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E T  V E U R O F F I E N
Welkom Anneke!
Sund begin dit jaor het de Stelllingwarver 
Schrieversronte een ni’j passenielslid in dienst 
en de mitwarkers van oonze stichting een 
ni’je kollega. Dat is Anneke Steenbeek van 
Spange, en zi’j is mit veul vaosie uut aende 
zet op oflopen 8 jannewaori. Anneke zal heur 
veural inzetten gaon veur de financiële admi-
nistraosie, mar daornaost zal ze, as de tied et 
toelat, heur ok doende holen mit et onder-
steunen van verschillende projekten. Ze het 
vanuut eerdere baenen veul ervering op et 
gebied van financiële administraosie, zo dee 
ze zok wark vanof 1993 bi’j twie verschillende 
bedrieven. 
Anneke wodde geboren in 1970, gruuide op 
in de Westhoek en woont daor ok now nog 
altied, tegere mit heur man en twie dochters, 
an de Spangehoekweg in Spange. Et Stel-
lingwarfs is heur goed eigen, en ze dreegt 
die tael altied al een waarm hatte toe. Ze het 
een briede belangstelling, en het as hobbies 
et holen en verzorgen van peerden, is graeg 
buten en daoromme dan ok vaeke an et wark in de tuun om huus henne. Daornaost hoolt ze 
ok van reizen, zo was ze et oflopen jaor nog naor Cuba.
De ni’je Schrieversrontemitwarkster warkt twie daegen in de weke in Berkoop: op woensdag 
en op donderdag. Die beide daegen zal ze ok mit riegelmaot de tillefoon opnemen, dat as jim 
dan bellen: grote kaans dat jim Anneke an de lijn kriegen. En wie langskomt op kantoor, die zal 
heur op die beide daegen ongetwiefeld ok kennen leren.
Et bestuur en heur ni’je kollega’s hebben Anneke vanzels al welkom hieten, mar doen dat now 
ok nog even in Et Veuroffien van disse eerste Ovend van 2020. Welkom Anneke!

Sietske Bloemhoff 
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K arl Sauvagerd was een Nederduutse 
schriever, die leefde van 1906 tot 1992. 
Al veur de Twiede Wereldoorlog was 

hi’j aorig aktief mit ‘t schrieven, en tot in de 
jaoren negentig bleef hi’j dat. Eerst gong et 
in et Hoogduuts, mar al riekelik gauw, van 
1932 of, meerst in et Nedersaksisch, de tael 
van zien regio Bentheim. Oftewel Benthem, in 
et Nedersaksisch temeensen, liekas in oolder 
Nederlaans. In oonze streken kennen we ok 
nog de femilienaeme (Van) Benthem. 

Sauvagerd was kleermaeker en woonde de 
langste tied in Neuenhaus (‘Ni’jenhuus’). As 
dichter en schriever schilderde hi’j vaeke de 
oolde, laandelike boerewereld , mar ok de 
veraanderings. Mit de positieve én mit de 
negatieve kaanten. Thema of aachtergrond 
in zien wark bin nogal vaeke de plaetseli-
ke plaante- en dierewereld. Ok in oostelik 
Nederlaand was Sauvagerd bekend. Dat was 
o.e. deur zien mitdoen an ’t Swieniegeltje, een 
Nedersaksisch literair tiedschrift mit anzien 
(1954-1959). 

“De Tied blif Baas”
Veural gedichten schreef hi’j, en daornaost 
kwammen him (volks)vertellings, romans, 
lieden, gebeden, theaterstokken en raodsels 
uut de penne. Kotleden verscheen d’r een 
uutvoerig boek mit een deursnee van zien 
wark, en daor staon ok beschouwings over 
zien persoon en wat hi’j schreven het. Dat 
boek nuumt him belangriek veur de Neder-
duutse literetuur en zegt dat hi’j kundig was 
op hiel wat terreinen. Et gaot om De Tied 
blif Baas”. Karl Sauvagerd. Ausgewählte Texte 

und ein Lebensbild. Studien und Quellen zur 
Geschichte des Emslandes und der Grafschaft 
Bentheim. Band 3. De keur uut et wark en et 
beeld dat van zien leven en wark geven wodt, 
bin interessaant aj’ wat meer over de ooldere 
Nedersaksische schrieveri’je weten willen. Dat 
is iene reden veur et ommedaenken da’k d’r 
hier an geve. De twiede is, dat et boek nog 
een aorige biezunderhied veur oons Stelling-
warvers in petto bleek te hebben.

Opbouw kontakten en saemenwarking
Van omdebi’j 1950 of heurde Karl Sauvagerd 
bi’j de bekendste Nederduutse dichters in 
et noordwestelike greensgebied van Duut-
slaand. Mit ere liefhebbers van et Neder-
duuts / Nedersaksisch zette hi’j him ok in as 
‘broggebouwer’ naor Nederlaand toe. Dat 
wil zeggen, mit naeme naor de schrievers en 
aandere liefhebbers van et Nedersaksisch. 
In oostelik Nederlaand van nao de oorlog 
kreeg hi’j, wel neffens de schaole van de 
tied netuurlik, redelik kaans om dichtwark 
te publiceren. Zien Benthemer taelgebruuk 
verschilde vanzels ok niet zo vule van et 
angreenzende Twents en Drents. 

Uteraord was et in de tied van de eerste tien, 
twintig jaor nao de oorlog niet zo makkelik 
om weer kontakten op te bouwen. Mar daor 
wodde toch al gauwachtig weer mit begon-
nen. Perf. dr. H.J. Prakke (uut Drenthe, o.e. 
veurzitter van et Drents Genootschop en 
direkteur van uutgeveri’je Van Gorcum) en 
Perf. K.H. Heeroma (Nedersaksisch Instituut, 
Grunningen) heurden bi’j de eersten die 
weer bi’j bezuken over en weer angaonde 

Henk Bloemhoff

“De Tied blif Baas”: boek over  
Karl Sauvagerd, mit onverwaachs een 
verbaand mit Steggerde
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regionaole tael anwezig weren. Zo was ok de 
bekende Grunninger taelanvieterder K. ter 
Laan in 1952 in Aurich, om daor een grote 
bi’jienkomst toe te spreken. Die bi’jienkomst 
was veural ok bedoeld in verbaand mit et 
Oostfries, dat stark op et Grunningers liekt, 
en in verbaand mit et (West-)Fries uut de per-
veensie Frieslaand. Uut die beide gebieden 
kwammen vanzels ok sprekers.* 

Of d’r kontakten van Stellingwarver auteurs 
mit Sauvagerd west hebben, ik zol ‘t niet 
weten. Wel is bekend dat ‘oonze’ H.J. Berg-
veld indertied goeie kontakten hadde mit de 
Drentse taelwetenschopper dr. Jan Naarding 
en mit Perf. Prakke. Veur aorighied citere ik 
even et slot van Bergveld zien promosievas 
veur Prakke: WelEdelZeerGeleerde Heer, / Ik 
weenske jow gelok! / Ik fielseteer jow en Me-
vrouw! / En… ’t Drents genootschop ok! / Ik 
leuve dat hiel Drenthe gruuit / En, as et goed 
beteert, / Dat ok die Drent uut vroeger tied / 
Deur jow nog promoveert! (1951). 

Wie een beeld kriegen wil, zol netuurlik zels 
es wat boek in et boek ommelezen moeten. 
Dat zoj’ dan zeker ók doen moeten om de 
aachtergrondinfermaosie van drie deskun-
digen: Verena Kleymann, Helmut Lensing en 
Dieter Stellmacher. Et boek is in et Duuts, mar 
dielen van de tekst bin ok in Nederlaanse 
vertaeling opneumen. 

Inkelde biezunderheden 
wat WO II anbelangt
De heit van Sauvagerd was ok kleermaeker 
en bleef, liekas Karl zels, mit opzet buten de 
NSDAP. Veul perti’jvolk boykotte daoromme 
zien zaeke, dat hi’j wodde in 1938 arbeider 
in een textielfebriek. In 1935 was zeune Karl 
op eigen verzuuk uut de SA zet. Grootkaans 
was hi’j daor in belaand deurdat zien meziek-
verieninge d’r in opneumen wodde. Veurjaor 
1939 mos Karl Sauvagerd et leger in, wodde 
inlichtingssoldaot, gong mit de Duutsers deur 
België naor Frankriek en kwam op ‘t laeste in 
de streek van de Vendée, daor hi’j ok as tolk 
warkte. Even veur et aende van de oorlog zat 

Alberta Sauvagerd mit ihren drei Kindern 1916 in Wilsum
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hi’j nog in Praag en vervolgens gong hi’j mit 
et weerommetrekkende leger mit, om in een 
Amerikaans kriegsgevangenkaamp te bela-
nen. In de naozommer van 1945 kon hi’j naor 
huus. Zien bruur hadde dienen moeten in de 
oorlogvoerderi’je bi’j Stalingrad en is nooit 
weerommekommen. 

Karl Sauvagerd wodde nao de oorlog een 
man van ‘verzoening’ en van anti-oorlog. Uut 
et pat van een gedicht van him da’k hier op-
neumen hebbe komt dat ok wel naor veuren. 
En lezendeweg kuj’ ondergaon hoe zien Ben-
themers niet hiel veer van oons taelgebruuk 
of staot. 

“Nooit weer Krieg”** så heb wij ropen.
Men nu möt ’t de jungs weer lopen
in soldaten-uniform;
rűstung wod weer groot bedrewen,
wat is van unse ropen blewen?
Löö, geewt acht, - dat dűűd ’t up storm! 

In verbaand mit Steggerde 
Sauvagerd zien heit Hermanus gruuide op 
im Emlichheim en trouwde op 21 september 
1905 mit… de Steggerse Alberta Krol, ge-
boren op 21 augustus 1880. Zoas in et boek 
netties uutlegd wodt, heurt Steggerde tot 
de Nederlaanse gemiente West-Stellingwarf. 
Dat is wel in Frieslaand, mar et Stellingwarfs 
en niet et Nederlaans of Fries was daor de 
omgangstael; ‘Nedersaksisch’, zo zegt et boek, 
‘das Niederländische Plattdeutsch’. 

Alberta Sauvagerd leefde laeter, tot et aende 
van heur leven, in de huusholing van heur 
zeune. Ze raekte weg op 31 januaori 1972. 
Ie kun heur zien op ’e foto hierbi’j; die is mit 
goedvienen uut et boek overneumen. Rechts, 
van de lezer uut bekeken dan, ziej’ Karl Sau-
vagerd, de ooldste van de drie kiender. Zol 
iene in oonze regio nog aorige infermaosie 
over de jonkhied van de Steggerse vrouw van 
Sauvagerd hebben? Die vraoge kwam even 
bi’j me op… *** 

Noten
* Henk Scholte was zo vrundelik en wies mi’j 
op inkelde kraanteverslaegen uut die tied. 
Daorover en ok over et wark en persoon van 
Sauvagerd zal op aandere plakken meer pu-
bliceerd wodden.
** Nie wieder Krieg was et motto van de 
vredesbeweging van de Weimarrepubliek, 
en dat wodde in de vuuftiger jaoren weer 
oppakt. Zie eventueel et bespreuken boek, 
blz. 292-293. 
*** Titelbeschrieving van et boek: zie de 
twiede alinea van dit stok. Et gaot om een 
uutgifte in opdracht van de ‘Heimatfreunde 
Neunenhaus e.V. von Bernd Vette und Klaus 
Vorrink, Haselűnne 2019’. Et boek is 420 blz. 
dikke en ‘t kan besteld wodden op kontakt@
emslandgeschichte.de. Pries: € 25 euro; daor 
kommen de kosten van et versturen overhen-
ne. ISBN 978-3-9818393-7-1.

Oproep van de Dichter des 
Vaderlands: zoj’ gedichten 
anleveren willen?

Op Twitter zegt de Dichter des Vaderlands 
dat et ‘dielen’ van de volgende oproep slim 
wardeerd wodt. Vandaor, in stiel ommezet 
in et Stellingwarfs:

‘Veur een ni’je bloemlezing mit gedichten 
in streektael, dialekt (of ere taelen die in 
Nederlaand spreuken wodden as et Fries of 
et Nederlaans) he’k jow hulpe vanneuden. 
Stuur je favoriete vuuf gedichten, gien 
eigen wark naor: ddvbloemlezing@gmail.
com. De bloemlezing zal in jannewaori 
2021 verschienen bi’j uutgeveri’je Querido.’
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I n et resteraant van de verzorgingsflat zit ze 
tegenover mi’j. Een helder ogend vrom-
mesien van omdebi’j negentig lentes, mit 

een mooi bossien spierwit haor, blossies op 
’e wangen en een peer heldere ogen die me 
vrundelik anblikken. 

