en in de Stellingwarver kraanten. 
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E t is van ’t jaor tien jaor leden dat et 
jubeljaor Stellingwarf 700 vierd wodde. 
De warkgroep Stellingwarf 1309-2009 

zorgde indertied veur speciaole vellegies 
Stellingwarver postzegels. In december 2008 
kreeg burgemeester Gerard van Klaveren 
van West-Stellingwarf et eerste vellegien 
van warkgroeplid Sjoerd Hoogenkamp, die 
ok veur et ontwarp van de mooie postzegel 
zorgde. 

Op maendag 5 jannewaori 2009 kreeg bur-
gemeester Harry Oosterman van Oost-Stel-
lingwarf een eerste vellegien van Schrievers-
ronte-veurzitter Ype Dijkstra. De vellegies 
postzegels weren her en der te koop en d’r 
was een protte belangstelling veur. Van-
daege-de-dag zie ’k nog geregeld dat disse 
vellegies en losse, stempelde Stellingwarf 
700-postzegels te koop anbeuden wodden 
op www.ebay.nl daor aj’ van alles kopen en 
verkopen kunnen. Et weren doe postzegels 
van 44 centen. In tien jaor tied is dat spul dus 
twie keer zo duur wodden en dat is wel een 
betien bar! Postzegels bin gewoon rotte-
kruutduur wodden!

Et was eertieds trouwens een haandige zet 
dat meensken heur eigen postzegels mae-
ken laoten konnen. D’r is vandaege-de-dag 
zels een verieninge van meensken die zokke 
persoonlike postzegels verzaemelen. Ik bin 
ok lid van die klub. Mar... hebben nao dat 
goeie veurbeeld wel meer instaansies en 
bedrieven in de Stellingwarven de laeste tien 
jaor heur eigen postzegels maeken laoten? 
Hebben die Stellingwarf 700-postzegels hiere 
een vervolg kregen? Hebben ze meensken op 
een idee brocht? Veur zoveer a’k et naogaon 
kund hebbe, kan et niet echt pochen lieden. 
Zeker in West-Stellingwarf niet. Mar d’r kan 

Johan Veenstra

Stellingwarver postzegels
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me vanzels van alles ontkommen wezen. D’r 
kun postzegels uutgeven wezen daor nooit 
andacht an geven is in de kraanten.
Persoonlik maek ik mit graegte van de 
meugelikhied gebruuk om zels postzegels 
maeken te laoten. Veur mien verzaemeling 
postzegels Keuninklik Huus lao’k ieder jaor 
een biezunder vellegien in een meerst be-
parkte oplaoge maeken deur PostNL. Ankem 
jaor laot ik vanzels postzegelvellegies mae-
ken mit een petret van stadhoolder Willem 
Lodewiek (Us Heit) d’r op. Et is dan 400 jaor 
leden dat hi’j wegraekte. Een vaaste groep 
verzaemelders uut et hiele laand nemen mien 
vellegies jaors tegen kostpries van me of. 
Mar aandere instaansies of bedrieven... Hoe 
staot et daor mit? Hebben die zoks wel es 
maeken laoten? Nao die eerste Stellingwarver 
postzegels bin in Oost-Stellingwarf in ieder 
geval negen verschillende postzegels uut-
geven. Jan Koops uut Oosterwoolde nam in-
dertied et initiatief en geef drie vellegies uut 
angaonde de dörpskarke van Oosterwoolde. 
In 2009 vellegies postzegels mit een foto van 
de karke d’r op. 

Een jaor laeter, in 2010, kwammen d’r velle-
gies mit de klokkestoel van Oosterwoolde 
en et Noormanorgel in de karke. Bovenan 
die Oosterwoolde-vellegies staot de hieltied 
www.Dorpskerk-Oosterwolde.nl 

In 2009 kwammen d’r ok vellegies postzegels 
uut mit de klokkestoel van Else d’r op. Hen-
drik Betten kreeg et eerste vellegien op 13 
juni bi’j de klokkestoel van Else. Die postze-
gels zie ’k ok nog altied hiel geregeld te koop 
op ebay. In 2011 kwammen d’r weer vellegies 
mit de klokkestoel van Else. Bovenan dat vel-
legien staot de tekst Gietjaar klokken: Oudste 
15e eeuw, jongste 1954. Diezelde Hendrik Bet-
ten kreeg et eerste vellegien op 4 juni van dat 
jaor en weer... bi’j de Elsiger klokkestoel. In et 
jubileumjaor 2012 verschenen d’r vellegies 
postzegels mit et opschrift Plaatselijk Belang 
Elsloo en Tronde 100 jaar. Et eerste vellegien 
was doe veur de krasse en now 102-jaorige 
Theunis Kastelein. 

Toerist Info (TIP) Appelsche leut een jaormen-
nig leden ok eigen postzegels maeken mit 
een foto van et infermaosiecentrum an de 
Boerestreek d’r op. Disse postzegels bin in rol-
len uutgeven en niet in vellegies. Eerst in oold 
kader, in de brette (2 verschillenden), now bin 
ze te kriegen in ni’j kader, in de lengte.

En dat is alles. Meer he’k in ieder geval 
niet ontdekken kund. Hebben ze zoks in 
West-Stellingwarf echt nog nooit maeken 
laoten? As lezers van De Ovend meer van die 
Stellingwarver postzegels kennen, wi’k graeg 
dat ze me daor even tiedinge van doen! 
As et jim mooi toeliekt en laot ok es persoon-
like postzegels maeken, kiek dan mar es op 
www.postnl.nl/persoonlijke-postzegel.
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P attie meensken bin veurzitter van een 
poletieke perti’j. Daorvan brengen 
pattie et soms tot staotssiktaoris of wo’n 

misschien wel menister. Aandere meensken 
hebben in heur leven zovule geld verdiend 
dat ze een laandgoed bezitten mit een koets-
huus mit peerden en alderdeegst een over-
dekt zwembad! 
Veur Gradus lopt et leven allemaole een 
betien aanders. Gradus zorgt alle daegen 
van de weke alliend mar veur zien vrouw 
Geesje die niet lopen kan en in een rolstoel 
zit. Now al weer mennig jaor leden was et 
mit Geesje goed misgaon. D’r was wat in 
heur heufd knapt. Daornao kon ze niet meer 
lopen! Netuurlik was dat eerst best schrikken 
west en hadden ze d’r een protte verdriet van 
had. Mar dat hadde niet lange duurd. Gradus 
hadde tegen Geesje zegd: ‘We moe’n de kop 
d’r veur holen. Lieverd, we gaon perberen 
d’r toch nog een mooi leven van te maeken.’ 
Sund die dag verzorgt Gradus zien vrouw en 
drokt hi’j heur rolstoel overal naor toe, om et 
even waor as ze mar henne wil. Alle daegen 
weer perbeert hi’j d’r veur heur nog wat 
moois van te maeken...
As dit allemaole niet zo lopen was, zol Gradus 
warschienlik liekemin staotssiktaoris wodden 
wezen, laot staon menister. Veur de poletiek 
was hi’j niet in de wiege legd en dat laand-
goed mit peerden en et zwembad onder dak 
hoefde van him ok niet. De deurzunwoning 
mit et tunegien aachter huus an de Kweke-
ri’je in Noordwoolde was him goed genoeg. 
Zolange Geesje et d’r mar naor et zin hadde...
Ik ken Gradus en zien Geesje now al weer 
zoe’n twintig jaor. Elk halfjaor zie ik Gradus 
op mien spreekure. Niet dat hi’j lidt an een 
eernstige andoening of an ien of aandere 
zeldzeme ziekte. Wat hi’j het is ok niet slim 
biezunder, pattie manluden van zien leeftied 

hebben hier mit te maeken, een wat vergro-
te prostaat. Een doodgewone kwaol, mar 
waordeur hi’j d’r naachs wel wat vaeker uut 
moet om te pissen. Niks biezunders dus al 
weer. Alderdeegst et risseltaot van mien be-
haandeling is niet echt om over naor huus te 
schrieven. In plak van vroeger, doe hi’j d’r wel 
zes keer uut mos, is dat now nog drie keer. 
Mar Gradus is daor slim bliede mit en elk half 
jaor as ik him weer zie, mark ik dat hi’j slim 
inneumen is mit zien dokter.
A’k gelok heb zie ik ze ankommen deur et 
raem van de waachtkaemer. Gradus, drokken-
de aachter de rolstoel van Geesje. Ienkeer in 
de waachtkaemer kiezen ze alle jaoren veur 
etzelde plak bi’j et raem. Hi’j in de stoel links. 
Zi’j in de rolstoel d’r naost mit et uutzicht 
op ’e redenderums. As ik naor ze toekom, 
straolen ze beide. Gradus misschien nog wel 
et meerste. ‘Wat mooi dat jim d’r weer binnen,’ 
zeg ik dan uut de grond van mien hatte. ‘Wat 
gaot zoe’n halfjaor toch rap, niet?’ 
Gradus nikt en lacht mi’j toe mit zien vrunde-
like ogen. Daornao volgt hi’j mi’j zoas altied 
naor de spreekkaemer, wiels Geesje in heur 
rolstoel in de waachtkaemer aachterblift om 
te genieten van de redenderums die disse 
keer ok nog es prachtig in de bluui staon. 
In de spreekkaemer vraog ik dan Gradus naor 
zien klachten en hoe of et mit him gaot. Al 
jaoren krieg ik etzelde antwoord. Dat et bies-
terbaorlik goed gaot en dat hi’j d’r nog mar 
drie keer naachs uut hoeft en dat Geesje d’r 
niet iens meer wakker van wodt! Dan praoten 
we nog over alderhaande zaeken en zorg ik 
d’r weer veur dat hi’j zien pillegies veur de 
prostaat krigt. Dan vragt Gradus altied, nao-
dat alles bespreuken is, of dokter nog even-
pies de bloeddrok meten willen zol. ‘Prima 
bloeddrok, Gradus,’ zeg ik dan alle keren weer. 
Zien bloeddrok is alle jaoren dik in odder, 

Rob Zethoven

Gewoon Gradus
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hielemaole neffens et boekien! 
As we dan weerommekommen in de waacht-
kaemer zit Geesje daor nog, in stilte genie-
tende van de bluuiende redenderums. Dan 
nemen we ofscheid zoas we dat al zo vaeke 
daon hebben.
‘We gaon nog even naor et theehuus in et 
dörp,’ zegt Gradus dan. ‘Want we maeken d’r 
nog even een smoek daggien van!’ 
Ik hadde niet aanders verwaacht, want dat 
doen ze ok al herwertsjaoren, zolange as zi’j 
bi’j mi’j kommen. ‘Liekt me hiel goed toe, 
Gradus,’ is mien bescheid en ik weenske heur 
beidend nog een hiele mooie dag toe! Dan 
zie ’k ze deur et raem van mien waachtkae-

mer op heur auto angaon. En zoas gebru-
kelik dri’jt Gradus him veur de bocht bi’j de 
redenderums nog evenpies omme en zwaait. 
Ik zwaai weeromme.
Zo gaot dat elk halfjaor weer opni’j, now al 
weer haost twintig jaor. Niks biezunders eins, 
zoe’n verhael over een man en zien vrouw, 
die tegere perberen nog wat van et leven te 
maeken. ‘Et is hiel gewoon heur, niks biezun-
ders,’ zol Gradus mit die altied vrundelike lach 
van him zeggen. ‘As Geesje et mar naor et zin 
het’. 
Lichtkaans maekt dat Gradus now wel juust 
hiel slim biezunder!

