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E T  V E U R O F F I E N
Now et nog kan!

Zien boek ‘Oorlogswinter’ is kotleden uutbrocht in China. Dat is 48 jaor naodat et origineel in 1972 
in et Nederlaans uutgeven is. Et verhael over et leven van een 15-jaorige jonge in de oorlog. Mar 
dudelik mit gebruukmaeking van eigen erverings uut die tied. Dat zee hi’j zels in D.W.D.D. op 24 
feberwaori. Zels is hi’j an et aende van de oorlog 13 jaor: Jan Terlouw. Onderhaand 88 jaor en nog 
altied dreegt hi’j zien missie uut. Meensken wakker schudden veur een driegend geveer. Zoas 
luden die de holocaust in twiefel trekken. En die meensken mit een aandere huudskleur, religie of 
gewoonten as potentieel geveer bestempelen. Disse meensken as verzwakking van de Europese 
identiteit bestempelen of kenschetsen as ‘homeopathische’ verdunning van oonze saemenleving. 
Mar daor mit saemenhangende: et in twiefel trekken van de integriteit van de rechterlike macht: 
kotomme, rechts extremisme!

Zels bin ik van 1952; zeuven jaor nao de oorlog geboren. Direkte ervering mit de oorlog hebbe ik 
daordeur niet. Mar dudelijk wel beïnvloed vanuut mien direkte omgeving. In et eerste plak mien 
oolden. De aangst waor ze in leefd hebben. De verschrikkelike erverings; al dan niet uut de eerste 
haand. Verdriet en kwaodhied, ik hebbe daor veul van mitkregen. De ofkeer tegen alles wat Duuts 
was. As d’r een auto mit Duuts kenteken deur et dörp reed, wodde ik plaetsvervangend kwaod op 
‘die moffen’. Van een kammeraod woonde d’r femilie in Duutslaand. As die bi’j heur op vesite kwam 
en ik de auto staon zag, dan gong ik rechtsomkeert. 

Tien jaor was ik doe de heufdonderwiezer votgong. Mar zien opvolger zat nog in militaire dienst en 
dus kregen wi’j een interim onderwiezer. Een pensioneerde heufdonderwiezer uut Beetsterzwaog. 
De man was een echte verteller. Uteraord ok over de oorlog. Veural verhaelen van verzetsdaoden. 
Ik hong him an de lippen. Zels hebbe ik et aenlik nooit mit mien kiender over de oorlog had. Mien 
vrouw wel. Heur heit wodde te wark steld in Duutslaand gedurende de laeste oorlogsjaoren. Hi’j 
het et troffen. Hi’j wodde plaetst bi’j een boer in de buurt van Kassel. Die pasten op him as was et 
heur eigen kiend. Nao de oorlog zochten ze him op, onderhaand was hi’j zels boer op ’e Fochtel. De 
femilies bin daornao altied bevrund bleven. 

Mien kiender kommen riegelmaotig in Duutslaand. Neffens mien zeune, die daor wel op festivals 
speuld het of d’r as bezuker kwam, bin d’r gien sociaoler meensken as Duutsers. Mien dochter is ok 
positief over oonze oosterburen. As kleindochter van mien schoonheit het die regelmaotig kontakt 
mit de aachterkleindochter van de Duutse boer. Op et ‘Stellingwerf College’ warkte zi’j in 2005 as ie-
nige uut heur klasse mit an een tentoonstelling over de oorlog. Ed van Thijn kwam daorveur langes 
op ’e schoele. Vanuut him en een vrouw die et kaamp overleefd hadde, wodde zi’j doe ok konfron-
teerd mit de gruwelikheden. Mit heur klasse gong zi’j kot daorop naor ‘Theresienstadt’. Daorvan 
kwam zi’j ontdaon weeromme. Dat meensken, los van de uutvoering, zoks bedaenken konnen.

De oorlog speult mi’j nog altied deur et heufd. In disse tied volg ik aenlik alles wat d’r over te lezen 
of te zien vaalt. Mien dochter vragt mi’j al vanof die tentoonstelling in 2005 of wi’j tegere nog es 
naor Auschwitz gaon kunnen. Ik zie daor wat tegenop en stel et elke keer weer uut. Et raekelt ok 
weer zaeken op. En daor heurt ok weer emosie bi’j; lastig. Mar an de aandere kaante zal et mi’j ok 
helpen. Om meensken die heur oren hangen laoten naor volksmenners die et hebben over een 
boreale wereld uut te leggen dat zi’j naor een valse profeet luusteren.
Dus moet et bi’jkotten tot echt gebeuren gaon; now et nog kan. 