‘Nuum me mar gewoon Margiet,’ zegt ze 
glimkende as ik heur anspreek mit mevrouw.
Een jong ding brengt oons de koffie die we 
besteld hebben en onderwiels praoten we 
wat over koenen en kalver. Op mien vraoge 
as zi’j me wat over heur jonkhied en veerdere 
leven vertellen wil, nikt ze van ja. Wiels ze in 
heur koppien koffie ruurt stikt ze bedochzem 
van wal. 

‘Dat doe ik mar wat graeg omreden ik van 
vertellen hole. Ik hebbe mien kiender en 

kleinkiender ok altied hiel vule verhae-
len verteld. Doe ie dat ok, verhaelen an 
je kiender vertellen?’ Mit heur vinger-
tien omhogens waorschouwt ze: ‘Dat 
moej’ zeker doen, want een leven 
zonder verhaelen is as een leven zon-
der bluuiende bloemen. Al die vrolik 
kleurde bloemen daor wor ik altied zo 
bliede van. Wi’j’ wel geleuven dat mien 
liefde veur bloemen komt vanwegens 

mien naeme Margriet, die mien oolden 
mi’j geven hebben?’ 

Ze gaot wieder. ‘Sund ik hier kotleden in 
disse flat kommen bin te wonen kom ik d’r 
zo staorigan aachter dat mien leven veur-
bi’jvleugen is as een sneltrein. Et vuult as de 
dag van gister doe ik nog een jonge meid 
was, een jonge bloeme, om et zo mar es te 
zeggen. In die tied was ik, al zeg ik et zels, 
een kreers jong vrommes. De jongkerels 
vul et netuurlik ok op en zodoende hadde 
ik gien gebrek an belangstelling. Mar ik gaf 
d’r gien sjoechem op. Ik was as een vlinder 
die fladdert van bloeme naor bloeme. Ik wol 
de wiede wereld in. Et gelok was mit mi’j, 
ik wodde ‘ontdekt’ deur een medelleburo. 
Et schient da’k mien wark goed dee omre-
den et niet lange duurde, doe zat ik al in et 

Sjoukje Oosterloo

Jonge bloeme 
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buterlaand. Overal bin ik west, Peries, Italië, 
Londen en in de laeste jaoren van mien me-
dellewark heb ik in Amerike nog vule sukses 
had. Zodoende hebbe ik hiel wat zien van de 
wereld. Et was een slopend leven mit al die 
reizeri’je en onder al die medellen was d’r ok 
een boel jeloersighied, wat seins slim lastig 
was. Bovendat weren d’r ok manluden die 
misbruuk van je perbeerden te maeken. Zoe’n 
vent leup ik ok tegen ’t lief; now, dat was 
gien mooie tied. Ik gong d’r finaol an onder-
deur en vuulde me slim alliend. Mar om mit 
hangende pooties weer naor mien oolden 
weeromme te gaon, dat was mien ere te nao. 
En ik kan je wel zeggen, in die tied vuulde ik 
me gien jonge bloeme, mar meer as een deur 
de stormwiend knakte bloeme. D’r was niks 
gien fleurig bluuiends meer an mi’j.’

‘Deur schae en schaande bin ik wies wodden 
en hebbe doe een kerdaot besluut neumen. 
Ik bin weeromme gaon naor de Stellingwar-
ven waor mien roots liggen en hebbe die 
aekelige tied aachter me laoten. Et kan seins 
flink stormen in je leven en dat overkwam 
mi’j dus ok. Ik wodde slim ziek, mar ien locht-
puntien was da’k doe mien echte vrunden 
kennen leerde. Van alle kaanten wodde mi’j 
weer een hatte onder de riem steuken en zo-
doende stak ik krekkengeliek as een bloeme 
nao een fikse regenbujje dot, mien heufd ok 
weer omhogens. Ik kreeg weer moed en wiels 
ik doe wat bi’j de wal opklauterde begon ik 
weer op ’e echte Margriet, de jonge bloeme 
van eertieds, te lieken. 
Doe ik in die tied ok nog de grote liefde van 
mien leven integen kwam, begon veur mi’j 
de zunne weer te schienen. Ik vuulde me as 
een grote bloemepolle megrieten,’ gnist ze. 
‘Ik bluuide hielendal weer op. Ik wodde mem 
en laeter moch ik et beleven om ok nog van 
mien kleinkiender te genieten. An mien klein-
kiender kon ik mien verhaelen ok weer deur-
geven en dat heb ik daon mit alle liefde die 
in mi’j was. Spietig is et dat mien man al uut 
de tied raekt is eer de kleinkiender geboren 
weren. Ik mos alliend veerder en dat vul altied 

lange niet mit. Mar mien bloemestengel 
was stark en ik hebbe et heufd niet hangen 
laoten. Veur mien kiender wol ik vanzels gien 
klaegende mem wezen.’
Ze zocht es en gnist mit een peer glimogies: 
‘Ik bin allange gien jonge bloeme meer, mar 
haastbloemen kun ok heel mooi wezen.’ 

‘Hier in disse flat vuul ik me wel thuus mit 
veul meensken die ok alliend binnen. We 
begriepen mekeer mit een peer woorden. We 
weten allemaole waor awwe over praoten 
now wi’j haastbloemen binnen.’ 
Iniens beginnen heur ogies verdocht te schit-
teren. 
Dit moe’k je nog al even vertellen, glimkt ze. 
Veurige weke zat ik mit et eten naost een 
hiele aorige man. Hi’j vreug hoe as et mit me 
gong en ik gaf as bescheid: “Och, seins vuul ik 
me tachtig en een ere dag vuul ik me as wa’k 
weer een jonge bloeme van achttien”.
“Own, aj’ je weer es een jonge bloeme van 
achttien vulen, bel ie me dan even?” gnees 
hi’j. 
Mooi hen, die humor. Zoks maekt et leven 
weer de muuite weerd en dan vuul ik me 
weer as Margriet, de jonge bloeme van eer-
tieds.’

  DE OVEND  7
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D e Stellingwarver Schrieversronte is van 
doel en geef in de zommer van 2020 
een biezunder keunstboek uut. In dat 

boek zullen ofbelings van wark van keunste-
neresse Sybranda Wieringa uut Grunningen 
opneumen wodden. 

De uutgifte wodt koppeld an de tentoonstel-
ling van Wieringa zoas die in de maonden juli 
en augustus bi’j de Schrieversronte te zien 
wezen zal. Op et mement is de schilderes 
al drok in de weer mit heur veurbereidings 
daorveur. De onderwarpen van heur wark 

veur de tentoonstelling bin verschillende ne-
tuurgebieden en laandschoppen in Oost- en 
West-Stellingwarf. 
   
Oproep veur verhaelen en gedichten
Al dit wark van Sybranda Wieringa zal opneu-
men wodden in een biezunder keunstboek. 
Et boek zal daornaost veurzien wodden van 
Stellingwarver verhaelen en gedichten die 
inspireerd binnen op ’e gebieden die Wie-
ringa veur heur tentoonstelling schildert. 
Daorbi’j gaot et om al bestaonde verhaelen 
en gedichten, mar de uutgeveri’je van de 

Van de redaktie

Stellingwarver laandschoppen en  
netuur in keunstboek

Sybranda Wieringa: De Hullen bi’j Yde in Drenthe
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Schrieversronte wil ok graeg ni’j wark van 
zoveul meugelik verschillende Stellingwarver 
schrievers opnemen. Dat daoromme wodt 
now al vraogd om veur disse uutgifte wark op 
te sturen. Dat kan tot 1 meie 2020, daornao 
gaot een speciaole kemmissie an de slag om 
een keuze te maeken uut et al bestaonde 
wark en uut et wark dat inzunnen is. 

Sybranda Wieringa
Sybranda Wieringa wodde in 1959 geboren 
in Emmen en volgde in de jaoren 1979-1984 
heur opleiding an de keunstakedemie Miner-
va in Grunningen. 

Vandaege-de-dag geft ze les an Keunstake-
demie Frieslaand. Stellingwarf is veur heur 
gien onbekend gebied, ze woonde alder-
deegst kotte tied in Else. Over heur wieze van 
warken zegt ze: ‘De intensiteit van de beleving 
is de motivatie van je keuze voor bepaalde ma-
terialen en kleuren. Mijn motivatie is geworteld 
in een diepe nieuwsgierigheid naar hetgeen er 
om mij heen is en de vraag waarom het er is. 
Er ontstaat dan een boeiende wisselwerking 
tussen mijzelf en het onderwerp dat ik schilder. 
In die zin zou je kunnen zeggen dat ik mijzelf 
schilder; niet meer en niet minder.’

H endrik Jan Bökkers is curriculumontwik-
kelder Nedersaksisch bi’j de Stichting 
Overiesselakedemie in Zwolle. Zien 

wark wodt meugelik maekt deur de perveen-
sie Overiessel. Die het ok dit jaor 2020 de 
veurzittersrolle in de groep van Nedersaksi-
sche overheden die et Konvenaant Nedersak-
sisch an et uutvoeren is.

Om disse tied henne, half jannewaori 2020, 
zol de heer Bökkers een eerste beschrieving 
leveren van zonuumde ‘kerndoelen Ne-
dersaksisch’, dat as doel het et bestaon van 
Nedersaksische kerndoelen naost die veur 
o.e. Engels, Nederlaans en Fries. Die eerste 
beschrieving is d’r. Dit gaot benaemens onder 
de vlagge van de bekende onderwiesorge-
nisaosie ‘Levende Talen’. Veur de opstelling 
van de kerndoelen het de heer Bökkers 
overleg had mit de Nedersaksische taelin-
stellings in de verschillende regio’s en ze 
bin mit mekeer ofakkedeerd. En zo bin now 

kerndoelen vaastesteld – mar die kun nog 
wel amendeerd wodden. Ze bin veureerst te 
vienen en toelocht op dit websteeplak: www.
huusvandetaol.nl.
De heer Bökkers hadde dus ok mit Sietske 
Bloemhoff van de de Stellingwarver Schrie-
versronte overleg. Zi’j gaf o.e. tekst en uutleg 
van de biezundere pesisie van et Stelling-
warfs in et basisonderwies en leut hiel veul 
materiaol zien dat deur de Stellingwarver 
Schrieversronte in opdracht van de beide 
Stellingwarver gemienten ontwikkeld is. Et 
Stellingwarfs nemt in oonze regio et plak in et 
basisonderwies in van et verplichte Fries zoas 
dat veerderop in Frieslaand uutvoerd wodt. 
Praktisch bezien gaot et in Stellingwarf om et 
bekende vak Hiemkunde mit een belangriek 
plak daorin veur et Stellingwarfs, en om et 
projekt ‘De Veerkieker’. Dat is een struktu-
reel projekt mit behalven kultuurhistorische 
aspekten ok een roem plak veur et Stelling-
warfs.

Van de redaktie

Kerndoelen Nedersaksisch beschreven
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Smoek, gezellig en kwalitatief een goed 
meziekfestival, dat was waor de diel-
nemers en bezukers op weeromme-

kieken kunnen angaonde et Stellingwarfs 
Meziekfestival dat op 16 november holen 
wodde in de Rustende Jaeger van Hooltpae. 
Zat die zael veurig jaor liekewel stampvol 
bezukers, dat was spietig genoeg 
now niet et geval. Dat zal te 
maeken had hebben mit o.e. 
de voetbalwedstried Neder-
laand-Noord-Ierlaand, zo 
wodde docht. 

De aovend wodde op kundige 
wieze prissenteerd deur wark-
groeplid Klaasje Herder, wiels de 

warkgroepleden Piet Tjassing en Kjest Herder 
veur et geluud zorgden. 
Et Veenpoolderkoor uut Scharpenzeel o.l.v. 
Madelon Kok van Ni’jhooltpae gong as eerste 
uut aende, en brocht een mooi ofwisselend 
pergramme mit o.e. lieties uut de bekende 
Stellingwarf Cantate. Et twiede optreden 

wodde ofsleuten mit et zingen 
van et Stellingwarfs Volkslied 
dat deur alle bezukers staonde 
mitzongen wodde. 