O k al leverde de sutelaktie minder op as 
in et veurige jaor, de sutelders verkoch-
ten opni’j arg goed. Deur mit naeme 

ziekte konnen d’r dit keer wat minder meens-
ken mitdoen, mar een groep van ongeveer 27 
trouwe vri’jwilligers zorgden d’r mit mekeer 
veur dat d’r  in een opperbeste stemming 
per kroje of sutelbak best verkocht wodde. 
Behalven de sutelders zels zorgen ere vri’jwil-
ligers d’r veur dat de krojen klaor staon, de 
boekebakken alle keren vuld wodden en dat 
iederiene, veurdat ze uut aende gaon broties, 
koffie, thee en niet te vergeten sukerbolle 
kriegen. Iene sutelaovend kon spietig genoeg 
niet deurgaon vanwegens dikke regenbujjen.   
Toppers in de verkoop weren dit keer et 
ni’je boek ‘Luudklokken en klokkestoelen in 
Stellingwarf’, de Stellingwarver Spreukeke-
lender 2020 en et verhaeleboek ‘As ik kiezen 
moch…’van Harmen Houtman. De uuteinde-
like opbrengst van dit jaor kwam op krapan 
€ 72.500,- 

Wanneer de sutelaktie van 2020 wezen zal is 
nog niet hielemaole dudelik. De veurberei-
dingskemmissie van de aktie wil de meugelik-
heden bekieken om de sutelaktie an et aende 
van meie of begin juni te holen. Veul meens-
ken nemen tiedens heur vekaansie graeg een 
ni’j boek mit is iene van de overwegings, de 
ere is dat et in die tied aovens langer lochtig 
is. Begin volgend jaor zullen de ni’je daotums 
bekend maekt wodden.
Ok van dit plak of daankt et bestuur nog es 
alle vri’jwilligers die heur dit jaor inzet heb-
ben veur de Stellingwarver sutelaktie!

Wethoolder Fimke 
Hijlkema en veurzitter 
Klaas van Weperen 
gongen op pad in 
Berkoop.

Van de redaktie

Goeie sutelaktie mit veul enthousiaste 
sutelders
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N oordwoolde-Zuud ligt ongeveer een 
kilemeter zudelik van et buurdörp 
Noordwoolde, vlakbi’j de greens mit de 

perveensie Drenthe. De gemiente West-Stel-
lingwarf het et plak officieel as een buurt-
schop in de boeken staon, mar Noordwol-
de-Zuid het wel een bebouwingskern en een 
eigen plaknaemebod, en wodt daoromme 
meerstal toch een dörp nuumd. Biezunder 
is dat Noordwoolde-Zuud ontstaon is in een 
vroeger veenontginningsgebied, dat deur de 
turfwinning in een aarm zaandheidegebied 
veraanderde. Daornao ontwikkelde et plak 
him vanuut een nederzetting van heidehut-
ten tot een welverende en levendige buurt-
schop. De belangriekste weg van Noordwool-
de-Zuud is de Ni’jeweg (Nieuweweg), dat 
is de verbieningsweg tussen Noordwoolde 
en Drenthe. De kern van de tegenwoordige 
buurtschop bestaot uut de Mauritsweg, Els-
weg, Zuderweg, Lombokweg en de Ni’jeweg. 
In dit artikel wodt de biezundere geschiede-
nis d’r van beschreven.

Veenontginningsgebied 
De turfgreveri’je het een belangrieke rolle 
speuld veur de ontwikkeling van Noord-
woolde (Noortwolde,1328) en et gebied ten 
zuden daorvan, daor waor now de buurt-
schop ligt. De eerste veenofgrevings weren 
hier in de 17e eeuw. Veur de ofvoer van turf 
wodde in 1642-1644 de Noordwooldervaort 
(ok Noordwooldersloot nuumd) greven. De 

Noordwooldervaort begon een peer kileme-
ter zudelik van Noordwoolde, leup in noor-
delike richting naor Noordwoolde, om dan in 
westelike richting langs de Molenburen naar 
de Vinkegestersloot in De Lende uut te kom-
men. Dwas op ’e vaort wodden de - now niet 
meer in et laandschop herkenbere- Ooster-
bovendwasvaort en Westerbovendwasvaort 
greven, die beide begonnen op et plak daor 
now de sporthal staot. Honderdveertig jaor 
laeter, in 1782, wodde de Splittinge greven, 
een ni’je vaort vanof de Noordwooldervaort 
naor et zudeliker plak Vleddervene. Van doe 
of an kwam de turfwinning in Vleddervene 
op gang. 
Noot: Tjaard en Marcus van Heloma, heurende 
tot een veurnaem en riek vervenersgeslacht uut 
Schoterlaand, nammen et gebied vanof 1782 in 
exploitaosie. 
De vorm van Noordwoolde veraanderde 
van een lint naor een kruusdörp. Bi’j de 
krusing van de Heufdweg en langs de vaort 
begon him de bedrievighied en bebouwing 
te ontwikkelen. Ok al is de Splittinge in de 
jaren zestig (1966-1967) dempt, hi’j is naost 
de Ni’jeweg, de heufdontginningsas van 
Noordwoolde-Zuud, nog (de hieltied) dudelik 
zichtber.

Jelle Roorda

Buurtschop 'Noordwoolde-Zuud'

Plaknaemebod (buurtschop) Noordwoolde-Zuud 

Zuudkaante Noordwoolde mit de Splittinge  
om 1920 henne 
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In de 19e ieuw, doe et venegebied hier 
uutput raekte, bleef d’r een groot en ’woest’ 
zaandheidegebied over dat et Oosterse- en 
Westerseveld nuumd wodde, mar dat in de 
volksmond meerstal mit ’De Velden’ anduded 
wodde. Nogal wat warkloze veenarbeiders 
bleven daor wonen, en perbeerden d’r een 
ni’j bestaon op te bouwen. Daor kwammen 
veul vroegere bewoners bi’j van de klonies 
van de Maotschoppi’je van Weldaodighied 
(MvW); Frederiksoord, Wilhelminaoord en 
Willemsoord. Die klonies wodden eertieds 
opricht veur veraarmde bewoners, veur et 
grootste pat ofkomstig uut de steden in 
et westen van oons laand. Et doel was dat 
die meensken opleided wodden zollen tot 
laandbouwers en grondontginners om laeter 
veur heur eigen levensonderhoold zorgen te 
kunnen. Een mooi plan, temeensen in theo-
rie, mar de praktiek bleek wel wat aanders. 
Et ‘verheffen en in het gareel krijgen’ van de 
kloniebewoners bleek een veul muuiliker 
taeke as dat docht was.  Ondaanks de goeie 
bedoelings van de MvW vertrokken sommige 
bewoners vanwegens de strenge regels en 

tucht die d’r heersten, mar ok vanwegens de 
aangst om veur straf naor een (sleuten) straf-
klonie stuurd te worden. Veerder weren d’r de 
kiender veur wie op 18-jaorige lieftied gien 
wark en/of woning in de klonie beschikber 
was en die dus argens eers heur heil zuken 
moesten. 

Van Klein-Amsterdam, via Lombok naor 
Noordwoolde-Zuud 
D’r beston indertied de gewoonte, krek as op 
ere plakken, dat wie in iene dag een (plagge-) 
hutte bouwen kon waor veurdat de zunne 
ondergong de schostien rookte, daor wonen 
blieven moch.
Et plak van bewoning op et Oosterseveld 
wodde van 1850 tot zeker 1905 of nog mit de 
term Klein-Amsterdam anduded. Et is mi’j niet 
bekend waor die oolde naeme weg komt. 
Tot in de jaoren veertig van de veurige ieuw 
wodde et gebied wat now Noordwolde-Zuud 
is Lombok nuumd. De naeme Lombok komt 
van iene van de kleine Soenda-eilanen in 
Indonesië. Dat eilaand was bekend wodden 
deur de aktiviteiten van et Nederlaans-In-

Topografische kaart Oostersche- en Westersche Veld 1922
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dische leger. Dat perbeerde een aende te 
maeken an de heerschoppi’je van de Bali-
nezen. Doe in 1894 tussen de plaggehutten 
van et Noordwoolde-Zuud van now best 
vochten wodde, reup d’r iene ‘Et liekt hier wel 
Lombok’, neffens et overleveringsverhael. De 
stried daor was doe et gesprek van de dag. 
Van dat mement of wodde die naeme in de 
volksmond koppeld an de bewoners van et 
Oosterse- en Westerseveld, die iniens ‘Lom-
bokkers’ nuumd wodden. De meensken daor 
zatten veer van de echte bewoonde wereld. 
Et gebied beston uut een doolhof van zaand-
patties, die alliend lopende of mit een honne-
karre toegaankelik weren. De naeme Lombok 
staot in 1909 veur et eerst op een topografi-
sche kaorte. ‘De naeme Lombok was aenlik 
alliend van toepassing op een groep van zes 
hutten die an et aende van een pad, now de 
Lombokweg staon hebben,’ neffens Lourens 
Looijenga. Et is een kotte doodlopende strao-
te, een ziedstraote van de Zuderweg. De Zu-
derweg is een oolde weg die eertieds deur et 
veenontginningsgebied leup. De benaeming 
Lombok veraanderde uuteindelik argens rond 
1950, mit onder invloed van de benaeming 
’Noordwoolde-Westerseveld’ die veur et hiele 
gebied inklusief Noordwoolde (in de volks-
mond ’Noordwoolde-dörp’) bruukt wodde, in 
Noordwoolde-Zuud. 