Kjest Herder

2 DE OVEND
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Henk Bloemhoff

Elsijn kumm’ ries gauw van ’t Faarken! 
Van et ooldste gedicht in  
et Stellingwarfs tot schrieveri’je van 
vandaege-de-dag 

Inkiekies in de Stellingwarver literetuur en rissenaosies veur een haandboek

W e hadden weer de nationaole Weke 
van de poëzie en in dat verbaand 
hawwe ok een biezundere ‘Dag van 

de poëzie’, en disse keer bepaold ok van de 
Stellingwarver poëzie. Die wodde in et bie-
zunder vierd op een literaire aovend bi’j de 
Stellingwarver Schrieversronte in Berkoop op 
30 jannewaori 2020. Daor was ik vraogd om 
een verhael te holen over de Stellingwarver 
schrieveri’je, zeg mar van ’t begin tot now. 

Bi’j et ofsluten van die lezing wodde me de 
vraoge steld om ok zoe’n soorte verhael veur 
De Ovend te leveren. Now, vot dan mar en 
daor is et dan… Mar ik hebben wel om zo 
te zeggen een kotting toepast. Mien lezing 
hiette ‘Stellingwarver literetuur, een inkiek’. 
Veur ondersteuning ha’k een hiele lappe tekst 
uutschreven, mar die zol veur een plak in De 
Ovend te lang wodden wezen. Daoromme 
hool ik et hier en now op een riegeltien kleine 
inkiekies. Ik hope dat meensken die nog niet 
zo mit de Stellingwarver schrieveri’je op ‘e 
hoogte binnen, d’r aorighied deur kriegen om 
ok es wat veerder in de literetuurgeschiede-
nis te duken. En om veural ok Stellingwarver 
verhaelen en gedichten, al of niet in boek-
vorm, romans en meer, es tot heur te nemen. 
Neem veural kennis van ien en aander aj’ dat 
nog niet daon hadden. Et kan je beslist smoe-
ke leesuurties en meraokels aorige leesme-
menten opleveren. 

In verbaand mit de tied: 
waor hewwe et over?
As aldereerste kan ‘k numen…  et Ooldsaksi-
sche ‘heldenepos’ dat bekend staot as ‘de He-
liand’. Die naeme staot veur de ‘heilaand’, de 
‘redder’, dat is de feguur van Jiezus Christus. 
Die het in de Heliand de rolle van Saksische 
leider, van Saksisch heufdman. De feguur van 
een ‘stevige leider’ was neudig om Christus 
akseptaobel te maeken veur de Saksers die 
bekeerd wodden mossen. De tekst bestaot 
uut haost 6000 dichtregels. Et Ooldsaksisch 
beston van ongeveer 500 tot 1150 nao 
Kristus. Deur alderhaande veraanderings 
wodt vervolgens een ni’je taelfase (periode) 
onderscheiden, die van et Middelnederduuts 
(1150 n.Chr. – 1550 n.Chr.). Veur et Nedersak-
sisch gebied in Nederlaand wodt die fase ok 
wel Middelnedersaksisch nuumd en ok wel 
Middelnederlaans, al komt et Nedersaksisch 
niet uut et Ooldnederlaans. En dus ok niet 
et Drents, Sallaans, Stellingwarfs en aander 
Nedersaksisch.