Ni’je lieties van Carolien 
Hunneman 
Speciaol uut Finlaand was 
overkommen Carolien 
Hunneman die zorgd hadde 

Van de redaktie

Smoek Stellingwarfs Meziekfestival

Et Veenpolderkoor uut Scharpenzeel. Inzetfoto: Klaasje Herder
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veur een tal ni’je lieties, en die bi’j iederiene 
ommeraek in de smaek vullen. Mit naeme 
was dat et lietien ‘Mannegien’, et lietien over 
heur vierjaorige zeuntien dat niet alliend in 
et Fins en Nederlaans opvoeded wodt, mar 
toegeliekertied ok hiel wat Engels mitkrigt en 
daor niet de minste muuite mit het, integen-
diel. Hoe goed et leven Carolien in Finlaand 
bevaalt bleek uut et fraaie lietien ‘Naor huus’. 
 
Teksten van Harmen Houtman
Lammy Bruyns brocht, heurzels begeleidende 
op ’e moenieke, veul lieties mit teksten van 
Harmen Houtman, waor ok een flink tal ni’jen 
bi’j weren. Ok Lammy zorgde veur een mooie 
ofwisseling in heur riegel lieties, en leut an et 
aende nog even een echte Fraanse musette 
heuren. Lammy wun indertied talloze wed-
strieden mit heur akkordeonspel, zi’j volgde 
dan ok heur opleiding op een konservato- 
rium. 

A capella: Emma Winter
Vlak veur et schoft zong Emma Winter van 
Wolvege op speciaol verzuuk a capella et lied 
‘Stellingië’, dat is et filmlied van de film ‘Daor 
klept de klokke weer’. Ok veur heur bi’jdrege 
was veul wardering.
 
Lekaole omroepen
Tiedens de aovend maekte Kjest Herder 
opnaemen veur et ni’je radiopergramme ‘In 
Twielochten’ dat elke vri’jdag van 18.00 tot 
19.00 ure uutzunnen wodt op ’e lekaole om-
roepen Odrie en Weststellingwerf Centraol. 
Dat daoromme kan iederiene die disse mooie 
aovend miste een tal van de lieties weerom-
me heuren in dat pergramme. 

Et Stellingwarfs Meziekfestival wodt dit jaor 
veur de vuuftiende keer holen, en vanwegens 
dit jubileum komt d’r een hiele ere opzet; de 
warkgroep kwam op 10 december al weer bi’j 
mekeer om mit de veurbereidings daorveur 
uut aende te gaon.

Van de redaktie

Stellingwarfs op 
zundagmorgen

O p ’e lekaole omroep Odrie is et sund kot 
op zundagmorgen Stellingwarfs wat de 
klokke slat. Zo is van negen tot tiene de 

herhaeling van et nog jonge pergramme ‘In 
Twielochten’, van tiene tot elven is et twiede 
luustermement van et streektaelemeziekper-
gramme ‘Singeliers’ en van elven tot twaelven 
is de rechtstreekse uutzending van et per-
gramme ‘Huus en Hiem’. 
'In Twielochten', et pergramme in en over 
de Stellingwarver tael, het alle keren veur 
elkeniene veul tael- en streekinfo, verdieve- 
daosie, meziek en gao mar deur. 
De uutzending is op vri’jdag van 18.00 tot 

19.00 ure op Odrie, mar is dan ok op Radio 
West-Stellingwarf Centraol te volgen.   
Elke zundagmorgen is d’r van 11.00 tot 12.00 
ure et zuver 'klassieke' pergramme 'Huus en 
Hiem', mit ni’js uut Oost-Stellingwarf, en mit 
vaeke ien of meerdere gaasten in de uut-
zending.  De prissentaosie van dit mooie en 
ofwisselende  pergramme is ok in et Stelling-
warfs. Et pergramme kuj' in de herhaeling 
heuren op vri'jdag, van 16.00 tot 17.00 ure.
Elke vri’jdag van 17.00 ure of is et pergramme 
'Singeliers', mit meziek in alderhaande streek-
taelen. De keuzes wo'n maekt deur Evert de 
Boer, Jitze Hofstra, Hans Koopmans, Henk 
Kroese, Baukje Oosting, en Sietske Bloemhoff. 
Ok dit pergramme is hielemaole in et Stelling-
warfs.
Handig om te weten: de pergrammes bin ok 
via live-stream te beluusteren! 
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Harmen Houtman

‘Zingen is gevuul’

E t luusteren naor lieties dot wat mit 
meensken. Een lied is een klein verhael-
tien.

Een verhaeltien over daegelikse dingen, dat 
drie tot vier menuten duurt. Et kan ok over 
niet daegelikse zaeken gaon. Over wat aj' 
vulen, over een droombeeld. Een sprokien 
waj' zels bedaenken. Een anvietering om 
bepaolde dingen aanders te doen. Om tal van 
zaeken veur mekeer te kriegen, om tot aktie 
over te gaon. Soms hoolt een vassien je een 
spiegel veur. Een ere keer woj' d'r zo vrolik en 
gaoj' mitzingen of daansen. 

Een goed lied bestaot uut een protte onder-
dielen die kloppen moeten.  De tekst is be-
langriek, krek as de meziek die d'r op maekt 
wodt. De zanger moet een goeie
en dudelike stemme hebben. Hi'j of zi'j moet 
goed artikeleren en deur de holing et lied
overbrengen op et pebliek. De ofstemming 
van et geluud van de meziek en stemme
moet evenwichtig wezen. Et pebliek moet 
him inleven kunnen in de tekst.

Een lied moet dudelik wezen en de vertolker 
kan veurof  wat vertellen
over de tekst. Et lied kan ok bi'j een verhael 
heuren, of in een schets zongen of tenielstok 
zongen wodden. Dan numen we et kabberet 
of musical. 

Zels schrief ik al jaoren vassies. Naor schatting 
heb ik d'r meer as vierhonderd maekt.
Soms vraog ik me of hoe as ik d'r op komme! 
In 't veurste plak deur een opdracht
te kriegen. Zoe'n opdracht gaot vaeke over 
een onderwarp. De 'vri'je' lieties
schrief ik vaeke over de netuur, de jaorgetie-
den, et gevuul van een meens. 
Ok kiek ik naor wie as et zingen zal. Een vas 
maeken veur een bepaolde zanger of zange-
res geft meer meugelikheden veur et invulen 
bi'j de uutvoering. As et goed brocht wodt 
kan et publiek d'r ok meer van genieten. 

Vassies van eren brengen me ok op invalen 
en gedaachten. Ik hool van luusterlieties.
Boudewijn de Groot, Stef Bos, Frank Boeijen, 
Liesbeth List bin mien favorieten
in oons laand. Over de greenzen bin dat Edith 
Piaf, Leonard Cohen, Eros Ramazotti,
Joe Cocker en zo henne. Et mooiste lietien 
wat ik ooit heurde is 'De vondeling van
Ameland' van Boudewijn de Groot (schreven 
deur Freek de Jonge. ) De tekst past
geweldig bi'j de muziek; ie heuren de zee. Et 
is een soort sprokien en d'r zit een
bosschop in. Et riemschema is prachtig. Zin-
gen is dan echt gevuul.

12  DE OVEND
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Z o gauw as hi’j klaor is mit de M.L.S. pakt 
Kobus zien kaans en nemt de boerde-
ri’je over. Kot daorop trouwt hi’j mit 

Annelies. Zi’j is verpleegkundige en wil dat, 
ok as laeter de twieling geboren wodt, doen 
blieven. Kobus is et daor hielemaole niet mit 
iens. Mar Annelies wil ok veur heur eigen 
karrière gaon. In heur prissentaosie is ’t ok 
gien boerinne. Annelies is et toonbeeld van 
een medern vrommesien; goed verzorgd 
en klieded neffens de laeste mode. Tegere 
hebben zi’j et goed, mar een protte sjeu zit d’r 
niet an et huwlik. Beidend kieken hiel aanders 
naor de wereld.
Kobus geft of op meensken mit een lossere 
moraal. Over de jeugd zegt hi’j vaeke: ‘Zi’j 
neuken al as zi’j nog niet iens weten of zi’j 
d’r haor of veren op kriegen.’ Annelies het 
niet gauw een weerdeoordiel over aandere 
meensken. ‘De meiden van vandaege-de-dag 
lopen d’r bi’j as hoeren; bliede toe dawwe 
jongen hebben!’ zegt Kobus vaeke. Annelies 
daenkt daor hiel aanders over. Butendat had-
de zi’j graeg een maegien kregen. Et maekt 
heur vaeke mistroostig. 
Dat markt kollega en vrundinne Laura ok. 
Dat is een echte levensgenieter. Tegere gaon 
zi’j ok wel es op stap. Kobus kan dat niet arg 
warderen, mar laot et mar gewodden. Laura 
is wel te porren veur een aeventuurtien. 
Laura het al es zegd: ‘Laot et toch gewoon es 
gebeuren, Annelies! Wat maekt et now uut!’ 
Mar Annelies dot dat niet; et gaot in tegen al 
heur principes. 

Kobus het aenlik gien sociaol leven. Now ja, 
op ’e vergeerderings van LTO Noord nao dan. 
Mar dan wodt Kobus een driedaegse kursus 
over ‘kringloop laandbouw’ anbeuden. Dat 
is in een kongrescentrum bi’j Haarlem. ‘Moej’ 
doen!’, ropt Annelies mitien. Zi’j hoopt dat Ko-

bus zodoende ok es buten de kaders kieken 
gaot. 

Kobus stapt wat onwennig et kongrescen-
trum binnen. Een man of zesse, waorvan twie 
vrouwluden, zitten in de lounge. Straolend 
middelpunt is een vrommesien mit een spon-
taone uutstraoling. Zi’j komt vot-en-daolik 
op him toestappen. Kobus markt dat hi’j wat 
zwieterig wodt van heur spontaone holing. 
Zien heufd gloeit en stillegies hoopt hi’j mar 
dat hi’j niet een kop as een biete krigt. 
‘Dit moet Kobus zijn. Helemaal uit Friesland. 
Welkom! Ik ben de komende drie dagen jullie 
cursusleidster. Neem plaats. Wat kan ik voor je 
inschenken?’ 
‘Eh, now ja… laot ik mar een bakkien koffie 
nemen dan.’ 
’Iets sterkers mag ook hoor!’ 
‘Nee heur, dat hoeft niet!’ 
‘Het was vast druk op de weg. Tenminste dat 
hoor ik van de anderen.’ 
‘Ach, dat vul wel wat mit, heur!’ zegt Kobus 
wat verlegen. Hi’j is bliede dat d’r op dat me-
ment meer kursisten binnenstappen.  
‘We lunchen vanmiddag om een uur en ons 
diner is vanavond om zeven uur!’ maekt et 
vrommesien, dat Hannah bliekt te hieten, 
dudelik as iederiene d’r is. 
‘Ik ben een ‘palindroom!’, zegt zi’j gevat. 
Dat kwattien vaalt niet mitien bi’j iederiene. 
Hannah lat et d’r daoromme mar bi’j. 
Kobus lat weten dat hi’j zeuven ure wel wat 
laete vint om waarm te eten.  
’Oh, maar ik wil wel iets vooraf regelen, hoor!’ 
zegt Hannah mit een lieve lach. Heur grune 
ogen en rooie lippen; et ontregelt Kobus ’n 
betien. Wat onzeker stelt hi’j veur: ‘Misschien 
kun wi’j om vuuf ure een flauwbiet bestellen!’ 
Daormit krigt Kobus bi’jval van de aanderen. 
Hannah vragt in et geroezemoes an Kobus 

Kjest Herder

Moraalridder
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wat een flauwbiet is. Daorbi’j hoolt ze heur 
heufd schuin mit heur oor zowat tegen Kobus 
zien mond. De zwoele odeur; Kobus raekt 
daorvan haost in de warre. Et zwieterige 
gevuul komt opni’j bi’j him opzetten.
De kursus brengt Kobus meer as dat hi’j 
veurof in de prospektus lezen hadde. Dat 
wodt him dudelik vlak veur de laeste naacht. 
De volgende morgen nog een evaluaosie en 
dan rond et middagure op huus an.  Mit een 
klein ploegien praoten zi’j die aovend nog 
even nao; et wodt uutaendelik nog laete ok. 
Mar et is dan ok arg gezellig en zi’j laoten 
heur de draankies goed smaeken. Et is al nao 
twienen as zi’j besluten om mar es ‘kooien’ te 
gaon. Kobus nemt nog een does op zien kae-
mer en krek as hi’j de badjasse an het, heurt 
hi’j een klop op ’e deure. 
‘Kobus, is dit deze adapter van jouw telefoon?’ 
Et is de stemme van Hannah. 
‘Zol mar zo wezen kunnen! Even kieken!’ Hi’j 
dot de deure alvast los. Zonder omme te kie-
ken begint hi’j te zuken naor zien adapter. 
‘Now, ik zie zo niks. Dan zal die wel van mi’j 
wezen!’ zegt hi’j bedochtzem. Dan heurt hi’j 
de deure dichtevalen. Kobus dri’jt him omme. 
Hannah staot op nog gien meter mit de adap-
ter in de iene haand. Mit de aandere hoolt ze 
heur badjasse dichte. Kobus staot eerst mar 
wat onneuzel naor de uutdaegende pose van 
Hannah te kieken. 
‘Ik had gedacht dat je wat enthousiaster zou 
reageren!’ daegt Hannah him uut. Dan gooit 
zi’j de adapter op zien bedde en lat heur bad-
jasse hielemaole eupenvalen. Daordeur glidt 
die soepel van heur schoolders of, zodat zi’j 
Kobus een ‘parredieselike anblik’ gunt.  