Zwaore leefomstaandigheden op ’e heide 
Op ’e grieteni’jekaorte in de atlas van Eekhoff 
uut 1850 is te zien dat de verspreide bewo-
ning veural te vienen was in de buurt van de 
smalle Westerbovendwasvaort en de Oos-
terbovendwasvaort. De bewoners hadden 
op ’e heide een aarmoedig leven. Wark was 
d’r in die tied haost niet; alliend zoemers as 
laand- of boerearbeider, maandevlechter, en 
stoelemaeker, en zo. Vrouwluden en kiender 
hulpen mit om mit de lege lonen toch ok wat 
te verdienen. De bewoners perbeerden o.e. 
mit de deur heur zels maekte heidebuunders, 
bessems en maanties (die vlochten wodden 
van wilgetienen) langs de deuren te sutelen. 
Om de hutte henne wodde een perceeltien 

heide anmaekt en de grond bewarkt, om 
daor wat eerpels en rogge te verbouwen. 
Sommigen hadden et gelok dat ze een geite 
holen konnen. Veerder leefden zi’j van wat 
de netuur heur beud, deur eier te zuken en 
now en dan een strik te zetten om klein wild 
te vangen. De hutten weren donker, vochtig, 
koold, en trokken alderhaande ongedierte an. 
Om kot te gaon: onhygiënische en ongezond 
om in te leven. 

Opkomst vlechtindustrie
Al in de eerste helte van de 19e eeuw hul de 
bevolking van, en in de buurt van, Noord-
woolde him doende mit et vlechten van 
maanden, wiegen en ere perdukten van wil-
getienen en biezen, ofkomstig uut de netuur 
in de omgeving. Dit wark is aenlik uut nood 
en toeval ontstaon. Een warkloze Duutse 
veenarbeider leerde in 1825 de femilie waor 
hi’j in de kost was et maeken van maanties 
van wilgetienen. Die keunst wodde vervol-
gens deur veul ere meensken ofkeken en 
overneumen. In 1860 hullen zoe'n twiehon-
derd gezinnen heur doende mit disse ‘huus-
industrie’ naost de al bestaonde fabrikage 
van heidebuunders en bessems. Van 1868 of 
gong men ok stoelen maeken, naar een idee 
van domenee Hendrik Edema van der Tuuk. 
In 1873 gong de eerste stoelefebriek los. D’r 

Plaggehutte “Lombok” onder Noordwoolde 
om-en-de-bi’j1916 
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was een overvloed an warkkrachten. Rond 
1890 weren d’r in Noordwoolde ongeveer 
twaelf stoelebaozen (fabrikaanten) te vienen 
die mit mekeer zoe’n honderdduzend stoelen 
in et jaor maekten. In 1901 weren d’r al dattig 
stoelemaekeri’jen mit mit mekeer 405 arbei-
ders en een groot tal thuuswarkers. Van hier-
uut ontwikkelde him de Rotan stoeleindus-
trie. De stoelen en taofels wodden, wanneer 
ze klaor weren, naor et stesjon in Peperge 
vervoerd en wodden van daoruut veerder mit 
de trein et laand in brocht. Laeter gebeurde 
dat ok via Stienwiek. Disse bedrievighied 
is veur de ontwikkeling van Noordwoolde, 
liekegoed as veur de buurtschop Noordwool-
de-Zuud, van groot belang west. Veul inwo-
ners weren warkzem in de rotanindustrie, 
waorvan Rohé en de gebr. Mulder lange tied 
de grootste en bekendste bedrieven weren. 
Massiesee kezerne 
De stried om et bestaon op ’e heide was had 
en niet iederiene gedreug him altied neffens 
de wet. Sommigen gongen heur nogal es te 
buten an o.e. alkoholmisbruuk, vechteri’je, 
bedelen en streuperi’je. Misstanen in de 
stoeleindustrie in 1912 en daordeur ont-
staone onvrede en onrust, die vervolgens 
uutdri’jden in staekings en ongeregeldheden, 
leideden in 1914 tot verstarking van toezicht 
deur mit naeme een tal rieksveldwaachters 
en massiesees. In 1917 wodde een massie-
seekezerne mit stalling veur peerden langs 
de weg van Noordwoolde naor Wilhelmina-
oord bouwd, percies tussen et Oosterse- en 
Westerseveld in. Dat was gien toeval, want 
de bouw van dit paand dat now 'Friese Brug' 
hiet was dus een gevolg van arbeidsonrust in 
De Velden. In de kezerne wodde een groep 
massiesees onderbrocht, in 1943 wodde die 
tot riekspelisie ommevormd. An et aende 
van 1962 kwam d’r een ni’j pelisieburo an de 
Twiegstraote in Noordwoolde en verleur et 
paand zien oorspronkelike funktie. 
Noot: Et pelisieburo Noordwoolde is laeter ok 
verdwenen. Tegenwoordig is d’r alliend nog een 
wiekagent aktief, die bi’j de pelisie van Wolvege 
heurt. 

De kerakteristieke kezerne wodde verkocht, 
en is sund die tied in gebruuk as kantoor 
annex een twie onder ien kappe woning.

Komst Stoomtram 
In 1914 wodde de tramlijn Stienwiek-Noord-
woolde-Oosterwoolde eupend. De tram 
kwam ok deur de buurtschop en was veur 
Noordwoolde en omgeving veural van 
belang vanwegens de beriekberhied van et 
dörp en veur et vervoeren van veural ro-
tanmeubels via Stienwiek naor ere plakken. 
De vervoersmeugelikheden tot doe an toe 
bestonnen veural uut zaandwegen en de 
Noordwooldervaort waor de schippen haost 
niet meer deur konnen. Ok veur de klonies 
van de MvW was de tramlijn belangriek. 
Zowat vuuftig jaor het de tramlijn bi’jdreugen 
an de ekenomie, de ontwikkeling en gruui 
van Noordwoolde en ok van Noordwool-
de-Zuud. Om 1960 henne bleek de lijn niet 
langer rendaobel en in 1962 is de trambaene 
daoromme opheven. De loop van de vroe-
gere trambaene langs de Ni’jeweg is nog de 
hieltied zichtber in de vorm van een fietspad. 

Woningbouw
Veur sociaole misstanen was d’r lange tied 
weinig of gien ommedaenken. Pas rond 
1900 kwam men in briede kring tot inzicht 
dat d’r wat gebeuren mos om de zo trieste 
woonomstaandigheden van arbeiders en ere 
minderbedeelden te verbeteren, en dat et 
bouwen van arbeiderswonings niet meugelik 
was zonder steun van de overhied. In et jaor 
1901 stemde een meerderhied van de Twiede 
Kaemer daoromme in mit de Woningwet. De 
in 1911 oprichte Stichting tot verbetering der 
Volkswoningbouw in de gemeente Weststel-
lingwerf , vandaege-de-dag Woningstichting 
Weststellingwerf kreeg de taeke om daor wat 
an te doen. De belangriekste opgaove veur 
de woningstichting was de bouw van arbei-
dershuzen. 
In 1913 kwammen in Noordwoolde-Zuud de 
eerste huurwonings van bakstien. Et gong 
eerst om de bouw van zeuven arbeiders-
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wonings an de weg van Noordwoolde naor 
Frederiksoord, now Noordwoolde-Zuud, 
mar uuteindelik zollen d’r hiervan mar viere 
bouwd wodden, veur € 2.764 (f  6.080) d.w.z. 
€ 747 et stok. Et weren twie blokkies van twie 
wonings, aorig bried en roem mit zadeldae-
ken en dakkepellen. In meie 1913 konnen 
disse eerste huurwonings bewoond wodden. 
De bewoners moesten € 42 (f  85,-) hure in 
et jaor betaelen, dat betekende € 0,75 in de 
weke. Ze bin lange tied bewoond  west, want 
pas in 1995 moesten ze et veld rumen veur 
ni’jbouw, dat bin de adressen Nieuweweg 
38-44 van now.’

‘Johannes wat doe je me aan’!
An et begin van de 20e ieuw stonnen in ’De 
Velden’ bi’j Noordwoolde nog honderden 
hutten, de benaeming huus koj’ die niet 
geven. Sund et van kracht wodden van de 
Woningwet en de Bouwveroddening van de 
gemiente West-Stellingwarf in 1905, weren 
plaggehutten en krotten verbeuden en kon 
de gemiente tot sloop overgaon. An et opru-
men is in West-Stellingwarf zeker veertig jaor 
warkt. De laeste plaggehutte bi’j Noordwool-
de wodde in 1938 - an wat now de Elsweg is 
- symbolisch in de braand steuken, om zo een 
tiedpark of te sluten! ‘Johannes wat doe je me 

aan’, jammerde Jan Regtop as bewoner 
van de laeste plaggehutte die opruumd 
wodde (bron: Kamminga 1964). Mit 
Johannes doelde hi’j op CPN wethoolder 
Johannes Mooij (geb.1888) uut Noord-
woolde, die was ok veurzitter van de ge-
mientelike ’krottencommissie’. In de tied 
dat ’De Velden’ opruumd wodden, mos 
een diel van de bewoners wonen gaon 
in de riegeltieshuzen in de ni’jbouwwie-
ken van Noordwoolde (dörp), zoas ok in 
et Rooie Dörp.    
Johannes Mooij die vuvendattig jaor 
raodslid (van 1919-1954) west is, kwam 
van ’De Velden’ bi’j et laetere Noord-
woolde-Zuud. Hi’j woonde laeter an 

de Elsweg en in et Rooie Dörp. Hi’j het him 
veural verdienstelik maekt deur zien stried 
tegen de aarmoede en et opkommen veur de 
sociaol zwakkeren. Nao zien dood wodde hi’j 
benuumd tot ereburger van West-Stelling-
warf. In Noordwoolde-Zuud is d’r een straote 
naor hium vernuumd, dat is de Johannes 
Mooijstraote. Et was de Stellingwarver schrie-
ver Jouk (schoelnaeme van Martinus Bakker), 
die een riempien ter ere van Jehannes Mooy 
maekte: 

Jehannes Mooy, al vuuf en dartig joar 
Zit ie in de Weststellingwerfse road, 
En niet veur niks! Ie meakten plannen kloar, 
En hemmen ze verdedigd en beproat! 
A’ j’ misstaand zaggen, reurd ie ’t zeker an, 
Al was het niet altied derekt mit risseltoat. 
Ie deden wat een Roadslid mar doen kan, 
En gaven rake bliek van inzicht en beroad! 
Jehannes Mooy, er was een boel kritiek, 
Wie timmert an de weg, wet hoe zoks goat. 
Mar ok je grote tegenstaanders in de poletiek 
Erkennen je vediensten in de road. 
Al vuuf en dartig joar bi’ j’ nou present, 
D’r wordt allicht wat over skreven en wat proat, 
Ik fielseteer je ok, al is het mi’ j bekend, 
Dat het je weans niet is, ie hollen ’t mit de doad! 