Al gaot et Stellingwarfs via et Middelne-
dersaksisch weeromme op et Ooldsaksisch, 
zuver in een rechte taelontwikkelingslijn 
kuj’ zeggen, zoe’n rechte lijn kun we toch 
niet makkelik anwiezen wat de ontwikkeling 
van de schrieveri’je angaot, wat de literaire 
ontwikkeling anbelangt dus. D’r bin, zeker 
uut de 16de en 17de ieuw, te min dokemen-
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4  DE OVEND

ten ontdekt en veur zoveer ze d’r binnen gaot 
et haost allienig om zaekelike teksten. Daor 
op ofgaonde durf ik te zeggen dat eigen 
kenmarken van et Stellingwarfs al wel in de 
16de ieuw (dus tussen 1500 tot 1600) anwe-
zig weren , en dan doel ik mit naeme op de 
ae-klaank.1 Laot ik dan wat de Nedersaksische 
teksten angaot mitien mar naor et laest van 
de 18de ieuw gaon. Dan lieken literaire pro-
dukten wat op te kommen. In Overiessel bin 
12 riemen ontstaon in die tied, dat wil zeggen 
in de  plaetselike tael van elk van een riegel 
van 12 steden. Ze bin veurzien van prenten 
van die steden opneumen in een oold boek. 
In et groepien steden is ok Meppel begrepen 
al ligt dat in Drenthe, en ok Ooldemark, an 
de zunnekaante van de Lende, dichte bi’j 
oons Blesdieke, al is et dan gien stad. Mar dat 
maekt oons hier niet uut, om et gedicht niet 
en om de tael niet.

Ik hebbe dat gedicht dat Ooldemark as on-
derwarp het benuumd as ooldste gedicht in 
et Stellingwarfs, alhoewel d’r in datzelde boek 
dat ik ni’jsies nuumde2 ok een gedicht in de 
stadstael van Stienwiek staot en al is ’t niet 
echt zeker dat dat jonger is.  

Elsijn kumm’ ries gauw van ’t Faarken

De twaelf gedichten bin, mit daank an een 
grondig artikel van onderzuker de heer 
Goaitsen van der Vliet,3 vermoedelik schre-
ven deur Meinard Tydeman (1741-1825). Die 
wodde geboren in Zwolle, woonde eerst ok in 
Zwolle en Kaampen, eer hi’j veurgoed naor et 
westen gong. Hi’j wodde rechts- en geschied-
kundige, was op verschillende plakken hoog-

lerer zoas ok in Leiden, en was ok de eerste 
wetenschopper die kolleges over et Neder-
laans gaf.4 Hi’j was griffier van de Overiesselse 
Staoten, van 1790 tot 1795. Op verzuuk van 
Van der Vliet onderzocht Iesselakedemiemit-
warkster Philo Bloemhoff-de Bruijn de twaelf 
riemen die hi’j vunnen hadde, en in ien van 
de gevallen bliekt et om de tael van Oolde-
mark te gaon, Stellingwarfs dus.5 Grootkaans 
bin disse riemen uut de griffierstied van 
Tydeman, uut (even veur?) 1795, zo daenkt 
Van der Vliet. Et liekt d’r op dat Tydeman in 
alle riemen die hi’j maekte zo goed meugelik 
de tael van de stad bruukt het daor et omme 
gong. Dat zol makkelik kunnen deurdat hi’j as 
griffier van de staoten mit veul volk kontak- 
ten onderholen hebben zal en toch al de 
Kop van Overiessel kende. Hier volgt dan et 
gedicht in et Stellingwarfs van Ooldemark.

1)   Zie bi’jveurbeeld de opmarking die ik maekte in verbaand mit ae in de 16de ieuw in Veldnaemen van Stellingwarf VII, 
Oosterwoolde (2017), blz. 73.

2)   Et is uutvoerig schetst in et artikel dat in note 3 hiernao nuumd is.
3)   Gun jezels leesplezier deur Goaitsen van der Vliet zien artikel te lezen: ‘Op zoek naar de gezichten. Van de steden van 

Overijssel, met derzelver tongval’. In: Overijsselse Historische Bijdragen 131ste stuk 2016: 9-39.  
4)   Alweer, gun jezels wat leesplezier deur over zien neerlandistische kaanten te lezen in Noordegraaf, J., ‘Over taal en maat-

schappij in de achttiende eeuw. Het werk van Meinard Tydeman (1741-1825)’. In: Neerlandica Wratislaviensia 21 (2012), 
87-100. Ok, mit hulpe van Google, te vienen op internet. 

5)   Alweer, gun jezels leesplezier, zie heur artikel ‘De Gezichten van de steden van Overijssel. Over de taal van de rijmen’. In: 
Overijsselse Historische Bijdragen 131ste stuk 2016: 41-49.