As Annelies him veul laeter vragt om dit 
rendez vous te verklaoren, zol hi’j zeggen dat 
et him allemaole overkommen is. Dat hi’j gien 
meugelikhied zien hadde om an de avances 
van Hannah te ontkommen. Dat zi’j him van 
alles doen laoten het waor hi’j niet iens van 
wus dat et zo ok meugelik was. ‘Zi’j wol mi’j 
allienig mar bruken om zels an heur gerief te 
kommen,’ zegt hi’j. En dat zi’j pas tegen zes 

ure weer naor heur eigen kaemer gong en 
him hielemaole ‘uutwoond’ aachterlaoten 
hadde. 

Vanof dat hi’j die middag thuuskommen is, 
ontwiekt hi’j Annelies. Zi’j slaopen al jaoren 
niet meer saemen, dus dat komt him now wel 
van passe. Mar nao een weke is Annelies et 
zat. Op een middag, as de twieling de hot op 
is, gaot zi’j recht veur him staon. 
‘En now gaon wi’j praoten, Kobus! Veur de 
draod d’r mit! Wat is d’r mit jow an de haand? 
Heb ie wat onder de leden of zo?’
Hielemaole overstuur biecht Kobus dan 
an Annelies op van zien rendez vous mit 
kursusleidster Hannah. Aanders as Kobus 
verwaachtte, wodt Annelies niet kwaod. Zi’j 
begint d’r over dat zi’j al jaoren in twie ver-
schillende werelden leven. 
‘Aenlik bin wi’j nooit een harmonisch koppel 
west,’ zegt zi’j ieskoold tegen Kobus. ‘Mar ik 
bin jow wel altied trouw bleven. Ik kan jow 
zeggen dat ik meer as ien keer in de gelegen-
hied west bin om een aeventuurtien an te 
gaon. Laura dot dat wiethoevaeke. He’k jow 
wel verteld. Ik nooit, kan ik jow bezweren. 
Dus ie moe’n dan ok begriepen dat mi’j dit 
slimme raekt. Et liekt mi’j dan ok et beste dat 
ik een plakkien veur mi’jzels zuken gao.’ 
Dan begint zi’j te goelen. ‘Kobus, doe ie 
weerommekwammen van de kursus,’ snokt 
Annelies, ‘zag ik drekt dat d’r wat veraanderd 
was an jow. Mar ik kon de vinger d’r niet 
opleggen. Now ja, ie konnen ok gewoon mu 
west wezen van die drie daegen! Of niet? Mar 
ie weren uut de voegen deur jow geslemp 
mit die sloerie! Ja toch?’ 
‘Annelies, ik wol dit ok niet!’ is de sloppe reak-
tie van Kobus. 
‘Gao toch weg, Kobus!’ Zi’j wodt now duvels. 
‘Ik hebbe et d’r mit Laura over had. Dat meuj’ 
best weten. En die zee mitien dat ie wat veur 
mi’j an et verbargen weren. En weet ie wat ik 
doe zee?’ 
‘Annelies, et spiet mi’j zo arg!’ zegt Kobus 
zunigies. 
Mar Annelies lopt now rood an en ropt deur 
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alles henne: ‘Kan ’k mi’j niet veurstellen! Heur 
ie mi’j, Kobus? Kan ’k mi’j niet veurstellen!’ 
he’k doe zegd tegen Laura. Ik bin kwaod op 
Laura wodden. Nee, Kobus kíkt niet iens naor 
aandere vrommesies, he’k zegd. Want dat 
docht ik echt, Kobus! Ie hebben toch altied 
een weerdeoordiel over aandere manlu-
den as die es onder et stek deur vreten. En 
as vrouwluden wat al te bloot in de kleren 
binnen vien ie et al gauw hoeren. Za’k zeggen 
wat ie binnen, Kobus? Ie bin een moraalridder 
mit zwakke kni’jen!’

Dan lopt ze stampvoetende de deure uut. Kot 
daorop heurt Kobus de Renault Clio anslaon 
en et hiem ofstoeven.

Nao de scheiding betrekt Annelies een eigen 
woning. Zi’j vermaekt heur best. Zo gaot zi’j 
veul op stap mit vrundinne en kollega Laura. 
Ok fietst zi’j een protte. En zo komt zi’j, een 
stokmennig jaoren laeter op een terrassien 
bi’j Appelsche, Piet tegen. Mar dat he’k jim al 
es verteld. Ik zal es even naogaon as et nog 
wat wodden is mit die twieje.

F emmie van Veen van Hooltpae gong 
oflopen 21 november mit een dik pakket 
an boeken op huus an, omreden ze mit 

mar zeuven fouten et Groot Stellingwarfs 
Diktee wunnen hadde. An et diktee deden 
mit mekeer zestien meensken mit. 

Mit prachtige meziek van meziekverieninge 
De Woudklaank wodden de dielnemers, heur 
anhang en de orgenisaosie welkom hieten in 
de gezellige foyer van Et Buurthuus in Noord-
woolde. Ondaanks et zo mooie ofwisselende 
pergramme van et körps was d’r toch wel wat 

Van de redaktie

Femmie van Veen wint Diktee

Henk Bloemhoff (rechts) schreef et diktee en las et veur
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spanning onder de dikteegangers te verne-
men, zodat dikteeschriever Henk Bloemhoff 
om goed acht ure vot-en-daolik mit et veurle-
zen d’r van begon…
Behalven et veurlezen van de zinnen was 
d’r in de zael niks te heuren, op ien biezun-
der geluud nao dan. Dat was et opvalende 
geluud van et schrieven, et soms weer 
deurkrassen, et opni’j schrieven, en mit now 
en dan tussendeur es een diepe zocht. Om 
even veur negenen mos iederiene de penne 
daeleleggen, en zorgde De Woudklaank veur 
een twiede optreden om de periode van et 
waachten op de uutslag zo noflik meugelik te 
maeken.  

Nao de meziek leut Henk Bloemhoff op een 
groot schaarm de tien zinnen van et diktee 
zien en gaf hier en daor wat uutleg. Et wodde 
dudelik dat verschillende meensken hier en 
daor twiefeld hadden an de schriefwieze van 
een woord en soms dan krek de verkeerde 
keuze maekten. Flink wat dielnemers hadden 
mar tussen de tien en twintig fouten, een diel 

tussen twintig en dattig en sommigen daor 
nog even boven. Femmie van Veen was lieke-
wel de ienige - mit zeuven fouten - die onder 
de tiene bleven was. Behalven een certifikaot 
en een pakket boeken veur heur, hadde de 
orgeniserende warkgroep Publiciteit van de 
Stellingwarver Schrieversronte veur alle ere 
dielnemers ok een certifikaot mit een boek. 

As ofsluter van disse biezundere aovend las 
schriever Freddie de Vries van Hooltpae – hi’j 
dee ok al es mit sukses mit an een eerder 
diktee - vier humoristische verhaelen veur uut 
zien boek ‘Ok et beste peerd stroffelt wel es’.  

Nao oflooop van de aovend die blieken dat 
veul dielnemers toch ommeraek veul plezier 
beleefd hadden an et mitdoen en gavven an 
dat ze graeg vaeker zoe’n diktee maeken wil-
len zollen. De Stellingwarver Schrieversronte 
overweegt dan ok om in 2020 of 2021 opni’j 
een Groot Stellingwarfs Diktee te orgenise-
ren. 

Alle dienemers mit in de midden winner Femmie van Veen 
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D e iene winter is de aandere niet. Dat 
is gien ni’js. En dat Kastmis zelden wit 
mar meerstal regenachtig is, hebben 

we intied wel deur! Mar de laeste jaoren liekt 
d’r toch echt wat an de haand te wezen! De 
winters van de laeste jaren lieken meer op 
’haasten’ die gewoon wat langer duren. Gien 
sni’j en ies, mar mit veul regen en wiend. Al-
liend nog wat guurder en natter lichtkaans... 
Winters van niks eins, waorvan aj’ laeter niet 
vule meer weten as dat et doe wel hiel vule 
regend het... 
Mar lange leden weren d’r nog echte winters. 
Winters die veur altied in je onthoold grifd 
staon! Waorin de toeken van de bomen be-
zweken onder et gewicht van de iezel. Waorin 
et hiem om huus henne tot an de horizon toe 
wit en onbegaonber was deur een halve me-
ter sni’j die naachs valen was. Winters waorin 
morgens de sloden bevreuren weren mit een 
dikke laoge ies, zodaj’ as jonge niet waachten 
konnen om de scheuvels onder te bienen en 
omme te zwarven in een wereld die aj’ nog 
nooit eerder zien hadden.

De winter van 1959
‘Koold tot op ’e bonken mar de sni’j smult in 
mien hanen...’ Hiel vule mooier he’k de win-
ters van mien jeugd niet beschreven heurd. 
Wi’j as jongen van de Zaan, de meersten niet 
oolder as twaelf jaor, geneuten van alles wat 
die winter heur te bieden hadde. Et moet 
december 1959 west wezen. Niet lange daor-
veur wa’k negen jaor oold wodden. Thuus, 
in oons kleine huus in de Heemskerkstraote, 
braande de kleine kachel in de woonkaemer 
op volle toeren. Alliend de woonkaemer was 
waarm, de rest van et huus ies- en ieskoold! 
Boven lag de riep op oonze dekens. Van 
centraole verwaarming hadden we nog nooit 
heurd... 

Die morgen was ik as eerste uut de veren en 
hadde mitien de kleine kachel anmaekt. Eerst 
hoolties hakt en doe mit kraantepepier en 
een flutte pietereulie de boel in de braand. 
En dan de laeste halve zak mit eierkolen d’r 
nog over henne, zodat et waarm wezen zol 
as de aanderen van de femilie naor beneden 
kommen zollen... Buten vreur et dat kraekte. 
Et hiem  om oons huus henne was tot zoveer 
aj’ kieken konnen wit besni’jd en de sloden 
weren dit jaor vroeger as ooit teveuren be-
vreuren mit een dikke laoge ies. Et was now 
alderdeegst zo barre koold dat ok de Zaan 
bevreuren was en de rijnaeken, die as eerder 
nog mit vule muuite de maelfebrieken van 
Wessanen berieken konnen, onbeweeglik 
links en rechts verspreided laggen in de Zaan-
bocht, krek as de enten in een vaastevreuren 
viever. 
Mar doe was daor inienen dat geluud dat je 
as een griezel over de grauwe gong. Dat mien 
hiele dörp op zien grondvesten trillen dee, 
en waorvan as gieniene wus waor as et vot 
kwam!

‘De Johanna Maria is d’r!’ hadde mien bruur 
buten aosem reupen doe as hi’j in huus broe-
zen kwam. Hi’j hadde et ni’js as eerste heurd. 
Tegere biwwe doe as haezen naor de Zaan 
lopen, waor as ik de beelden zag die ik laeter 
nooit meer vergeten zol... Daor was hi’j dan: 
de Johanna Maria, de iesbreker, de redder, die 
al et dikke ies in de Zaan mit bastends geweld 
stokkend brak en de vaastevreuren rijnaeken 
bevri’jdde uut heur hopeloze pesisie. De Jo-
hanna Maria zol zorgen veur een vri’je deur-
gang naor de maelfebriek. Aodemloos heb ik 
staon te kieken en de beelden d’r van zol ik 
de rest van mien leven nooit meer vergeten... 
En aanders was d’r nog dat winterlaand van 
de poolder, dat him aendeloos uutstrekte 

Rob Zethoven

Drie gedaenkweerdige winters
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om oons huus henne, veurdat et allemaole 
volbouwd wodde. Al die sloden en weterings, 
waor ik mit mien bruur scheuvelen kon tot 
et donker wodde en oonze voeten bi’jkaans 
bevreuren weren. Bi’j thuuskomst was d’r dan 
de kleine godinkachel in de woonkaemer, 
waor ajje an opwaarmen konnen, en aj’ gelok 
hadden was d’r snet mit een varkenspote. 
Gelokkiger koj’ dan eins niet wezen. 
Vier jaor laeter was d’r weer zoe’n winter en 
wodde Reinier Paping oonze ni’je held. Naost 
snet zollen we ok vule Brinta eten gaon, want 
op een keer zollen wi’j krek as hi’j ok een 
Elfstedetocht rieden.