Jouk
(Bron: ZuidExpres, Peter Veldhuizen sept. 2015)

De wonings an de Nieuweweg 
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Over Jan Rechtop schreef Fokke Middendorp 
in 1992: ‘Jan Guitien (de guit), wodde d’r altied 
zegd. Hij woonde op Lombok mit vrouw Sofie 
en twaelf kiender in zoe’n schamele hutte. Jan 
was toeverloat van B & W as d’r weer es een 
kemmissie uut Den Haag kwam, om bi’j een 
subsidie anvraoge de toestaand van de krotten 
op Lombok te bekieken. Jan gaf een zodaonige 
rondleiding, dat de heren nao afloop et d’r over 
iens weren: dat et zo niet langer kon’.

Nao 1920 kwam de pattekeliere woningbouw 
in de buurtschop op gang, veural vanof 
Noordwoolde langs de Ni’jeweg en Noord-
wooldervaort/Splittinge naor et zuden en 
langs de Zuderweg die op de Ni’jeweg uut-
komt. Langs de Ni’jeweg weren dat vri’jstaon-
de wonings, veural bestemd veur de stoele-
baozen, ambachtsluden en neringdoenden. 
An de zaandpaeden op et Oosterseveld 
kwammen tientallen, meerst kleine, boerde-
ri’jgies van/veur keuterboerties. Op ’e van de 
Zuderweg is aachter de oolde lintbebouwing 
kwammen d’r op verschillende mementen 

nao-oorlogse wonings, waordeur de kern 
Noordwoolde-Zuud ontstaon is.
In 1958 wodden an de Zuderweg zes huur-
wonings in blokkies van twieje optrokken; 
dat bin de nommers: 11, 11a, 15, 15a.  En in 
1985 kwammen d’r an de Mauritsweg 2-12 - 
nao de sloop van de oolde legere schoele -, 
nog es zes huurwonings. Op et mement bin/
wo’n nog achtentwintig koopwonings op et 
vroegere febrieksterrein van Rohé bouwd.

Situaosie van now
In 2019 telt de buurtschop Noordwool-
de-Zuud (butengebied en kern) zoe’n drie-
honderd woning en mar liefst achthonderd-
vuuftig inwoners. Ok al is et daormit veerweg 
de grootste buurtschop van de Stellingwar-
ven, de inwoners wo’n deur de gemiente as 
bewoners van et buurdörp Noordwoolde 
beschouwd.
Et was in de jaoren zestig en zeuventig wel 
et doel van Plaetselik Belang dat Noord-
woolde-Zuud een dörp wodden zol, zoas ok 
Zaandhuzen en De Oosterstreek, mar daor 

Topografische kaorte Noordwoolde en Noordwoolde-Zuud 2009
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weren spietig genoeg Dippeteerde Staoten 
(GS) van Frieslaand et niet mit iens. Zoks 
wodde niet ’in het belang van de gewens-
te komvorming van Noordwolde’ vunnen. 
Omreden et bebouwen van de Zuderweg 
an de zuudkaante wel bespreekber was en 
Plaetselik Belang die kaans op gruui beslist 
niet verspeulen wol, vooral ok vanwegens et 
belang van et behoold van de legere schoele, 
wodde besleuten niet veerder op ’e kwessie 
in te gaon.  
Noordwoolde-Zuud en Noordwoolde lig-
gen op ’e raand van et Nationaole Park Et 
Drents-Friese Woold, een bos- en heide-
terrein dat him uutstrekt van Stienwiek tot 
Appelsche. Et laandschop is een coulisse-
laandschop van hooltwallen en (elze)singels 
ofwisseld mit stokken bos. 

In Noordwoolde-Zuud staot an de Zuderweg 
basisschoele ’De Velden’, waor ongeveer vuuf-
tig kiender naor schoele gaon. Tot de jaren 
tachtig konnen de inwoners veur heur daege-
likse beneudigdheden nog in de eigen buurt-
schop terechte. In die tied sleuten liekewel de 
laeste winkels, de bakker, de slaachter en de 
twee fietsemaekers an de Ni’jeweg veurgoed 
heur winkeldeuren. Intied bin ok alle rotan-
bedrieven hier verdwenen. In de buurdörpen 
Wilhelminaoord en De Oosterstreek kuj’ elk 
now nog een rotanbedrief vienen. 
Noordwoolde-Zuud het nog wel een aktieve 
veriening veur Plaetselik Belang, en daorna-
ost bin d’r verschillende ere orgenisaosies/
verienigings aktief, zoals de veriening Zui-
der-Zon (energiekoperaosie) en Zuid Leeft 
(veur jeugd- en jongerenaktiviteiten). Veerder 
is d’r de Minibieb-Zuud en een WhatsApp 
groep. Om alle verschillende aktiviteiten be-
kend te maeken verschient vier keer in et jaor 
et infermaosieblad ’ZuidExpres’. 
Om mar kot te gaon: Noordwolde-Zuud leeft 
anno 2019 volop!

Bronnen: 
Geschiedenis van Noordwolde en de Rotanmeu-
bel-industrie, L. Kamminga, (1964);
Huus op ‘e Miente, Fokke Middendorp (1992);
Cultuurhistorisch basisonderzoek buitengebied 
gemeente Weststellingwerf, BügelHajema 
(2012);
100 jaar Woningstichting Weststellingwerf, 
Peter Karstkarel (2012); 
Uut het oolde kabbenet, ZuidExpres, Peter 
Veldhuizen (sept. 2015); 
Van Steggerdervene tot Blesdiekigerheide, Jelle 
Roorda (2018);
In de schaduw van de Friesche Brug, Lourens 
Looijenga (2019); 
Google internet; 
M.d.a.: Pl. Belang Noordwolde-Zuid en 
inwoners Gerard Bosma, Ab Timmermans en 
Lourens Looijenga.
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V ri’jdagmiddag 20 september weren mit 
riegelmaot de klokken van de klok-
kestoel in Else te heuren. En omreden 

et stil weer was, klonken ze tot veer in de om-
trek! Vandaege-de-dag wo’n klokken veural 
luded om de tied an te geven, mar vroeger 
gebeurde dat ok as d’r wat an de haand 
was. En dat was et geval op 20 september, 
want doe verscheen et ni’je boek 
‘Luudklokken en klokkestoelen 
in Stellingwarf’ van Jan Koops 
(Oosterwoolde) en Sietske 
Bloemhoff (Ni’jberkoop) in et 
Karkehuus van Else.

Klokkestoelen
In et ni’je boek wo’n alle klokkestoelen van de 
beide Stellingwarver gemienten beschreven. 
Dat gelt niet alliend veur de geschiedenis d’r 
van, mar ok veur de bouw. De bouw van de 
klokkestoelen wodde in 1988 al beschreven 
deur Sietske Bloemhoff vanwegens et vaas-
teleggen van de vaktael van de klokkestoe-
lebouwer. Dat onderzuuk gebeurde t.b.v. et 

Stellingwarfs Woordeboek, waor specifieke 
woorden en andudings van een flink tal 
vaktaelen in opneumen wodde. Wodden d’r 
in et doe verschenen boek van 1988 twaelf 
klokkestoelen beschreven (vufe in West- en 
zeuven in Oost-Stellingwarf ), in et ni’je boek 
is ok de beschrieving van de ni’jste klok-
kestoel - die van Haulerwiek -  opneumen. 

Klokken
Niet alliend de klokkestoelen wo’n in 
et ni’je boek beschreven, mar ok veur 
alle luudklokken in beide gemienten 
is d’r veul ommedaenken. De laeste 
jaoren dee Jan Koops daor hiel veul 
onderzuuk naor, en hi’j kwam gege-
vens tegen die nog bi’j gieniene be-
kend weren. Zien bi’jdrege is alliend 

daoromme al slim weerdevol. Mit naeme 
et heufdstok over de voddeling van veul 
klokken in de Twiede Wereldoorlog is hiel 
biezunder te numen. Ok wat d’r bekend is 
van klokken die om verschillende oorzaeken 
now argens eers hangen of belaand binnen 
is in et boek te lezen. Dat zelde gelt veur de 
klokkestoelen die hier eertieds staon hebben, 
mar die ofbreuken wodden. Et boek geft 
zodoende een fraai overzicht van alle luud-
klokken en klokkestoelen in Stellingwarf.

Et gebruuk
Vroeger wodden de klokken veul meer 
bruukt as vandaege-de-dag. Sietske Bloem-
hoff tekende in de tachtiger jaoren van de 
veurige ieuw deur et hiele Stellingwarver ge-
bied henne bi’jglieks veul op rond et gebruuk 
van klokken bi’j overlieden. Zo wodde iene 
die uut de tied raekt was verluded, mar d’r 
wodde ok klept. En an dat kleppen was dan 

Van de redaktie

‘Luudklokken en klokkestoelen  
in Stellingwarf’  

Sietske Bloemhoff en Jan Koops

Luudklokken en klokkestoe
len

in Stellingwarf
Luudklokken en klokkestoe

len

in Stellingwarf

Bi'j de klokkestoel van Else
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te heuren as et om een man of een vrouw 
gong. Aenlik ieder dörp hadde daor zien 
eigen regels of ofspraoken veur.