Meinard Tydeman (1741-1825). 
Bron: Wikipedia; ofkomst: universiteit van Leiden; 
staotus: pebliek domein
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Elsijn kumm’ ries gauw van ’t Faarken

Elsijn kumm’ ries gauw van ’t Faarken,
Gief het nog wet Kroggen – Mæel:
'k Sal veur dat dink niet langer waarken,
’t Is rontum nog al even kæel.
Kum an ik loop ries na Jan Ræchies;
Die Man is selver Slagters Baas:
Daar op te Maark daar staan zijn Mæchies,
En mæken daar een groot geraas.
Mijn Væder mit mijn Nigte Stijne;
Gaan maargen na Sunt Lamers-Maark:
Maar ik bin by mijn Meuje Trijne,
Want ik heb’ alle Dægen waark.
Ik weyd’ en Koe veur Doktor Tittel;
En veur Juffer Spanjers Breur,
Die wortte slagt tut Evert Keetel,
Kyk taar staat hy veur de Deur.

Ien en aander is hier citeerd uut de brontekst 
in Overijsselse Historische Bijdragen, no. 131 
(2016), zie ok de noten 2 en 4. Dat komof 
gelt ok veur de hierbi’j ofdrokte foto van et 
origineel.
Van der Vliet het een tal personen in et 
gedicht plaetsen kund, waoronder kastelein 
Evert Ketel en zien vrouw Elsien Vogelsang. 
Ok wodt de Lambertusmark van Ooldemark 

nuumd. Taelkundig is dudelik dat Tydeman 
‘oonze’ ae-klaank zorgvuldig neteerd het. Dat 
het hi’j daon mit et æ-teken. In niet-eupen 
oftewel sleuten lettergrepen bruukt hi’j die æ 
mit een e-teken d’r nao, vgl. Mæel, kæel; bliek-
ber is de e nao æ een  verlengingsteken. Gaot 
et wel om een eupen lettergrepe, dan bruukt 
hi’j dat e-teken niet. Vergeliek van dat Dægen, 
Mæchies, Ræchies, Væder. De ao wodt niet mit 
een speciaol teken onderscheiden, we lezen 
ommes daor, staon, baos. Des te mooier is dat 
de typische ae-klaank van et Stellingwarfs 
deur Tydeman wel onderscheiden is. Daenk 
van dat an oons sjabloon Et waeter klaetert 
tegen de glaezen dat et daevert.  Mit daank an 
zien woorden mit æ of æe hewwe dus een 
mooie anwiezing dat et Stellingwarfs van 
Ooldemark de ae-klaank in de 18de ieuw al 
hadde.6

Ik mag hier niet uutvoerig wodden, mar toch 
een peer aandere opmarkelike dingen. Een 
bewies dat lange et ij-teken veur de ie-uut-
spraoke bruukt wodde zien we in bi’jv. Elsijn 
= Elsien, Mijn  = Mien. Et Stellingwarfs van 
Ooldemark het, zoas we et vandaege-de-dag 
kennen, de e as veurvoegsel in voltooid 
dielwoorden: ekeken, vgl. et Stellingwarfs van 
Stellingwarf mit keken, Ned. gekeken.  Hier 
zien we in Tydeman zien tekst et  e-veurvoeg-
sel een betien verburgen in Die wordtte slagt 
zitten, lees daore dus as: Die wodt eslacht. De 
lange aa in vaarken, waarken bin ok kenmar-
kend veur Ooldemark en aorig wat dörpen in 
de wiede omgeving. Bi’j kroggenmael daen-
ken Van der Vliet en Bloemhoff-de Bruijn an 
een wikkesoort;  voederwikke as veevoer zol 
veur de haand liggen, mar wisse is et niet.7

Steffen Lammerts Brug blift op kop; 
Jan Berends Prakken eerste kollumnist in 
et Stellingwarfs

Et Stienwieker gedicht nuumde ik al, ik bin 

Foto van et origineel over Ooldemark uut et deur Van 
der Vliet en Bloemhoff-de Bruijn onderzochte boek

6)   Zie in dit verbaand ok mien opmarking in voetnote 1.
7)   Zie et artikel van Van der Vliet, blz. 21-22; vgl. note 2. 