De winter van 1979
Ok de winter van 1979 zol uutaendelik zoe’n 
gedaenkweerdige winter wodden. Mar dan 
weer hiel aanders. Nao de Elfstedetocht van 
Reinier Paping biwwe we zoe’n vuuftien jaor 
veerder zonder Elfstedetocht. Mar d’r was 
in die vuuftien jaor vule gebeurd. Van de 
winters in die tied herinnere ik me weinig en 
van scheuvelen was niks kommen. Wel wete 
ik da’k et drok hadde mit aandere dingen, 
die veural van doen hadden mit mien studie 
geneeskunde en et kriegen van de praktiek. 
Op ien oktober 1978 was et zoveer en begon 
ik as huusdokter in Berkoop. In die drie maon-
den die daorop volgden hadde zoe’n betien 
elke Berkoper zien levensverhael an mi’j ver-
teld. Niet zo aorig lichtkaans om te zeggen, 
mar in jannewaori 1979 kon ik even gien pe- 
sjent meer zien! D’r gruuide een onbedwing-
ber verlaangst in mi’j naor iewig zingende 
bossen mit vule sni’j, dus was et logisch 
dawwe naor Zweden gaon zollen. Et moet 
een ingeving west wezen want de veurbe-
reidings weren minimaol. Een waarme jasse 
en een jerrycan veur wat extra bezine weren 
een goed idee west, omreden de winters 
in Zweden biesterbaorlik koold binnen en 
bezinepompen staon d’r niet om de dattig 
meter mar om de driehonderd kilemeter! 
Butendat wodt et in de wintertied in Zweden 
pas om tien ure lochtig en is et om drie ure 
in de middag al weer duuster. Et hadde niet 

veul scheeld of wi’j weren daor in oonze auto 
zonder bezine op die aendeloze lange weg 
doodvreuren bi’j twintig graoden onder nul! 
Ienkeer weeromme in Berkoop weren mien 
vrouw en ik daankber dawwe et overleefd 
hadden, mar et hadde niet vule scheeld of 
Berkoop hadde weer een ni’je dokter zuken 
kund!
Mar doe we dan weer thuus weren in Ber-
koop gebeurde dat wat gieniene meer ver-
waachtte: et begon te sni’jen zoas et in jaoren 
niet sni’jd hadde! Metershoge bargen vorm-
den heur, veural waor as ze opsteuven weren 
deur de straffe noordoostenwiend. Et barre 
weer was oons op ’e weerommereize vanuut 
Zweden volgd. Pattie pesjenten konnen niet 
meer berikt wodden. Frieslaand was alder-
deegst even ofsleuten van de buterwereld en 
alliend nog mit helikopters te berieken. De 
Elfstedetocht gong dan wel weer niet deur, 
mar nao zoveul jaor was d’r wel weer es een 
keer een echte winter!

De winter van 1986
Acht jaor laeter stonnen de zaeken d’r nog 
weer aanders veur. De praktiek  hadde ik zo 
langzemerhaand aorig op odder. De verbou-
wing van de oolde pasteri’je was zowat klaor 
en daordeur kwam d’r meer ruumte veur aan-
dere dingen. Scheuvelen bi’jglieks. De winters 
leken ok wat te veraanderen. In 1985 was d’r 
zels nao twienentwintig  jaor veur et eerst 
weer een Elfstedetocht reden, ok al ston d’r 
doe veul waeter op et ies. Evert van Benthem 
wodde die dag mien ni’je held, mar ik hadde 
dienst en van scheuvelen was gien spraoke! 
De winter daorop was et mitien weer raek! 
Dat was weer es een winter zoas een winter 
heurde te wezen. In jannewaori al vreur et dat 
et kraekte en kon ik oefenen gaon. Ik scheu-
velde meerdere grote tochten en as laeste de 
Elfmeretocht, et eindexaemen veur de ‘tocht 
der tochten’. Half feberwaori was ik d’r klaor 
veur! Et vreur nog hieltied dat et kraekte en et 
gerocht in et dörp wodde hieltied luder. Hi’j 
komt d’r an! Ik begreep dat et now of nooit 
was! Ien kleinighietien hadde ik in alle drokte 
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liekewel over de kop zien. Ik hadde lid wod-
den moeten van de Elfstedeverieninge! En 
doe et bestuur rempend een ledestop ofreup, 
drong et tot mi’j deur dat ik opni’j de boot 
mist hadde, en daelden mien kaansen veur 
een Elfstedetocht opiens naor nul.
Mien redder hiette Appie Oosterloo. Appie 
was al meer as twintig jaor lid van de Elfste-
deverieninge. Mar zo hiel vaeke hadde hi’j de 
laeste jaoren niet meer op ’e scheuvels staon. 
Ja, hiel wat jaoren leden hadde Appie een 
peer keer de Sterrit van Wolvege scheuveld, 
mar de laeste winters was hi’j meer en meer 
een liefhebber wodden van zien stoel bi’j 
de waarme kachel, mit een peer segaarties 
en reumelties Berenburg. Ie zollen Appie 
daoromme ok wel een ‘slaopend lid’ numen 
kunnen. Toch was hi’j deur et ni’js van een 
ni’je Elfstedetocht een betien van zien stok 
brocht en bezocht daoromme mien spreek-
ure. Of dokter docht dat hi’j een kaans maek-
te om et te haelen. Zien vraoge wodde volgd 
deur een aorig zwaore hoestbujje. 
Ik hebbe zien longen beluusterd en doe mien 
heufd schudded. ‘Beter van niet, Appie!’ heb-
be ik bescheid geven. ‘Ie kommen lichtkaans 
niet veerder as Sneek! Et liekt me vule beter 
as ik him veur jow riede!’ 
Appie hadde even tied neudig om et ris-
seltaot van mien onderzuuk te verwarken, 
belaande weer in een ni’je hoestbujje, sneut 
doe nog es uutgebreid zien neuze en gaf him 
over... ‘Rieden jow him dan mar veur mi’j,’ zee 
hi’j wat andaon, ‘mar dan moe’n jow him wel 
haelen!’ 
Ik hebbe him doe beloofd dat d’r gien foto 
in de Liwwadder kraante kommen zol van 
een zekere A. Oosterloo, die om twaelf ure 
naachts as laeste over de finish op ’e Bon-
kevaort kreup. Lichtkaans was dat wel wat 
overmoedig zoas laeter blieken dee...
Op 21 feberwaori was et zoveer, et gong an 
mit de ‘Tocht der Tochten’. De eerste tegen-
valer was da’k pas om negen ure uut aende 
gaon moch. Negentienduzend scheuvelders 
weren mi’j doe al veurgaon die morgen en 
Evert van Benthem was op dat mement 

Franeker al veurbi’j. Et was dudelik da’k an 
de bak mos om mien ofspraoke mit Appie 
over die foto in de Liwwadder Kraante nao te 
kommen. 
Vanof de Zwettehaven in Liwwadden gong 
et meraokels! Et was koold… mar d’r was een 
mooie winterzunne en veural…: ik hadde 
de wiend mit! As Appie mi’j daor zien hadde 
rieden, zol hi’j grif wies op mi’j west hebben. 
Nog mar een peer uren op pad, en in een 
zocht stonnen de stempels van Ielst, Sneek 
en Sloten al op ’e stempelkaorte van de heer 
A. Oosterloo. ‘Veur de wiend is elkeniene een 
hadrieder’ zeggen ze wel. Mar nao De Lem-
mer wodde et een stok muuiliker. D’r ston 
een straffe noordoostenwiend. Et was zaeke 
en vien ansluting aachter aandere rieders. 
Urenlange he’k dekking zocht aachter een 
bonke van een kerel, een Fries die bliekber 
geen hinder van tegenwiend hadde mit ok 
nog es een Friese vlagge an zien broeksriem 
vaastekneupt! Bi’j Franeker dee hi’j veur de 
eerste keer zien mond eupen, en zee: ‘Ik schei 
d’r mit uut,’ rolde zien vlagge op en trok de 
scheuvels uut. 
Nao Franeker mos ik veerder zonder vlagge. 
Dan op pad naor Barthlehiem, ‘de hel van et 
noorden’. Mar de echte hel mos nog kommen. 
Die kwam nao de bocht van Barthlehiem 
waor de zunne intied ondergaon was en de 
maone et die aovend ok ofweten leut! Et ies 
op ’e Dokkumer Ee bleek alliend nog mar uut 
schotsen en scheuren te bestaon. Et was now 
hielendal duuster en zoe’n twintig graoden 
onder nul! Overal in et donker heurde ik 
geraos van valende scheuvelders. Mar as dit 
dan de hel was, dan was Dokkum een veur-
bode van de hemel. Tied veur sukelaopoeier 
en een piepe tebak. Et hadde now alle kaans 
van slaegen da’k Liwwadden op ’e tied haelen 
zol. En onderwegens vanof Dokkum vul de 
Dokkemer Ee nog mit ok omreden d’r een 
grisseltien maonelocht op et ies scheen. 
Nao et Betlehem bi’j zunsondergang, de apo-
calyptische duusternis van de Dokkumer Ee 
en et veurpertaol van de hemel in Dokkum, 
waachtte mi’j now nog een ni’je Biebelse 
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verrassing in Ooldkerk: de grote verleiding! 
In Ooldkerk was een groot feest an de gang. 
Iene van de feestgangers, een man goed op 
schik, vreug mi’j spontaon of ik niet ok een 
borrel wilde. Ik bin veur de verleiding deur de 
kni’jen gaon en gong op een vlonder zitten 
om ok nog een piepvol te roken. ‘Nog iene 
dan veur et ofwennen?’ vreug de plezierige 
man wiels hi’j him al inschonken hadde. 
Inienen mos ik an mien ofspraoke mit Appie 
daenken en zag op mien gelosie dat al half 
twaelf was. 
De Bonkevaort was een karkhof van lammen 
en blienen. ‘Tink om it krûske’, heurde ik om 
mi’j henne roepen. Lichtkaans kwam et deur 
die twie borrels in Ooldkerk en misschien ok 

wel deur et locht daor in de veerte wat Liw-
wadden wezen mos. In elk geval scheuvelde 
ik of de duvel me op ’e hakken zat. Percies om 
kwat veur twaelven was ik bi’j de finish in et 
felle locht van pattie lochtmasten. Ik hadde et 
’m flikt! 
En tot mien grote verbaozing ston daor 
opiens Appie, die me een stevige pakkerd 
gaf. ‘Dokter het zien krusien wel verdiend, en 
gelokkig gien foto’s in de Liwwadder Kraante!’ 
zee hi’j. Zels vuulde ik mi’j asof ik zokrek de 
hemel binnenreden was. Now weet ik niet of 
d’r een echte hemel is en of ze me daor dan 
hebben willen. Wel weet ik sekuur: mooier as 
daor mit Appie op ’e Bonkevaort gaot et niet 
wodden!

27 feberwaori:  
aovend over stienovends

O p 27 feberwaori komt Paul Gols uut Zorgvlied naor de Stellingwarver Schrieversronte 
om daor te vertellen over et bakken van stiender in zonuumde veld- of stienovends. 
Tot roem honderd jaor leden gebeurde dat nog in oonze omkrieten, zoas o.e. in Dol-

dersum en Waoteren.
Vanwegens et twiehonderdjaorig bestaon van de Maotschoppi’j van Weldaodighied en 
mit et gebruuk maeken van oolde kennis en veerdigheden, bouwde de ‘Stichting Histo-
rische Steenbakkerij Zorgvlied’ veurige zommer nog zoe’n veldovend op een stok laand 
in Zorgvlied om daor op de oolde wieze stiender te bakken. Paul Gols en Hans Salverda, 
beide mitwarkers an et boek ‘Wateren, een oase van Weldaad’ dat veur de sutelaktie van dit 
jaor verschienen zal, weren beide ok mit-initiatiefnemer van disse biezundere aktiviteit in 
Zorgvlied oflopen jaor.  
Een veld- of stienovend wodde vroeger bouwd veur et bakken van bakstienen vlakbi’j 
et plak waor een huus of boerderi’je kommen zol. Zoe’n ovend beston uut de te bakken 
stienen, waor ruumte tussen zat veur turf, dat as braandstof diende. De buterkaant wodde 
dichtesmeerd mit liem en onder- en bovenin zatten gatten om de turf bi’j te vullen en om 
et vuur te regelen. Et stoken veur et bakken van genoeg stiender duurde mit mekeer zoe’n 
zes weken: drieje veur et opbouwen en branen, en daornao drieje veur et ofkoelen. 
Disse infermetieve aovend begint om 20.00 ure, de intree is € 5,00, inklusief een koppien koffie of 
thee.
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Carol Klok

De schaansen van de Stellingwarven

Z oas jim in de Boekekraante van 2019 al 
lezen konnen, wodt op et mement drok 
warkt an et hiemkundeprojekt ‘De Friese 

Waeterlinie’. Da’s ‘n muzikaol verhael mit bie-
zundere beelden en een opvalend dekor wat 
over een schoffien opvoerd wodden zal veur 
de kiender van de Stellingwarver basisschoe-
len. Dit op initiatief van de Stellingwarver 
Schrieversronte.
Waor dat verhael over gaot? Over de geschie-
denis van oonze kontreinen zoe’n kleine 350 
jaor leden. En dan veural et rampjaor 1672. 
Daor leerden wi’j vroeger op schoele al van 
dat doedertieden ‘et volk redeloos, de rege-
ring raodeloos en et laand reddeloos’ was.