Diplome
Nao de inleidende woorden van Schrievers-
ronteveurzitter Klaas van Weperen op 20 
september wodden in Else de Elsiger klokken 
luded. Dat gebeurde in eerste instaansie deur 

klokkeluder Hendrik Betten, mar daornao 
mochten ok de meensken die disse mid-
dag mitmaekten et luden uutperberen. De 
auteurs begonnen as eerste mit disse drege 
klus, mar et gong heur beide zo goed of dat 
ze uut hanen van Helmich Hammer, zels ok 
klokkeluder in Else, een diplome kregen as 
‘Assistent-Klokkeluder’.

Boek veur Jan Kuipers
Veur Jan Kuipers van de Stichting Restaura-
tie-Hulpfonds Klokkenstoelen was d’r tussen 
et luden deur uut hanen van Klaas van Wepe-
ren een eerste exemplaor van et ni’je boek. 
Jan Kuipers (Stienwiek) was ok bi’j de prissen-
taosie van et boek uut 1988, en hadde veur 
et ni’je boek arg veul infermaosie en hulpe 
beuden an mit naeme et onderzuuk naor de 
luudklokken in de Stellingwarf. Et boek kwam 
him dan ok meer as toe, zo vunnen de beide 
auteurs.

‘Luudklokken en klokkestoelen in Stelling-
warf’ telt 120 bladzieden, de tekst is veurzien 
van arg veul mooie en biezundere foto’s. De 
mooie opmaek van et boek was in hanen van 
Bauke Visser Koenders van Haulerwiek; et 
boek wodde drokt bi’j Printbase in Suntjehan-
nesge. De pries is € 19,50.

Jan Koops vertoonde een film uut 1951 over et gieten van klokken

De auteurs an et luden
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H endrik van de Akker is een man van 
een goeie vuuftig jaor en trouwd  mit 
Annie Schraa. Ze hebben twie kien-

der, Marjanne van 22 en Mark die 20 jaoren 
telt. Ze wonen al sund heur trouwen in een 
degelik burgerhusien in Ooldetriene an de 
Sunnegeweg. Hendrik warkt bi’j Home Center 
op ’e vrachtauto mit bestellings om bedden 
en meubels bi’j de klaanten te brengen en te 
insteleren. 
In zien vri’je tied is hi’j vaeke in et veld te vie-
nen mit zien maot Japie van de Lende. Veural 
de greidevoegels in et prille veurjaor hebben 
zien interesse. Ok het hi’j tegere mit Japie een 
mooi hoolten vissersbotien in de Scheene 
liggen en geniet dan van wat visken en veren 
deur de sompige wildernis. 
De laeste weken kwam Hendrik vaeke mu 
weer thuus van et wark en dat was niks 
veur disse starke briedschoolderde kerel. In 
et langelaeste dan toch mar even naor de 
dokter, die et spullegien niet vertrouwde en 
him deurverwees naor et ziekenhuus. Now 
zat hi’j in de meule en nao een peer bezuken 
was et al gauw dudelik: lymfeklierkanker mit 
uutzi’jings deur et hiele lichem. Niks meer an 
te redden en een levensverwaachting van 
hooguut zes maonden hadde de deskundi-
ge arts tegen heur zegd. As een wrak leup 
Hendrik geaarmd mit Annie et ziekenhuus 
weer uut. ‘Een half jaor, dat is ja zo omme,’ zee 
Hendrik mit een snok in zien zwaore stem-
me. Annie goelde stillegies op ’e sombere 
weerommereize en appte intied mit de kien-
der over de slechte uutslag. Hendrik belde 
vot-en-daolik zien baos op en het him op ’e 
hoogte brocht van de situaosie en toegelieke 
zegd dat hi’j ok niet weer kwam te warken. 
Nao een peer daegen ommehangen in de 
stoel en wat doelloos fietsen deur de netuur 
was hi’j et meer as zat. Hi’j kon zien dri’j niet 

vienen en besleut et roer radikaol omme te 
gooien. Onder et broodeten morgens zee hi’j 
tegen Annie: ‘Ik wil nog ien keer in mien leven 
de gritten zien.’ 
‘Mar dat redde ie niet meer, die bin now toch 
al lange en bried in Afrike,’ zee Annie mit 
verbaozing. 
‘Ja, juustem, daor gao ik dan ok henne,’ zee 
Hendrik mit froonzende winkbrauwen. 
Annie trok heur mooi vormde ’Schraa’neusien 
evenpies op en zee: ‘Ie willen aanders niet 
iens veerder dan de Veluwe en dan wi’j’ ok 
nog mit vuuf daegen weer op huus an.’ 
Toch zette Hendrik deur en via via kwam hi’j 
mit Romke Kleefstra uut Akkrum in kontakt. 
Romke gong wel vaeker mit SOVON de 
steltlopers tellen in Mauritanië. Hendrik moch 
wel mit en hoefde inkeld de reize te betaelen, 
want kost en inwoning weren vergees. 
Op 8 november laanden ze mit et vliegtuug 
op et vliegveld van Nouakchott in Mauritanië. 
Et was snikhiete mit zoe’n 43 graoden Celsius 
en Hendrik docht eerst nog dat hi’j veur de 
moter van et vliegtuug ston, mar et was war-
kelik zo hiete in dit laand vlakbi’j de evenaar. 
Doe mossen ze nog zoe’n vier uren dwas 
deur de woestijn in een gammel, rammelend 
jeepien. Onderwegens zagen ze kemelen en 
nomaoden in lange gewaeden mit wat mae-
gere, blèrende zwatbonte geiten. Ok reden ze 
deur wat gehuchies mit wat krakkemikkige, 
hoolten hutties. Hoe kon een meenske et 
hier uutholen in disse grote, dorre zaandbak? 
Wegen weren d’r feitelik niet. Inienen gong 
et rechtsof richting de zee en kwammen ze 
uutput deur de lange reize an in et natinaol 
park ’Banc d’Arguin’. Doe óp naor et vissers-
plakkien Teichot, waor ze de kommende elf 
daegen slaopen en eten zollen. 
Nao een bakkien mierzute thee maekten 
ze heur op veur de naacht. Ondaanks de 

Freddie de Vries

Jelke!
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waarmte sleupen ze goed en nao een goed 
morgenmaol mit veul visgerechten gongen 
ze op pad. In een oold hoolten vissersbotien 
veerden ze deur de moerassige kust mit 
zien dreugvalende zaandbaanken. Wat een 
voegels! Duzenden! Regenwulpen, kanoeten, 
gritten, verscheidene soorten straandlopers 
en grote groepen kemphaenen, mar dan zon-
der de mooie baltskraegen, want die hebben 
ze alliend in de bruudtied. Hendrik geneut 
volop van de overweldigende voegelmassa, 
die weinig hinder van de plaetselike viskers in 
heur kleine, gammele boties leken te hebben. 
Jongen uut et vissersdörp wo’n hier opleided 
as voegelteller. Dit projekt is d’r dan ok veur 
om de plaetselike bevolking te betrekken bi’j 
et bescharmen van disse unieke en hiel be-
langrieke netuurgebieden. De jongen weren 
beheurlik enthousiast en kregen van de voe-
gelbescharming behalven een vergoeding ok 
nog een mooie kieker. Aovens gong Hen-
drik vaeke nog even vot mit Djambé in die 
zien vissersbotien. Djambé was een tenger, 
pikzwat ventien van krek 20 jaor mit prachtig 
donker, krullend haor. Hendrik kon meraokel 
mit dit ventien opschieten en Djambé hadde 
gedurende de jaoren ok wat Engels leerd. Op 
een zoele, smoeke aovend gongen ze nog 
even veren deur de slenken en opiens heurde 
Hendrik een flutte gritten in de veerte. Djam-
bé veerde behendig langs de moeraspolle-
gies en deur de dreugvalende slikplaeten. D’r 
zatten zoe’n zeuvenhonderd gritten op een 
schaers begruuide zaandbaank en Hendrik 
zette zien kieker d’r op. 
Inienen begon zien hatte hadder te kloppen 
en hi’j kreeg kiepevel over hiel zien lichem. 
Daor ston midden tussen al die mooie gritten 
Jelke! Jelke, de biezundere mannegiesgritte 
van de Braandemeer. Hi’j kende disse voegel 
al zoe’n zeuventien jaor en herkende him 
an zien typerende zwatte vlekke boven et 
linkeroge. Jelke is een kanjer in et verdedi-
gen van zien eier en kroost. Alderdeegst de 
brune glee gaot ’m uut de wege en vligt wel 
een aentien omme veur disse voele rakker. 
Jelke hadde zien naeme kregen deurdat hi’j 

alle jaoren brudet in et pooldertien van Jelke 
Heida van Ooldelaemer. Dit is et hoogtepunt 
op zien reize die now al slaegd is. 
Deur de gesprekken mit Djambé kregen ze 
et over zien ziekte en de jonge viskerszeune 
zee dat zien opoe een soorte van medesie-
nevrouw van et vissersdörpien is. Ze beschikt 
over hogere machten en staot in hoog 
anzien in de wiede omgeving. Djambé stelde 
Hendrik veur om d’r een keer henne te gaon. 
Zodoende ston Hendrik de aovend d’r op al 
veur de gammele, brieke hutte mit een oold, 
rood gedien as deure. De rook kwam him al 
integen en daor zat aachter een daampende 
kruke et oolde vrouwgien Gamoedja in lange 
gewaeden te mediteren. Hendrik gaot wat 
twiefelachtig veur heur bi’j de taofel zitten. 
Et reuk naor has van dennebomen en de 
oolde vrouw keek as zat ze onder de drugs. 
Doe begon ze wat klaegerig te zingen en 
gebaorde Hendrik om zien hemd uut te doen. 
Ze kwam muuizem in de bienen en prevelde 
wat onverstaonbere woorden, en halfzin-
gende begon ze de verbouwereerde Hendrik 
te slaon mit takken waor as de blaeden nog 
anzatten. Hi’j raekte versuft en vuulde amper 
meer wat ze dee. Gamoedja keek bi’jtieden 
zweverig naor de fakkelende pietereulielaam-
pe die an een gammele zoolderplaanke hong. 
Nao drie kertier was de sessie oflopen en 
Hendrik kwam weer wat bi’j zien positieven. 
Doe maekte ze mit hanen en voeten dudelik 
dat hi’j drie morgens een draankien innemen 
mos. Dat vremde draankien beston uut mie-
ge van een twiejaorige bok en de blossem 
van de Mimosa, vermingd mit wat levertraon 
van de plaetselik veurkommende zonuumde 
Djbika, wat vri’j vertaeld ’onweervis’ betekent. 
Hendrik keek al even vremd op van dit vies 
roekende, gore draankien, mar docht bi’j 
himzels: ik hebbe niks te verliezen. Doe hi’j 
naor buten gong douwde Hendrik Gamoedja 
nog een haandvol Mauritaans pepiergeld in 
heur rimpelige, verweerde hanen, en ze nikte 
daankber naor de boom van een kerel. En 
werachtig, nao de dadde dag van et won-
derdraankien knapte hi’j aorig op en vuulde 
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de krachten weer toenemen in zien starke 
bonken. Ok zien geest wodde weer zo helder 
as wat en hi’j kreeg weer nocht an et leven. 
Nao twaelf daegen kwam Hendrik weer op 
Schiphol an, en de hiele femilie ston him daor 
op te waachten mit een spandoek. De weken 
daornao wodde Hendrik weer as vanoolds, 
en de dokters in Grunningen stonnen per-
pleks. Zien bloedweerden weren weer goed 
en hi’j wodde genezen verklaord. Ok kon hi’j 
weer an de slag bi’j Home Center en tilde mit 
et grootste gemak de zwaorste bedden en 
naachtkassies naor de bovenverdiepings. 
Doe wodde et ok weer veurjaor en et begon 