DeOvend_april2020_binnenwerk.indd   5DeOvend_april2020_binnenwerk.indd   5 05-03-20   08:4005-03-20   08:40



6  DE OVEND

8)  Zie er artikel van Van der Vliet, blz. 23; vgl. note 2.

niet wisse of et jonger is, wel gaot van Van 
der Vliet zien artikel een betien die suggestie 
uut.8 Aj’ et idee van et ooldste Stellingwarver 
gedicht beparken tot ‘binnen  Stellingwarf’, 
dan kom ie wel weer bi’j de bekende Steffen 
Lammerts Brug uut (1807-1844). Van him bin 
vuuf gedichten in et Stellingwarfs bekend. 
Hi’j kwam van Berkoop, brocht et tot schoe-
lemeester in et Friese Frieslaand en hadde 
anzien. Hi’j is veural nog bekend deur zien 
‘De zoemer van 1837’, oons ‘ooldste gedicht’. 
Et wodde publiceerd in de Friesche Volksal-
manak. Veur wie een betien bekend is mit de 
Stellingwarver schrieveri’je heuren Brug zien 
dichtregels over et boerebestaon in 1837 tot 
de aorigsten in de Stellingwarver literetuur: 

Wat grote heer kan ’t beter gaon
As mi’j, bi’j zoe’n gelok.
Niet graeg wo ‘k mit hom ommestaon,
Al he’k ’t somtieds wat drok.
Ik eet mit smaek en slaop goed uut,
Tot mi’j mien wiefien wakker tuut.
 
Brug ston hiel goed bekend en schreef hiel 
veul in et Nederlaans. Daor weren ok riemen 
veur kiender bi’j vergeliekber mit die van 
Hieronymus van Alphen, mar dan, zoas Brug 
zels angaf, niet veural veur kiender uut de 
hoogste staand zoas bi’j Van Alphen, mar 
veur kiender van de legere klassen en van 
et plattelaand. Didaktisch wark gong et dus 
omme. Mar ok in et Stellingwarfs bediende 
hi’j wel aandere genres as mit et typische 
Romantiek-gedicht ‘De zoemmer van 1837’ 
hierboven. Ondergao bi’jglieks: 

De braofhied, liefde en waore deugd
Winne ieder jaor in zegen!
Het hiele meensdom meer verheugd
Tot Godsdienst  meer genegen,
Leev’ vroo of laete in Zaoligheid
Dan iens bij God in de iewigheid.

Indertied ontdekte Otto de Vent et wark 
van Jan Berends Prakken uut Oosterwoolde 
(1827-1883). Die zien wark ston in de Perveen-
siaole Drents en Asser Kraante. Ie zollen Prak-
ken vanwegens zien  ‘ofluusterde gesprekken’ 
in die kraante, een ‘genre’ te beschouwen as 
‘veredeld inzunnen stok’, de eerste kollumnist 
in et Stellingwarfs numen kunnen. Prakken 
maekte him, mit aanderen naor et me toe-
liekt, drok om verschillende zaeken, mit nae-
me ok om de gemientepoletiek. Bi’jveurbeeld 
om de plannen om de tol of te schaffen.  Ik 
citeer een klein stokkien ofluusterd gesprek 
tussen Klaos en Jan (in de originele wieze van 
weergeven in de kraante):

Klaos. Zie Jan, ik vraog het daoromme, mien 
oom het van 't zommer mit de waegen 
Grunningerland en Drenthe deurreist en daor 
hadden op alle rieks-, provinciaole en ge-
meentewegen tolhekken west en ok wel rieke 
gemeenten, mar hij hadde nargens heurd dat 
ze de tollen ofschaffen wollen.
Jan. Mar de schriever van dat stuk neumt het 
Riek, en dan vanzels ok die aandere be-
stuurders, die allemaol tollen innen, dwaoze 
menschen, en dat bin dan allienig die veur-
staanders van tolofschaffing in Ooststelling-
werf niet.
Klaos. Nee, die willen op vleugels de wereld 
deur, zooas de sneltrein en misschien nog wel 
harder.
Jan. Goed, ik ok wel, mar dan moeten wij en 
possien geld hebben, want daor in die snel-
trein is allienig mar eerste en tweede klasse.
Klaos. Kom Jan, hei jou slokkien op, wij gaon 
nao huus!