Wat was d’r doe an de haand? Niet allienig 
de Fraansen en Engelsen vullen oons laand 
an, mar ok de bisschoppen van Keulen en 
Münster. Veural van de laetste, Bernard von 
Galen die meer bekend ston as Bommen 
Berend, hadden oonze omkrieten een protte 
last. Vanuut zien heufdkertier in Stienwiek 
wol de bisschop nao Overiessel en Drenthe 
ok Frieslaand innemen. 
Mar de Friezen konnen zien troepen tegen-
holen deur et opkallefateren van de al in de 
Tachtigjaorige Oorlog (1568-1648) anlegde 
Friese Waeterlinie. Die beston uut onder wae-
ter zette laanderi’jen (inundaosies) mit daorin 
twaelf verdedigingswarken (schaansen) om 
doe zo de plunderende Spaanse soldaoten 
tegen te holen. De linie leup van et plak 
De Kuunder langs de revieren De Lende en 
De Kuunder tot an Frieschepaolen. Laand-
schopsbeheer Frieslaand maekte een jaor of 

wat leden plannen om een tal van die oolde 
schaansen op te knappen en d’r kuierpaeden 
an te leggen.
Et diel van de Friese Waeterlinie in de Stel-
lingwarven is ok wel de Lende- Kuunderlinie 
nuumd. De vuuf daorin legen schaansen 
stonnen allemaole op hoge zaandroggen 
(heren of haeren) in et grote moeras mit 
hoogvene dat doe nog tussen en om de stark 
meanderende Lende en Kuunder daelelag. Aj’ 
dammen gooiden in de revier en de dieken 
deurstakken dan wodde ’t iene zompige be-
doening waor gien soldaot deurhenne kwam. 
Bi’j zoe’n moeras kun jim je nog wel wat 
veurstellen, daenk an et Fochtelervene, mar 
dan natter. Over die schaansen wi’k hier wat 
meer vertellen. Omdat et zokke biezundere 
en mooie bouwwarken weren.1

Veur et bouwen van de schaansen koj’ gauw 
en goedkoop wallen maeken van zaand, liem 

1)   De Schoter- en Tolbroggeschaans, beide net an de aandere kaante van De Kuunder bi’j Berkoop, he’k buten disse  
beschouwing laoten. Zi’j laggen ja krek buten de Stellingwarven. Veerder haj’ nog een schaans bi’j De Kuunder, Terbaand/ 
Et Vene, Bakkevene, Frieschepaolen en Een (Zwattendieksterschaans). Die laeste ligt now krek over de greens mit Drenthe, 
mar vroeger heurde dat gebied bi’j Frieslaand.

De twaelf schaansen van de Friese Waeterlinie
(landschapsbeheerfriesland.nl)
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en waeter. Die wodden soms nog verstarkt 
mit hoolten paolen (pallisaden). Binnen de 
wallen stonnen berakken waor de soldaoten 
en heur gezinnen huusden. 
Op ’e hoeken van de schaans haj’ puntvormi-
ge bastions van waoj’ de vi’jand goed ankom-
men zien konnen zien en beschieten. Om de 
schaans henne wodde een grachte greven 
die vuld wodde mit waeter uut De Lende of 
Kuunder. Over disse grachte haj’ dan nog wel 
een ophaelbrogge neudig, aanders koj’ niet 
van de schaans naor de bouw- en gröslanen 
d’r buten. 
De schaansen wodden bevolkt deur zoe’n 
1400 Friese soldaoten onder anvoering van 
luitenant-generaol Hans Willem van Aylva. 
Hieronder wi’k jim kot wat vertellen over de 
vuuf vroegere schaansen van de Stellingwar-
ven.

De Sliekenborgerschaans
Disse meerst zudelik legen schaans van 
omtrent 1580 lag strategisch daor waor 
vroeger De Lende en De Kuunder bi’j mekeer 
kwammen. Et gehuchien Sliekenborg lag 
hielemaole binnen de schaans, zoas jim op de 
ofbelinge zien kunnen. 
Tegenwoordig is van de schaans niks meer 
over. Hi’j is vermoedelik in 1702 ofbreuken en 
de grond is doe bruukt veur de anleg van de 
Staotendiek tussen Sliekenborg en Schoter-
ziel. In Sliekenborg staot now nog wel een 

kenon en d’r is ’n plaetien dat herinnert an de 
vroegere schaans

De Blessebroggeschaans
Disse in 1582 bouwde schaans lag bi’j de 
brogge over De Lende bi’j Blesdieke. Over die 
brogge leup de weg van Steenwiek over Et 
Vene naor Liwwadden. In 1668 is de schaans 
nog verni’jd. In de zoemer van 2008 heb-
ben et Wetterskip Fryslân en It Fryske Gea 
de schaans opknapt. Een diel van de oolde 
grachte is doe weerommevunnen mit daor 
een peer oolde broggepaolen in (now nog te 
zien) en een stokmennig loden koegels. 

Bekhofschaans
Disse kleine en vierhoekige schaans van 
22,5 x 22.5 m. mit halve bastions lag in de 
buurtschop Bekhof an De Lende bi’j Berkoop. 
Hi’j wodde in 1582 anlegd. D’r zatten zoe’n 
vuuftien soldaoten op die veural et aachter-
laand waorschouwen mossen as d’r geveer 
driegde. Dat kon mooi omdaj’ van de aorig 
hoge liggende schaans of een veer uutzicht 
hadden over et dal van De Lende.
In augustus 1673 wodde de schaans verwoest 
deur Bommen Berend. Iene van de kenonnen 
(affuit) kwam in de grachte terechte mar is in 
1979 weer opviskt. Et is restereerd en staot 
tegenwoordig warkloos te wezen in Berkoop. 
In 2007 wodde de omtrek van de schaans 
weer zichtber maekt. Ok kwam de oolde 

De Sliekenborgerschaans, gravure Lambert van den Bos, omtrent 1675 (nl.wikipedia.org)

DeOvend_feberwaori2020_binnenwerk.indd   22 22-01-20   11:47



  DE OVEND  23

toegangspoorte en ‘n riegel pallisaden 
weeromme. D’r staot ok nog een hiele oolde 
iekenboom. Et Fryske Gea het now et gebied 
in bezit, Staotsbosbeheer dot et onderhoolt.

Makkingester schaans
Disse schaans wodde bouwd in 1673 en pas 
in 1937 weerommevunnen. Dat was an de 
Bovenweg bi’j Makkinge. Die weg was onder-
diel van de oolde weg van De Kuunder deur 
de Stellingwarven naor Grunningen. Ondu-
delik is waor de schaans percies lag mar Karst 
A. Berkenbosch docht dat et op de plak was 
waor now de Bargiens van Makkinge liggen.

Breebergschaans
Van disse meerst noordelik in de Stelling-
warven legen schaans is now niks over. 
Hi’j wodde bouwd in 1593. Op et plak bi’j 
Donkerbroek waor hi’j lag, staot now an de 
Schaansweg een boerderi’je mit dezelde 
naeme. 

Aj’ wat veerder deurgaon naor de weg van 
Bakkevene naor Een dan kuj’ daor an de 
noordelike kaante van de weg de Zwatten-
dieksterschaans nog bekieken, waorvan de 
wallen in 1988 mooi opknapt binnen. 
Disse schaans, ok van 1593, lag an de ienige 
verbieningsweg (de Zwattediek) die vroeger 
van Frieslaand over een zaandrogge deur et 
vene naor Drenthe gong. 
De Zwattendieksterschaans ston medel veur 
de deur Peter Stuyvesant van Peperge anleg-
de verstarking van Nieuw-Amsterdam, wat 
now New York is.
Aj’ nog ’n schaans zien willen mit alles d’r op 
en d’r an, dan moej’ naor de Vesting Bourtan-
ge in Oost-Grunningen.

Bronnen
•  S.J. van der Molen, Rondom de Allardsoog, 

Liwwadden, 1981.
•  Meindert Schroor, De Friese Waterlinie, Toneel 

des oorlogs rond Lende en Kuunder, Berkoop, 
2008.

•  Landschapsbeheer Friesland, Ontwikke-
lingsvisie Friese Waterlinie en Werkboek Friese 
Waterlinie, mei 2012 (landschapsbeheerfries-
land.nl).

•  E.J. Werkman, ‘De eigendom van de Zwar-
tendijkster schans’, Nieuwe Drentse Volksal-
manak, Assen, 1956.

•  Op Youtube staot een film van Karst A. 
Berkenbosch en Albert Westerhuis over de 
Friese Waeterlinie. Daor kuj’ zien waor de 
schaansen neffens heur laggen en wat d’r 
nog van over is.

Et kenon van Berkoop

De Breebergschaans, 
in 1838 tekend deur O.S. Dijkstra, mit  
aachter de man op et peerd de grachte 
(nl.wikipedia.org)
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Van de redaktie

Meindert Schroor: ni’j boek over et 
greenslaand Stellingwarf

E t boek De Friese Waterlinie: Toneel des 
oorlogs tussen Lende en Kuunder (Mein-
dert Schroor, Oldeberkoop, 2008) is bi’j 

de Stellingwarver Schrieversronte, de uutge-
ver van et boek, al een schoffien uutverkocht. 
In die publikaosie, verschenen op basis van 
een onderzuuk naor een laandschoppeli-
ke (her)invulling van de Friese Waeterlinie 
– vanuut kultuur-toeristisch perspektief –, 
lag et accent op ’e militaire gebeurtenissen 
in et ‘Rampjaor 1672’. Daorbi’j staon dan as 
vanoolds de inval van Lodewijk XIV (veur 
wat betreft Hollaand tegenholen deur de 
Hollaanse Waeterlinie) en de bisschop van 
Münster (veural bekend as Bommen Berend) 
op ’e veurgrond, as ok de stried op zee tegen 

de Engelsen. In et noorden is de mislokte 
belegering van de stad Grunningen deur 
de oorlogszuchtige bisschop de bekendste 
gebeurtenis uut die tied. 
Minder bekend is, dat Bommen Berend zien 
invaosie in et begin stuitte op de diels impro-
viseerde Friese Waeterlinie. Et was et eerste 
strukelblok veur et berieken van zien heufd-
doel: et anleggen van een zonuumd brogge-
heufd veur een Engelse invaosie op ’e Friese 
Waddenkust. Daornao zol de stad Grunnin-
gen belegerd wodden, mit de bekende, veur 
him teleurstellende ofloop. 
Et boek De Friese Waterlinie onderstreepte et 
strategische belang van die verdedigingslinie 
in de Friese Zuudoosthoeke en de Stelling-

Meindert Schroor tiedens et symposium 1517 - 2017, dat de Stellingwarver Schrieversronte op 19 meie 2017 
orgeniseerde. 
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warven in et biezunder en vormde een arg 
mooie anvulling op de literetuur over et veul 
bekendere, zonuumde ’Noordoostelijk Fron-
tier’. Dat was de vaaste linie van vestingstat-
ties, forten, schaansen, stokken hoogvene 
en onder waeter zette gebieden die him 
uutstrekte van de Dollard via Coevorden tot 
et Zwatte Waeter bi’j Hasselt en die mit finan-
cierd wodde deur de Staoten-Generaol. Hi’j 
diende as verdediging van et noordoosten 
van de Republiek der Verenigde Nederlan-
den. 