weer aorig te kriebelen bi’j Hendrik. Hi’j had-
de al weer hiel wat slaggies mit Japie deur de 
Braandemeer maekt. Doe, op 4 april op een 
diezige morgen, was Hendrik alliend op pad. 
Wiels de dauw nog bevreuren op et grös lag, 
heurde hi’j inienen ’grittow, grittow, grittow’. 
Hi’j pakte zien verekieker en weer gong zien 
hatte hadder slaon en weer kreeg hi’j kiepe-
vel over hiel zien lichem. Jelke! Jelke! Mien 
eigen Jelke mit zien zwatte oogvlekke is d’r 
weer. Wat is hi’j weer mooi mit zien roodbru-
ne baltsklied. Hi’j het et weer flikt, die 3800 
kilemeter. De traonen sprongen Hendrik in de 
ogen en hi’j docht: deur Jelke stao ik hier nog!

A s ik et tiedschrift ‘De Ovend’ van feber-
waori 2019 deurblaeder en et artikel 
‘De bargen van Johan’ staon zie, is mien 

eerste gedaachte: Hee, dat gaot over Eilerts de 
Haan en daor bin ik ok west, now al weer 47 
jaor leden.
Hoe as dat zit?
Doe ik goedkeurd was om mien militaire 
dienstplicht te vervullen, volgde ik op ’e Elias 
Beekmankezerne in Ede vanof meert 1971 een 
opleiding tot radiotillegrafist. In ien of aander 
kraantien las ik dat d’r een meugelikhied was 
om et vervolg van mien diensttied in Suriname 
ofmaeken te kunnen. Zo zegd, zo daon. Op 13 
augustus vertrok de KL 767-7 van Schiphol naor 
Suriname.
Tiedens mien morgendienst op deensdag 4 april 
1972 vreug Smi. Vanmil mi’j of ik as tillegrafist 
mitgaon wol op veerpetroelie et binnenlaand 
van Suriname in. Die kaans leut ik mi’j niet 
ontgaon en de ere dag heurde ik dat et een 

veerpetroelie wezen zol naor et graf van Eilerts 
de Haan. 
Dan lees ik ok dat Johannes Gijsbert Willem 
Jacobus Eilerts de Haan op 3 oktober 1865 
geboren is in Noordwoolde. En ik bin op 7 juni 
1951 geboren in Else. Dichtebi’j dus. Tiedens de 
veerpetroelie schreef ik een verslag da’k de hiel-
tied nog beweerd hebbe, en d’r bin doe ok dia’s 
en foto’s maekt. Dat verslag kun jim now lezen, 
een tal van de foto’s bin daor in opneumen.

As alle veurbereidings troffen binnen verlao-
ten we op maendag 10 april 1972 om zes ure 
morgens et kaampement in Paramaribo en 
gaon op weg naor Afobakka, dat an een groot 
stuwmeer ligt. Uut- en inlaeden (neffens de 
welbekende ‘ketting’) in et moterschip Kaba-
leno (1), dat oons naor de overkaante van et 
stuwmeer brengt. Et meer zels geft soms wat 
een troosteloos uutzicht, dooie bomen die de 
restaanten vormen van een gebied dat onder 

Tjeerd Oenema

Veerpetroelie naor et graf van  
Eilerts de Haan in 1972
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waeter zet is (2).
In de loop van de middag berieken we de ere 
kaante van et stuwmeer, waor drie korjalen 
klaor liggen om oons naor et graf van Eilerts 
de Haan te brengen. Alles wodt verdield over 
de korjalen en as laeste stappen we zels in om 
vot te gaon. Awwe een hiel aende veerd heb-
ben, gaon we bi’j Pokigron an wal om daor 
in een berak te overnaachten. De volgende 
dag moewwe weer vroeg uut de veren. Om 

zeuven ure biwwe al weer onderwegens en 
kommen in de revier balstiender en rotsen 
integen, waor veurzichtige meneuvels maekt 
wodden moeten om d’r omhenne te veren. 
Onderwegens kommen we bi’j dörpies en 
husies (3) langes, en bi’j iene daorvan, Djoe-
moe is de naeme, gaon we overnaachten. 
Ok disse dag, krekliek as iedere dag, wodt d’r 
verbiening maekt mit Paramaribo, om oonze 
vodderings en eventuele biezunderheden 

1. Overlaeden op et moterschip Kabalebo 2. Et stuwmeer
3. Onderwegens dörpies en husies 4. Op bezuuk bi'j de Granman
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deur te geven; sommige daegen via de radio, 
mar vaeke ‘in morse’. Hoe dat gaot? 
Daegeliks, awwe an et aende van de dag 
oons kaamp opslaon, wodt an de haand van 
een kompas eerst de richting bepaold waor 
de antenne spand wodden moet. Dan wodt 
d’r een lang lint van takken en bomen vri’j-
maekt om een eupen baene te kriegen, waor 
de lange draodantenne tussen spand wod-
den kan, mit et iene uutaende vaastemaekt 
an een boom, wiels et ere aende mit de radio 
verbunnen wodt. Deur an een haandgenera-
tor te dri’jen wodt d’r zorgd veur et opwek-
ken van de stroom, die ik neudig bin veur et 
votsturen en ontvangen van berichten. De 
radio wodt in odder maekt en dan kan de 
verbiening tot staand kommen.
Die middag in Asidon Opoe wodt d’r een 
bezuuk brocht an et heufd van dit gebied, 
Granman Songo Aboikonie (4), die laeter, 
awwe mit hem praot hebben over oons doel, 
de zegen van et opperwezen vraogen zal 
over oonze reize.
Dan wodt et aovend en de naacht vaalt in. 
De volgende dag, woensdag 12 april, hewwe 
nog mar een aentien veerd awwe deur een 
soela (een stroomversnelling mit rotsachtige 
bojem) veren moeten mit een starke stro-
ming. Et kost oons muuite om zoe’n korjaal 
deur die starke stroming henne te trekken (5 
en 6). We veren die dag mar vuuftig kilemeter, 
om in Goninikamp de naacht deur te brengen 
in een hangmatte mit een muskietenet. En de 
reize gaot weer wieder; al verende geniet ik 
van de prachtige netuur mit een bi’jkaans on-
deurdringber oerwoold (7) wat him andiend 
aj’ de walkaante opgaon willen. Mar ie zien ok 
prachtige bloemen gruuien en bluuien, en ie 
heuren al die diere- en voegelgeluden die je 
weten laoten daj’ niet alliend binnen. Aepen 
in bomen, reigers die mit oons ‘mitgaon’ en 
prachtige vlinders diej’ zien.
Somstieden moewwe bi’j een grote stroom-
versnelling de korjalen langs de kaante 
ofmeren. D’r wodt dan een pad kapt langs 
die stroomversnelling, de korjalen wo’n 
leeghaeld om an de aandere kaante daorvan 

weer mit alle spullen bi’j de walkaante uut 
te kommen. Zo ok, as et niet aanders kan, de 
korjalen dezelde weg gaon te laoten en dan 
alles weer in te laeden om wieder te veren. Ja, 
et is soms ok een echt aeventuur aj’ onderwe-
gens binnen!
Op donderdag 13 april veren we zoe’n 
achtenvuuftig kilemeter om bi’j de Maupé-
dam oons kaamp op te zetten. Een berichien 
versturen, wiels oons waarme maol klaor-
maekt wodt, in de aovend nog wat naoprao- 

5. en 6. Twie stroomversnellings waor we oonze 
korjaal deurhenne trekken moeten
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ten en de hangmatte opzuken veur de 
naacht. De volgende dag, vri’jdag 14 april, 
kommen we mar vuuf kilemeter veerder, 
zovule opstaekels kommen we integen in de 
stroomversnellings, en daor moewwe de kor-
jalen overhenne trekken. De ere dag, zaoter-
dag 15 april, kommen we uuteindelik bi’j de 
Stonpoortoe-waeterval (8) an. Hier bliekt dat 
et te geveerlik is om de korjalen over die wae-
terval henne te slepen, omreden die te smal 
is en beklieded mit een rotsachtige massa, 
wiels de rotspunten veer boven et stark stro-
mende waeter uutstikken. Zodoende wodt 
d’r besleuten om veur de Stonpoortoe-wae-
terval oons kaamp op te slaon, die dienst dot 
as basiskaamp veur twie daegen. We bin now 
nog mar twintig kilemeter van oons doel of 
en besluten om de ere dag in twie groepen 
naor et graf te gaon mit dezelde korjaal, die 
we dan boven de waeterval perberen willen 
te kriegen.
Dan brekt zundag 16 april an; de dag dawwe 
et graf van Eilerts de Haan berieken zullen. 
Mar eerst moet de korjaal over een bospad 
zudelik van de waeterval sleept wodden. Dat 
gaot muuizem, want d’r zit een steil heuvel-
tien in et pad en daor moe’n we overhenne. 
Eindelik, nao veul gezwoeg, biwwe boven, 
mar now nog naor beneden. En dat gaot 
vlogger as we daenken en we moe’n de 
korjaal vaastebienen an touwen, omreden 
hi’j eers te rap naor beneden glieden kunnen 
zol, mit de kaans tegen een boom te pletter 
te valen. In drie kertier is de hiele klus klaord 

en kan de eerste groep wieder, die het et 
graf dan al schonemaekt as wi’j d’r ankom-
men. As de eerste groep weeromme is, gaon 
wi’j as twiede groep die morgen om kwat 
veur twaelf op weg. We laoten de Stonpoor-
toe-waeterval aachter oons en tegen ien 
ure naoderen wi’j et graf, dat kuwwe zien an 
een in de revier op een rots mit gele varve 
anbrochte marktekens; een pielke en de let-
ters E d H. Vuuftig meter veerderop is d’r een 
rots in de revier mit weer een pielke (9). Daor 

7. De bossen langs de kaante van de revier

8. De Stonpoortoe-waeterval

9. Rots mit pielke
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recht tegenover, op ’e noordelike oever, staot 
een tegen een boom bevestigde veursteven 
van een oolde, iezeren boot, die ok geel varfd 
is. 
Vanof hier lopt d’r een pad over een lengte 
van omdebi’j honderdtien meter naor et graf, 
dat ten opzichte van de revieroever zowat 
vuuftien meter hoger ligt. We lopen et pad 
of en zien even laeter et graf van Eilerts de 
Haan, dat bestaot uut een mit groffe stiender 
ofzette rechthoeke, die an de boverkaante 
ofrond is, van twie bi’j iene meter. Binnen die 
rechthoeke ligt een kruus dat ok maekt is van 
groffe stiender en nog een staond iezeren 
kruus mit een keuperen naemplaete mit de 
tekst:

LUITENANT TER ZEE 1e KL
J.G.W.J.EILERTS DE HAAN

GEBOREN 3 – 10 – 1865
OVERLEDEN 29 – 8 -1910

Zo heb ok ik et doel berikt en herdaenk op 
mien meniere bi’j et weer netties maekte graf 
(10) oonze mit-inwoner van eertieds uut de 
Stellingwarven. D’r wo’n foto’s en dia’s maekt 
van et graf; et vuult toch biezunder dat ik bi’j 
zien graf west bin! Mag hi’j daor in vrede rus-
ten blieven. Dan – nao nog een stokmennig 
keren aachteromme keken te hebben – kom-
men we al lopende weer bi’j de oever van de 
revier an. We lopen dan nog omdebi’j vuuftig 
meter veerder, waor een in een rots metselde 
gedaenkstien maekt is, die vanof de revier 
dudelik te zien is. De tekst lödt:

J.G.W.J. EILERTS DE HAAN
3 OCT 1865 – 29 AUG 1910
TER NAGEDACHTENIS AAN

HUNNEN VOORGANGER.
DE LEDEN DER EXPEDITIE
NAAR HET WILHELMINA-

GEBERGTE 1926
STAHEL

FERNANDES
IJZERMAN

VAN OMMEREN

Dan begint ok oonze groep an de weerom-
mereize naor et basiskaamp, al moe’n we nog 
wel perberen de korjaal daor weer te kriegen. 
Hoe dat gaon is? Staonde veur de Stonpoor-
toe-waeterval, waor et waeter him deur de 
nauwe eupening mit zien rotspunten hen-
nestot, gaot dat toch makkeliker as vanmor-
gen vroeg. Want mit de bestuurder van de 
boot en twie koelamannen (bewoners die dit 
gebied deur en deur kennen en oons tiedens 
de veerpetroelie ommeraek hulpen hebben) 
d’r in, gaot de korjaal mit een flinke vaort bi’j 

10. Graf van Eilerts de Haan
11. Haandgenerator
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de val omlegems en sierlik komt de korjaal 
beneden in rustiger veerwaeter terechte. 
Weer weeromme in et basiskaamp wodt eerst 
verbiening maekt mit Paramaribo, wiels iene 
van oons an de handgenerator (11) dri’jt veur 
et opwekken van de stroom, die daor neudig 
veur is. En zo brengen wi’j heur in Paramaribo 
op ’e hoogte van een slaegd bezuuk an et 
graf van Eilerts de Haan.
De weerommereize gaot oons makkeliker of 
as de hennereize. We kun ‘rap’ veren, omreden 
we now stroomofweerts gaon en omdat de 
soela’s deur de hoge waeterstaand bi’jkaans 
niet meer te herkennen binnen en de rots-
punten ok onder waeter verdwenen binnen. 
Mar et blift wel oppassen om niet tegen 
zoe’n rotspunte an te veren. Onderwegens 
weeromme wodt d’r nog een leguaan uut 
een boom scheuten en hi’j vaalt in et waeter, 
mar hoe awwe ok zuken, et dier is niet te 
vienen. Ok wodt d’r een aep uut een boom 
daelescheuten, die aovens bi’j et kaampvuur 
tiedens et aovendmaol opeten wodt. We ve-
ren wieder en op een gegeven ogenblik wodt 
de wereld van aendeloze bossen en struukge-

was ofwisselt mit stokkies bewoonde wereld 
(12), waor de dörpsbewoners op ’e walkaante 
van de revier oons toezwaaien.
Op ’e weerommeweg overnaachten we o.e. 
in Cajana, waor we een schoelegebouwtien 
toewezen kriegen om oonze hangmatte veur 
de naacht te spannen. Hiel wat aanders as 
daegen lange je hangmatte in et oerwoold 
tussen twie bomen te spannen.
Ik maek weer verbiening mit Paramaribo 
deur de antenne vanni’js uut te spannen 
en de radio d’r op an te sluten. Ik krieg daor 
veul andacht van schoelekiender, mar ok van 
inkelde oolderen: de meersten zullen dit nog 
niet vaeke zien hebben.
Awwe weer wieder veren, berieken we op 
vri’jdag 21 april et stuwmeer, veren dat over 
mit een tal drietonners en dan biwwe die dag 
om half zesse weeromme op et kaampement 
van Paramaribo, daor waor de reize naor et 
graf van Eilerts de Haan begonnen is. Omde-
bi’j vierhonderd kilemeter henne en vierhon-
derd kilemeter weeromme! Ik hadde et niet 
missen wild! Dat mi’j dat now krek overkom-
men mos, een boerezeune uut Else!

12. Husies langs de kaante van de revier
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D e Volkshogeschoelen hadden daor al et 
ien en aander in betekend. Mar ‘et volk’ 
wodt laeter sociaol maotschoppelik 

hielemaole bi’j de pinken brocht middels et 
fenomeen biebeltheek. Want op een goed 
mement stapt daor, schoorvoetende, ok de 
‘gewone man’ over de drumpel. Nog niet 
hielemaole wend an et wat deftige imago 
van de leeszael. Zo ok de prissentaosie van de 
‘bibliothecaresse’: knoetien in et haor en de 
leesbrille op et puntien van neuze. Daorbi’j 
veural degelike kleraosie: maantelpakkien 
zonder inkiek, rok tot over de kni’jen en ste-
vige stappers. Hiele serieuze vrouwluden; d’r 
kon haost gien lachien of. En ie moesten niet 
et lef hebben om je vraogen wat te luud te 
stellen. Dan dee zi’j steevaaste de wiesvinger 
veur heur mond. De bezukers wodden acht 
niet vule hadder te praoten dan te fluusteren. 
Mederne variaanten daorop bin Laura en 
Pauliene. Zi’j runnen een filiaal in een dörp 
waor ik de naeme niet van numen zal. Et het 
de naeme dat daor had warkende meensken 
wonen zonder al te vule poespas. Aenlik bin 
zi’j veur dat dörp een betien te medern en 
te frivool. Et past niet bi’j et beeld van ‘de bi-
bliothecaresse’, zoas de meensken in dat dörp 
nog altied hebben. Zi’j bin soms alderdeegst 
een betien ondeugend. Tegere hebben zi’j 
een protte wille. Vaeke ok om de soms wat 
wereldvremde meensken - zoas zi’j zels 
vienden - die as d’r over de vloer kommen. 
Meensken zonder opsmuk en flair. Die zo 
‘uut et wark weg’ op ’n vloggien even boeken 
ruilen kommen. ‘Ik kan mi’j niet veurstellen,’ 
gniesde Pauline al es een keer, ‘dat disse 
meensken “et” ok doen!’ 

Zi’j bin meer as kollega’s. Ok in de vri’je tied 
gaon zi’j een protte mit mekeer omme. Zo 
now en dan gaon ze wel es een reisien mae-

ken naor een stad in et butenlaand. Dan wo’n 
de trouwringen in de haandtasse daon en de 
bloemegies buten zet. ‘Gaot gieniene wat an!,’ 
vienen zi’j. Zi’j zien et as een sport om jongke-
rels wat uut te daegen en de kop op hol te 
brengen. En as zoe’n jongkerel dan et idee 
het dat hi’j biet het; die even ’n blauwgien 
lopen laoten. 
Zoas op een waarme middag op et terras bi’j 
‘Petit Palais’ in Peries. Laura het de boverste 
twie knopies van et bloesien eupen laoten en 
de zunnebrille in et haor steuken. Et ‘lekkere 
ding’ dat de draankies rondbrengt het zi’j 
al lange in et vezier. Zi’j kikt him recht in de 
ogen en maekt heur lippen een betien nat. 
Hi’j hapt rap toe en vragt een betien onzeker: 
‘Bon après-midi mesdames! Que puis-je faire 
ces belles dames?’ (Goeiemiddag dames. Wat 
kan ik veur disse mooie dames betekenen?) 
Wiels Laura heur rokkien wat omhogens 
schoft vragt zi’j: ‘Que voudriez-vous faire pour 
nous?’ (Wat zol ie veur oons doen willen?) 
Pauline sist dan: ‘Kom Laura, dit mannegien 
is nog gien achttien jaor!’ Die krigt een kleur 
van oor tot oor. Mar Laura gaot onverstoor-
ber deur: ‘Ce chasseur doit savoir ce que nous 
aimons.’ (Disse kanjer wet vast wel wat wi’j 
lekker vienen.) Daorbi’j buugt zi’j hielemaole 
naor veuren waordeur et him niet ontgaon 
kan dat zi’j onder et bloesien veerder niks 
dreegt. ‘Nous vous laissons nous surprendre!’ 
(Wi’j laoten oons deur jow verrassen!) zegt 
zi’j dan mit ’n zwoele stemme. Mitien glidt et 
blad mit glaezen him uut de haand. Et gevolg 
is dat alles op ’e tegels klettert. Laura zegt dan 
op een quasi kwaoie toon: ‘Attention un pe! 
Vous bousillez sur ma jupe!’ (Kiek een betien 
uut! Ie knoeien op mien rokkien!) Mar Pauline 
smoort dan aachter heur haand van et la-
chen. ‘Wat bin ie een bitch!,’ wet zi’j nog uut te 
brengen. De chef komt d’r anvliegen, stuurt 

Kjest Herder

Ondeugende vrommesies
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de jongkerel naor binnen en het dudelik 
alle aandacht veur Laura en heur kletsnatte 
rokkien. Hi’j bödt nederig zien verontschul-
digings an, een gratis draankien en ok de 
kosten van de stomeri’je wil hi’j vergoeden. 
Laura lat et heur allemaole graeg anleunen 
wiels Pauline et tenielstokkien van Laura be-
schaemd an zicht. Zi’j praoten d’r laeter nog 
vaeke over.