Greenslaand
De laeste jaoren is d’r een grote belangstel-
ling veur laandschopsgeschiedenis ontstaon.  
Reden veur dr. Meindert Schroor om in een 
twiede, uutgebreide, drok, behalven de 
bestaonde infermaosie, et accent nog meer 
op ’e Stellingwarven en direkte omgeving te 
leggen. Dat zal gebeuren vanuut et per-
spektief van Stellingwarf as greenslaand van 
Frieslaand mit Overiessel en Drente. Daorbi’j 
zal niet ingaon wodden op de taelkundige en 
sociaol-kulturele verschillen en overienkom-
sten tussen de beide Stellingwarven en de 

rest van Frieslaand, Drenthe of Overiessel, dat 
is al aorig uutgebreid daon. 
   
17e-20e ieuw
Schroor beparkt him tot et tiedvak 17e-20e 
ieuw en gaot daorbi’j behalven de eerder 
beschreven militaire gebeurtenissen veural in 
op ’e geografische aspekten van de politieke 
en administratieve greensvorming. Die hullen 
behalven mit de politieke ontwikkeling ver-
baand mit de opkommende systematische 
vervenings, mit de ontginnings en de ont-
wikkeling van de daormit saemenhangende 
infrastruktuur (ofwaetering, traansport) langs 
de greens van Oost- en West-Stellingwarf. Ien 
en aander betekent dat d’r uteraord ok roem 
ommedaenken wezen zal veur de angreen-
zende dielen van Drente en Overiessel. 
De ni’je drok gaot uut van wat op ere plakken 
en eerder deur aanderen en de auteur zels 
over dit onderwarp gepubliceerd is naost 
eigen en ni’j archiefonderzuuk. Et boek dat 
128 bladzieden tellen zal en in A-4 fermaot 
verschient zal riek veurzien wodden van kaor-
ten, tekenings en foto’s.  

De Blessebroggeschaans bi'j De Blesse
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Een verhaeltien veur kiender van Roely Bakker

Onder de seringepolle

Hee, wat zit daor now in et grös onder de seringepolle?
Et is bruun, et het veerties, een snaeveltien en twie kraalogies.
Och, 't is een voegeltien. Een jong voegeltien mit een rechtopstaond stattien.

'Pie-wiet, pie-wiet,' ropt et. 'Waor is mien lekkere waarme nussien? 
Waor bin mien bruurties en zussies? Pie-wiet, Pie-wiet.'
Et voegeltien hipt wat henne-weer-denne.

Hoe zol et daor telane kommen wezen?
Uut et nussien valen misschien?

Och, kiek toch es!
Hogerop in de polle zitten nog meer van die kleine dinkies.
Hiel hoge in de struken zitten de oolden te kwetteren.
Ik daenke dat de jonkies leren moeten om te vliegen.

Mar dan?
Inienen …
Oe, pas toch op voegeltien!
Daor komt Floris, de zwatte katte. Staorigan sloept hi'j deur et lange grös. 
De dikke stat zwaait op-en-daele. Hi'j kikt strak naor Pie-wiet.
Slikkebekkende komt hi'j almar dichterbi'j.

Mem en heit Doempien kwetteren zo hadde as ze kunnen.
Ze vliegen ronties boven de katte.
‘Kom op, Pie-wiet. Vliegen. Vlieg dan vot.’
Oe, oe. As dit mar goed oflopt.
Floris zet de rogge in de bocht, nemt een sprong en …

Woesssjj, et kleine voegeltien zit halverwegens de seringepolle.
Hè toch, gelokkig.

Floris blaost van lelkens.
Daor is dat verhipte voegeltien him te vlogge of.
Mar waacht mar, waacht mar...

26  DE OVEND
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R oelof was een op en top jaeger en 
trouwd mit Riekie.
Ik bruuk et woord was, want Roelof is 

verleden haast overleden an longkanker. Ge-
lokkig het hi’j niet te lange leden en is et alle-
maole nogal hadde gaon en is him een lange 
liedensweg bespeerd bleven. Roelof was een 
verstokte roker en was al op zien veertiende 
begonnen mit et dri’jen van sjekkies op de 
LTS. Vandaor dat de oorzaeke van de kanker 
wel dudelik was. Zien huwelik mit Riekie 
was niet denderend west. Hi’j wus wel dat 
Riekie et mit de trouw niet zo nauw nam en 
daornaost kon ze him beheurlik ofsnauwen, 
ok al zatten aanderen d’r bi’j. Toch hadde  de 
goeiige Roelof et allemaole mar pikt en wol 
al dat gedoente van een scheiding mar niet 
anhaelen. Eers mos et huus ok nog verkocht 
wodden, en ok de boekholing en alderhaan-
de verzekerings- en baankpepieren mos hi’j 
dan zels ofhaandelen. Dit dee Riekie, en Roe-
lof wus hielemaole niks van hoe ze d’r financi-
eel veurstonnen. Daoromme leut hi’j de boel 
de boel en ze leefden een betien as breur en 
zus. Ok wus Roelof wel dat heur ienige zeune 
Dirk niet van him was, mar warschienlik van 
Henkie ’de streekbolle’. Die naeme hadde hi’j 
niet veur niks kregen, en Dirk hadde etzelde 
blonde haor en rooie blossies op ’e wangen 
as Henkie. Toch kon Roelof meraokels op-
schieten mit zien opgewekte zeune ondaanks 
dat hi’j hielemaole niks om jaegen gaf. Riekie 
hadde Roelof die laeste peer maonden van 
zien ziekte wat an zien lot overlaoten. Tegen-
over de femilie en kennissen pochte ze d’r 
over hoeveul wark ze wel niet verzet hadde 
tiedens de ’zwaore’ maantelzorg. 
Now was et dan een peer maonden nao de 
kremaotie en et was prachtig veurjaorsweer. 
De appel- en perebomen op et hiem stonnen 
heur blossems volop in bluui en de zanglies-

ter zong zien mooiste lied bovenin een hoge 
konifeer. Roelof zien laeste weens was dat hi’j 
uutstrujd wodden zol bi’j zien jachthutte in 
de Lendevallei. Die hutte haddde hi’j zoe’n 
vuuftien jaor leden saemen bouwd mit zien 
jachtmaot Marten van Diek. Van wat ofval-
hoolt van een oold schuurtien waor vroeger 
de schaopen onderdak in had hadden wodde 
een acht meter hoge uutkiektoren maekt. Een 
peer keer in de weke weren ze daor om te ge-
nieten van de renen, haezen, vossen en zelfs 
dassen hadden daor heur wissel. Now en dan 
scheuten ze wat wild, mar de oogst was min-
der belangriek dan de stilte en de schoonhied 
van de mooie Lendevallei. Ok dronken ze wel 
es even een piereverschrikkertien as et koold 
weer was. De niks ontgaonde Riekie reuk et 
bi’jtieden wel as hi’j aovens thuuskwam, en 
hadde mar een verrekte hekel an dat gezoep.  
Riekie, Dirk en Alie, een zuster van Riekie, 
gongen op ’e fiets over de heidehoogte en via 
de Vikkeri’je naor et ’petgat van Jan Ooster-
diek’. Et laeste stok mossen ze lopen en Riekie 
en Alie weren aorig aachter de poeste doe 
ze bi’j de hutte ankwammen. Et weren beide 
stevige brokken en feitelik vusen te zwaor, 
dat ze hadden gien inkelde kondisie. Riekie 
veegde mit een wit blauw geblokt buusdoe-
kien et heufd of waor et zwiet in dikke drup-
pen naor beneden gutste. ‘Moewwe daor ok 
nog opklimmen,’ zee ze mit een aangstige 
stemme. 
‘Jazeker,’ zee Dirk mit een glimlachien om de 
mond. ‘As jim pappe daor boven verstrujjen, 
maek ik even wat foto’s van jim,’ en hi’j haelde 
zien dure kamera uut et bruunleren tassien.
De beide vrouwluden nammen eerst even 
een slok waeter uut een zogenaemd ’dop-
perflessien’ en gongen doe mit tegenzin naor 
boven via et steile trappien dat maekt was 
van witte birkestammegies. Ze huften de 

Freddie de Vries

De laete ofrekening!
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ofdekkleppe naor boven en keken aangstig in 
de ronte. Mit mekeer zoe’n dikke 220 kilo ston 
in de zundagse kleren bovenop de gammele 
jaegershutte. De koekoek reup in de veerte 
en de prachtige dotters stonnen te pronken 
mit heur overdaodige heldergele bloemen. 
Wat hadde Roelof hier van geneuten! 
Riekie begon wat te wennen an de hoogte en 
reup naor Dirk: ‘Kuwwe de foto ok mooi op 
Facebook zetten en kun ze mooi zien dawwe 
Roelof mit eer behaandeld hebben.’ 
Daor stonnen Riekie en Alie en ze zagen 
nog krek dat d’r een koppel renen vanof 
de haegen de dekking in scheuten. Riekie 
haelde de zulverkleurige urn uut een plestiek 
HEMApoede en schroefde et deksel d’r of. Et 
deksel gaf ze an Alie en keek naor beneden. 
Et petgat was veur et grootste pat dichteg-
ruuid mit scherens en pompeblaeden. 
‘Now, Roelof daor gaoj’,’ zee ze triomfaantelik. 
Ze strujde de stoffelike overbliefsels van 
Roelof wild in de ronte. D’r ston een stevig 
zuudwesten briesien en de aske steuf vot 
over et petgat en de grune haegen. 
‘Alles wil d’r niet uut,’ zee Alie die es zo 
kwaanskwies we es even in de urn loerde. En 
ze gong veerder: ‘Ie moe’n de urn een keer-
tien tegen de reling an slaon.’ 
Riekie leup naor de reling waor as Alie al ston 
en begon de urn mit heur mollige aarms 
tegen de reling te slaon. Et evenwicht van de 
krakkemikkige hutte raekte hier beheurlik 
deur verstoord en et begon onheilspellend te 
kraeken. Riekie dee verschrikt een stap aach-
teruut, mar et was al te laete. Een allemach-
tig gekraek, en de halfvergaone steunders 
knapten of as luciferprikkies. Riekie en Alie 
raosden en beulden ondaanks heur postuur 
as maegere varkens, en mieterden gezaeme-
lik et petgat in. 
Dirk schrok allemachtig en leut zien kamera 
uut de hanen valen. As de wiedeweergao 
scheut hi’j naor et petgat om te redden wat 
d’r te redden vul. Mit de grootste muuite 
kreeg hi’j tante Alie weer op ’e wal. Riekie 
hadde et niet troffen, want die hadde de 
ofdekkleppe op heur heufd kregen en was 

buten westen raekt. Dit kon Dirk niet alliend 
opredden en hi’j belde gauw de hulpdiensten 
mit zien mobiele tillefoon. De braandweer 
en de pelisieauto raekten vaaste in de venige 
bojem en mossen noodgedwongen veerder 
lopen. De traumahelikopter uut Grunningen 
was uuteindelik de eerste die et rampplak 
berikte, mar ok zi’j weren te laete om Riekie 
nog te redden. 
Intied was d’r haost een ure verstreken eerdat 
ze Riekie op et dreuge hadden en d’r kwam 
heur een hiele galp petgatwaeter uut de 
mond en neuze zetten doe ze heur stevig op 
’e boek drokten. Dirk ston d’r versleugen bi’j 
mit een aarm om zien deurwiekte tante Alie 
en zee zonder wrok: ‘Zo het pappe toch nog 
zien gram haeld!!’ 

Alvast neteren

Jaor- 
vergeerdering  
op 15 april

De jaorvergeerdering van de Stelling-
warver Schrieversronte is dit keer op 15 
april. De leden van de Algemiene Raod 
kriegen vanzels de uutneudiging en de 
bi’jheurende stokken nog toestuurd, 
mar… dan kan de daotum now alvast 
neteerd wodden!    

Et bestuur
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Jaap Sikkema

Et klooster

E t is al een schoffien lochtig. Loek en 
Lieneke slinteren in de kotte broek en 
een T-shirtien an naor de kantine van de 

camping. Ze hebben gisteraovend tegen heur 
oolden zegd dat zi’j de poede mit broties 
wel ophaelen zullen. Et is al weer waarm, de 
zunne komt al boven de bomen uut, die is 
begonnen an zien ronte deur de strakblauwe 
locht.