Zo gaot et ok hiel vaeke in de bieb. Op een 
middag, vlak veurdat die eupengaon zal, is 
d’r een technisch perbleem: komputer en 
kopieerapparaot op ’e balie kommuniceren 
niet. Een jonge mitwarker van de technische 
dienst ligt op zien rogge onder de balie. De 
beide vrouwluden hebben de jongeman al es 
moonsterd. En Laura het Pauline non-verbaol 
al dudelik blieken laoten dat dit gruuntien 
makkelik tot heur ‘leidend veurwarp’ maekt 
wodden kan. Zi’j kun now ommes toch even 
niks doen en dus tied voor een lollegien, 
toch?! Zi’j staon toch mar wat de kieken en te 
waachten. Pauline van zoe’n meter ofstaand 
mit de volle blik op ’e liggende jongkerel. 
Laura staot scharreld over de jongkerel, zakt 
wat deur heur kni’jen, schoft heur rok wat 
omhogens en vragt: ‘Zal ik d’r ok even bi’j 
liggen kommen? Twie peer ogen zien meer 
as ien peer.’ De jongkerel raekt daordeur 
toch even wat uut zien doen. Dudelik zene-
wachtig vragt hi’j bloedserieus van onder et 
buro: ‘Doe now mar even alles uut!’ De twie 
vrouwluden kieken mekeer es even vrolik an. 
En mit een kniepoge naor Pauline zegt Laura 
dan tegen de jongkerel: ‘Now, dat weet ik niet 
heur! Ik vien jow best een antrekkelike jong-
kerel, en de zunde wel weerd, eerlik zegd. 
Mar et past now krek even niet! Wi’j gaon zo 
eupen! En butendat! Zien wi’j d’r zo uut dat 
bi’j jow de gedaachte opkomt oons zomar 
even pakken te kunnen?’ Daorop klinkt d’r 
gebonk van onder de balie. Et dot blieken dat 
de jongkerel zien heufd allemachtig stoten 
het. Mit et zwiet op et veurheufd komt hi’j 
rap van onder et buro omhogens. Mar omdat 
Laura nog scharreld over him henne staot, 

belaant zien vuurrooie heufd half onder heur 
rokkien. Die gilt zogenaemd verontweerdigd: 
‘Wat doej’ now?’ Hi’j wet niet hoe rap hi’j in de 
bienen kommen moet en ropt zenewachtig: 
‘Sorry, sorry! Ik bedoel dat de stroom d’r even 
of moet. Jim moe’n van mi’j annemen dat 
ik mit de opmarking veerder niks verkeerds 
bedoele. Want zo bin ik beslist niet! Ik bin al 
verloofd!,’ zegt hi’j bloedserieus, mit een dikke 
rooie kop. As geft hi’j daor een geraansie an 
de vrouwluden mit of.
Die dri’jen heur gezicht dan omzichtig van 
him of en kieken mekeer even zunig an asof 
zi’j slim kwetst binnen. Dan zegt Laura mit 
een vroom trekkien om de mond: ‘Ik docht 
al, wat wil die man now? Ik kon et al haost 
niet geleuven!’ En Pauline daor zo kwaans-
kwies weg overhenne mit een benepen 
stemmegien: ‘Ik bin arg schrokken! Want ik 
docht even dat jow hier de katte in et donker 
perberen wollen te kniepen. Beter dat mien 
kerel zoks niet heurt. Die is arg kot veur de 
kop! Now barg jow dan mar!’ 
‘Nee, nee nee! Et is echt een misverstaand!,’ 
zegt hi’j dan mit een onvaaste stemme. Mar 
omdat hij graeg vot wil, zegt hij gauw: ‘Ik ben 
krek klaor kommen! Jim meugen now zels 
weer!’ En mitien krigt hi’j weer een rooie kop. 
Hi’j snapt dat hi’j et aanders zeggen moeten 
had. En as Laura heur heufd dan even schieve 
hoolt wiels zi’j him ankikt mit een spottend 
trekkien om de mond, smeert hi’j him mar 
rap. Mar niet naodat hi’j half stroffelt over de 
geriedschopstasse. De hiele tied hebben Lau-
ra en Pauline de rolle van ‘beledigde’ preutse 
vrommesies speuld. 
As hi’j een betien roeg mit zien bestelauto 
votreden is, basten ze proestende in lachen 
uut. De traonen biggelen heur over de wan-
gen. Nog naosnikkende van et lachen zegt 
Pauline: ‘Now, wi’j hebben vanaovond thuus 
wel wat te vertellen, of niet?’ 
As de eerste klaanten binnenkommen, gnif-
felen zi’j nog nao. Et wodt een wat maelige 
dienst. Zi’j hoeven mekeer mar an te kieken, 
en as de iene dan zegt: ‘Doe mar even alles 
uut,’ dan pissen ze haost in de broek. Et is et 
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begin van een dag waorover zi’j laeter nog 
vaeke schik hebben.

Et gaot nog gekker wodden as d’r een man 
binnenstroezen komt mit grote ogen in een 
groot rood anlopen heufd. In een blauwe 
overal, pette op en grote gele klompen an. As 
is hi’j zo onder de koenen votlopen. Eerste in-
drok: ’verwarde man’. Al is hi’j deur de rotten 
besnuffeld of blootsteld is an ien of aandere 
grote (be)drieging. Hi’j het een laoge zwiet 
op et vuurrooie veurheufd staon, wiels hi’j 
ropt: ‘Waor is Jansje?’ 
In de stille leeszael komt dit wel even binnen; 
iederiene kikt naor de man. Die de indrok 
maekt as een exoot in een tetaol aandere 
wereld, of beter: as een katte in een vremd 
pakhuus.
Laura en Pauline kieken eerst mekeer an, 
haelen de schoolders op, en richten heur dan 

weer tot de man, die vervolgt: ‘Ja, want die zol 
hier even copuleren, of hebben jim daor een 
appat kaemertien veur?’ Pauline kikt Laura an, 
wiels die adrem reageert en zonder blikken 
of blozen zegt: ‘Nee heur! Dat doen wi’j hier 
altieten OP de balie!’ Wiels zi’j heur kollega 
ankikt en fluustert: ‘Mar et zol d’r ok onder 
kunnen, of niet Laura! Vanmiddag nog een 
kaans liggen  laoten!’ 
‘Heit, et is niet copuleren! Kopiëren he’k toch 
zegd!!’ Een maegien mit rood haor in een gro-
te peerdestat komt aachter een boekekaaste 
weg. De man die bliekber de heit van et mae-
gien is ropt dan hadder as neudig: ‘Och, van 
die mederne apperaoten weet ik hielemaole 
niks of! Is et niet etzelde dan?’ Mit een kniepo-
ge naor Laura zegt Pauline dan tegen de man: 
‘Ik wil et liever niet mit jow dimmestreren!!’ 
Die smoort d’r haost in en gaot dan mar even 
rap naor et husien. 

I ederiene die Stellingwarver lieties zingt 
kan mitdoen an et Stellingwarfs Meziek-
festival! Dat festival is dit jaor opni’j in ‘De 

Rustende Jaeger’ in Hooltpae en wodt op 
zaoterdag 16 november holen. Ien onderdiel 
van et festival is de wedstried om et beste 
Stellingwarver lied van et jaor. Dielnemers 
kun daor an mitdoen, mar ie kun ok los van 
de wedstried van je heuren laoten. Van et 
‘wedstriedlied’ moet de tekst, liekegoed as 
de meziek, oorspronkelik wezen. Mar et hoolt 
niet in daj’ as dielnemer ok zéls veur de tekst 
en/of de meziek zorgen moeten zollen, daor 
kun ok ere dichters, schrievers en/of kompe-
nisten veur vraogd wodden.    
Elk optreden duurt ongeveer een half ure. 
Elkeniene mag dat optreden invullen zoas hi’j 
wil, een peer lieties in een aandere tael as et 
Stellingwarfs mag daoromme ok. Et festival 

is vanzels deur de orgeniserende warkgroep 
van de Schrieversronte (bestaonde uut Klaas-
je Herder, Piet Tjassing, Kjest Herder en Siets-
ke Bloemhoff) in et eerste plak bedoeld om et 
gebruuk van de Stellingwarver tael binnen de 
meziekwereld an te vieteren. Opvalend is dat 
de laeste tied et gebruuk van de eigen tael in 
de meziek, veural ok in de ere Nedersaksische 
gebieden, geweldig toenemt. Dat daoromme: 
Stellingwarvers, doe mit an die ni’je en hippe 
trend! Laot je Stellingwarfs heuren!!
An et festival, dat aovens om half achte be-
gint, kun mit mekeer zes dielnemers mitdoen. 
Ok al bin d’r al een peer naemen van dielne-
mers bekend, je opgeven kan nog, mar doe 
dat z.g.m! Et anmellen kan deur te mailen 
naor de Stellingwarver Schrieversronte in 
Berkoop: info@stellingwarfs.nl.

Stellingwarfs Meziekfestival op  
zaoterdag 16 november
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