Een man in een fietspak staot mit et zadel van 
zien reesfiets tegen de kont veur een platte-
grond. De vinger gaot over et glas waor de 
kaorte aachter hangt. Ie kun zien dat hi’j de 
route uutstippelt.
Een aandere man, mit et hontien an de 
liende, blift bi’j him staon. ‘Moej’ kieken, een 
Kloosterweg hier in Appelsche. In disse we-
reld het toch zeker gien klooster staon.’
‘Now, dat zeg ie wel, mar ze beweren dat hier 
honderden jaoren leden wél een klooster 
staon het. Ze weten alliend niet waorzo. Et 
moet in de buurt staon hebben, daor waor 
as now de Kloosterweg ligt. Op een hiele 
oolde prente van disse omkrieten staot et 
nog angeven. D’r is niks meer van weeromme 
te vienen, niet iens iene stien. Mar meensken 
die d’r verstaand van hebben, willen beweren 
dat omdebi’j 1400 et klooster onder een twie 
meter dikke laoge stoefzaand votraekt is.’ 
‘Own, interessaant, dat wus ik niet.’
Beide mannen gaon heur eigen gang en Loek 
en Lieneke kieken mekeer begriepend an.
‘Wat, wil meneer graeg et klooster in,’ sneert 
Lieneke. ‘Ommegaon mit et vrouwlike ge-
slacht kuj’ dan wel vergeten.’ 
‘En toch zuken we et op.’

Op et gemak trappen ze middags deur de bos 
naor de Kloosterweg, stikken de weg over en 
slaon een smal pattien in. 
‘Hier argens zol et wezen kunnen,’ zegt Loek. 

Hi’j staot op een heuveltien en kikt om him 
henne. Een netuurlaandschop ligt veur heur. 
Een heideveld, mit wat bomen en struken. 
Een schaopshuder mit zien kudde komt lan-
ges en ze vraogen him of hi’j ok losse stienen 
zien het. ‘Aj’ et klooster zuken moej’ hier niet 
wezen, aanders hadde ik et al lange vunnen,’ 
zegt de huder.
‘Toch vienen we et,’ zegt Loek risseluut tegen 
Lieneke.

Mu van et zuken gaon ze languut op et witte 
zaand liggen, uutgreuven uut een kniene-
hol. De hanen onder et heufd in et schaad 
van een iekeboom. Een peer zunnestraolen 
vienen een gattien in et dichte blaederdak en 
schienen Loek liek in et gezicht. Et scharpe 
locht is him tevule en hi’j dot de ogen dichte.

Zol et wel een knienehol wezen. Hadde hi’j 
veurige weke niet in de kraante lezen dat 
wolven ok in grote knienehollen kroepen. Et 
zol mar zo kunnen dat de wolf die in Else een 
stokmennig schaopen doodbeten het, him 
dit hol toeëigend het. Loek kikt aachteromme 
en kropt naor et grote gat. Mar et hooltvaaste 
is vot in et losse zaand en veur dat hi’j him 
vaastepakken kan, glidt hi’j almar veerder et 
gat in. Opiens wodt hi’j keerd deur een dikke 
wottel van een boom, mar gliert dan veerder 
naor beneden. Daor staot hi’j dan, in een 
grote stienen ruumte. Et is d’r schiemerig en 
d’r hangt een moffe locht. As Loek wend is 
an et schiemerdonker, zicht hi’j inienen een 
gestalte op him ofkommen. Zol et een kloos-
terling wezen of een wolf in schaopskleren? 
Et geval murmelt ientonig, Loek kan et niet 
verstaon. Et moet wel een kloosterling wezen, 
die zien ronte dot. Hi’j pakt vlogge zien mo-
bieltien uut de kontbuse en wil de gestalte in 
et volle locht zetten. Mar krek zo hadde as die 
kommen is, verdwient hi’j weer aachter een 
dikke pilaor.

(Een faobelachtig verhael)
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Loek ropt een keer, et galmt deur et gewelf. 
Mar hi’j blift liekem alliend, gien kloosterling 
of wolf komt in zien lochtbundel.

Nao vuuf keer springen lokt et him nog niet 
om de boomwottel te griepen. Wat moet hi’j 
now, et koolde zwiet brekt him uut. Op zuke 
gaon naor de gestalte in dit ondereerdse 
gewelf? Kan die him wel helpen?

Opiens schöt him et verhael in de zin van de 
baron van Münchhausen. Et verhael hoe die 
baron him eertieds an de haoren uur et moe-
ras trokken het. Hi’j vun dit altied een slim 
wonderlik verhael en hi’j geleufde d’r gien 
spruut van. Mar waoromme zol hi’j dat ok 
es niet perberen. Een aandere oplossing zol 
hi’j zo ok niet weten. Hi’j pakt zien bos haor 

in de iene haand  en trekt die omhogens. 
Werachties, hi’j komt een peer centimeter van 
de grond. Nog es, et dot him zeer an de kop, 
mar mit uterste krachtinspanning lokt et him 
om een halve meter van de grond te kom-
men. Mit de aandere haand kan hi’j zo krek 
de boomwottel pakken en him omhogens 
trekken.

Een vervelende vliege zoemt Lieneke om et 
heufd. As ze him votslat, krigt Loek een tik 
tegen de aarm en schrikt wakker.

Onderwegens naor de caravan vertelt Loek 
et gebeuren in geuren en kleuren. Ze kan et 
niet geleuven, mar trekt toch stiekem even 
an heur haor om te kieken of ze ok los van et 
zadel komt.

O p donderdagaovend 12 meert komt de 
vroegere huusdokter van Berkoop (van 
1978 tot 1988) en schriever Rob Zetho-

ven naor de Stellingwarver Schrieversronte 
om daor te vertellen over zien schrieveri’je. 
Naodat in 2011 et boek ‘Een beul van een 
dokter’ verschenen was, gong Rob Zethoven, 
die al weer sund jaor en dag in Darp woont, 
nao een schoffien veerder mit et schrieven 
van verhaelen. Verhaelen over zien jeugd, 
zien tied as student, hoe hi’j uuteindelik as 
dokter in Berkoop an de slag kon, en gebeur-
tenissen uut of over zien praktiek. Vaeks gaot 
et om verhaelen mit veul humor, zoas nog in 
de veurige Ovend over de ’Maffia van Mak-
kinge’, en zoas dit keer over hoe hi’j et toch 
veur mekeer kreeg om an de Elfstedetocht 
van 1986 mit te doen. Mar ok hiele gevulige 
onderwarpen wet ‘de dokter’ op een anspre-
kende en integere wieze te beschrieven, zoas 

uut ere verhaelen blieken daon het. 
Op 12 meert vertelt Rob Zethoven an et 
begin van de aovend over zien schrieveri’je. 
Ok al hoolt hi’j van et Stellingwarfs en volgde 
hi’j ooit de kursus Stellingwarfs veur begin-
ners, Rob beheerst de tael toch niet goed 
genoeg en schrief zien verhaelen zels in die 
tael. Daoromme vertaelt Attie Nijboer van 
Oosterwoolde al zien verhaelen zoas die de 
laeste jaoren in De Ovend te lezen binnen. Op 
12 meert zal Attie ok een tal van die prachtige 
verhaelen veurlezen.
Ovendredakteur Kjest Herder zal de aovend 
prissenteren en gaot an et aende van de ao-
vend butendat in gesprek mit de auteur over 
tal van onderwarpen. Ok et pebliek krigt de 
gelegenhied van et stellen van vraogen.
De aovend is veur iederiene toegaankelik; de 
intree is € 5,00, inklusief een koppien koffie of 
thee. Et pergramme begint om 20.00 ure. 

12 meert: aovend mit verhaelen van 
Rob Zethoven
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D e Stellingwarver Schrieversronte is 
doende mit et orgeniseren van een ten-
toonstelling rond de Twiede Wereldoor-

log, en dat gebeurt i.s.m. et dörpsarchief van 
Berkoop, de archiefkemmissie van Else en die 
van Ni'jberkoop. Ok de historische verieninge 
van Makkinge is vraogd, mar op et mement 
van et schrieven van dit bericht is nog niet 
bekend as ok die verieninge mitdoen zal.
Daornaost is oonze stichting doende mit een 
speciaole uutgifte over de periode 1940-
1945, en over de bevri’jding daornao.  

Oproep gedichten
Veur beide aktiviteiten wo’n gedichten 
vraogd die over de zwaore oorlogstied en 
over de bevri'jding gaon, mar die ok in een 
wat briedere zin gaon kunnen over hoe 
belangriek vri'jhied is veur oons allemaole. 
Daoromme zollen we jim vraogen willen om 
oons gedichten toe te sturen, as et even kan 
veur 1 meert. Veur beide aktiviteiten zullen 
d’r ok gedichten bruukt wodden die al eerder 
schreven binnen. Mit de schrievers daorvan 
wodt vanzels kontakt opneumen as dat 

wark opneumen wodt in de eerder nuumde 
uutgifte. Een speciaole kemmissie zorgt veur 
de uuteindelike keuze van de gedichten die 
tiedens de tentoonstelling bruukt wodden 
zullen, en veur de keuze van die veur een uut-
gifte. De gedichten kun stuurd wodden naor 
info@stellingwarfs.nl, t.a.v. Sietske Bloemhoff. 

Schoelen
De tentoonstelling is van 14 april tot 27 april 
in de grote zael en hal van oons taelinsti-
tuut in Berkoop, de eupeningstieden bin 
op dit mement nog niet bekend. Die zullen, 
zo gauw dat wel dudelik is, bekend maekt 
wodden op de verschillende websteden van 
de orgeniserende instellings/kemmissies, en 
ok in de rebriek Stellingwarver Zaeken van de 
beide Stellingwarver huus-an-huusblaeden.  
De leerlingen van de schoelen van Berkoop, 
Else en Makkinge zullen nuugd wodden om 
de tentoonstelling te bezuken. Veur heur zal 
d’r een speciaol pergramme wezen, krek zoas 
dat et geval was op de eerdere tentoonstel-
ling in 2015. 

Van de redaktie

Tentoonstelling Twiede Wereldoorlog: 
van 14 tot 27 april

In 2015 was d’r veur de tentoonstelling over de Twie-
de Wereldoorlog belangstelling van jong tot oold. 

DeOvend_feberwaori2020_binnenwerk.indd   31 22-01-20   11:47



32  DE OVEND

W oordwies' is de eerste Nedersak-
sische app van de streektaelorge-
nisaosies van Grunningen, Drenthe, 

Stellingwarf, Overiessel en De Aachterhoeke. 
De app is bedoeld veur elk mit belangstelling 
veur tael uut de Nedersaksischtaelige regio’s. 
D’r zit een ni’j taelspul in de app en et laeste 
twitterni’js komt in een Nedersaksische 
variaant veurbi’j. Zo kriej’ meer aorighied 
an et Grunningers, Drents, Stellingwarfs, 
West-Overiessels, Twents en Aachterhoeks. 

Et Nedersaksisch is de hieltied hipper an 
et wodden sund de ondertekening van et 
konvenaant in oktober 2018. De saemenwar-
king tussen de streektaelorgenisaosies is een 
tal jaoren eerder al begonnen. Op initiatief 
van et Huus van de Taol in Drenthe bin de 
Nedersaksen om de taofel gaon. Eerst wodde 
docht an een gemienschoppelike portal / 
webstee, mar op ’t langelaeste is keuzen veur 
een fun-app, anvuld mit et laeste ni’js van de 
twitter-accounts van de saemenwarkende 
orgenisaosies.

Aj’ 'Woordwies' eupenen ziej’ eerst et twitter-
ni’js. Daornao kuj’ kiezen in welke taelvariaant 
ie et spul speulen willen. En ok in welke muui-
likhiedsgraod: normaal of muuilik. Naodaj’ 
op ‘start’ drokt hebben, kriej’ een Nederlaans 
woord te zien. Daorna kriej’ 30 sekonden om 
de goeie vertaeling in de Nedersaksische 
variaant in te toetsen. Naor gelang et verlo-
pen van de tied, kriej’ hulpletters op et goeie 
plak. 'Woordwies' is een spullegien op tied. Ie 
kriegen meer punten aj’ et goed speulen. As 
beloning kriej’ een ofbelinge van een mooie 
lekaosie argens in Noordoost-Nederlaand. 

De 'Woordwies'-app is van 16 december 2019 
of beschikber in de Google playstore en via 
iTunes. En de app is ommenocht. Veul sukses 
en hool de kop d'r veur! Uut naeme van de 
saemenwarkende Nedersaksische streek-
taelorgenisaosies: Centrum Groninger Taal 
en Cultuur, Huus van de Taol, Stellingwarver 
Schrieversronte, IJsselacademie, Twentehoes, 
Erfgoedcentrum Achterhoek & Liemers.

Van de redaktie

Nedersaksische app 'Woordwies' 
Prissentaosie deur de saemenwarkende Nedersaksische tael- en  
kultuurorgenisaosies op maendag 16 december bi’j RTV Drenthe

Hendrik Jan Bökkers (van de band Bökkers) lat 
Woordwies uut aende gaon.  
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