Eerste kwat 19de ieuw: van H.J. Popping 
en de Rottevanger van Hameln

D’r is nog wel meer bekend uut de 19de ieuw, 
mar overgaonde naor de vroege 20ste ieuw: 
in 1903 kwam H.J. Popping mit ‘Allerlei in 
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het Ooststellinqwerfsche dialect, van olden 
noaverteld’. ’t Is een heufdstok uut  zien Oost-
stellingwerf. Verzameling van Oudheidkundige 
Aantekeningen . Van nao 1900 bin d’r ok ver-
haelen en beschrievings van him bekend uut 
zien kraante. Dat is de kraante die hi’j uutgaf, 
De Ooststellingwerver. Iene van de hoogte-
punten van Popping zien wark is et schrieven 
plus de opvoering van et tenielstok Uut het 
leven. Toneelstuk in drie bedrieven in het dialect 
der Stellingwarvers (1918). In augustus 1918 
wodde et twie keer opvoerd in et eupenlocht-
theater Schottelenburg onder Oosterwoolde, 
en in juli 1920 twie keer in ‘De Duinen te 
Appelscha’. Et verhael speult him in Stelling-
warf of, nao de Belgische opstaand. D’r speult 
een liefdesgeschiedenissien in tussen een 
vrouwspersoon en iene van de mannen die 
diend hebben en weerommekommen bin-
nen. De dialogen bin soms vermaekelik, en 
de opbouwende rolle van de assessor in de 
oplossing van een liefdesperbleem, ontstaon 
deur stokeri’je, is zuver groots. Dit zegt hi’j: 

Treffende ogenblikken kommen in ’t leven veur. 
Zo hebben we d’r hier ok iene. Jongeluden, 
de weg is niet altied mit rozen bestri’jd. Ieder 
ondervint dat, de iene meer, de aander minder. 
Jim, nog jong, hebben d’r al wat van ondervun-
nen. Stark jim in jim leven, veural in die weg die 
in dit geval bewaandeld is. 

Biezunder is ok ‘De Rottevanger van Hameln’, 
publiceerd in de zommer van 1925 in De 
Ooststellingwerver, van de haand van een 
zekere K. uut N. N staot veur Ni’jberkoop, nef-
fens inkelde oolde antekens van aanderen die 
ik tegenkwam.9 Ik citere een aorig stokkien. 
De rotten, zegt de tekst, zatten…

Bi’j boer en bi’j bakker,
Ja zels bi’j de aarmte stakker,
Overal vun ie de rakker.
Ze kreupen in spiende en kaaste,
En gongen an alles te gaaste
Om mar te streupen en roven
Haelden ze alles ondersteboven.
In wost en in spek
Hadden ze vanzels altied wel trek.
Mar ok lustten ze wel makke knienen,
Hozen, sokken en beddegedienen
Bi’j rissies sleugen ze ze dood, mar d’r kwammen
’t Is mar bi’j wieze van spreken, zonder mis
Bi’j elke dooie zeuven ni’jen op de begraffenis.

Over H.J. Bergveld, Martinus Bakker, 
Lamkje Hof en meer

De bi’j veul meensken goed bekende  H.J. 
Bergveld  (1902-1966) is via et komplete wark 
Bergveld lest veur uut eigen wark (Berkoop, 
2013) nog altied goed te lezen en te raod-
plegen. Al in et laest van de jaoren twintig 
schreef en publiceerde hi’j. Zo kennen we 
nog teksten mit de titel  ‘Onder onze mensen’, 
vertellings mit grote patten in et Stellingwarfs 
(1927-1928). In de jaoren veur de oorlog, WO 
II dus, publiceerde hi’j al aorig wat in De Oost-
stellingwerver . Bergveld raekte mit kunde in 
et verzet, wodde verraoden,  overleefde een 
Duuts warkkaamp en kwam dus weeromme. 
Deur et militair gezag wodde hi’j heufdredak-
teur van De Nieuwe Ooststellingwerver, ofte-
wel de Ni’je Oost-Stellingwarver. Ni’je, want 
De Ooststellingwarver hadde fout west in de 
oorlog. We kun genoeg van zien veuroorlogse 
en laetere wark weerommelezen in Bergveld 
lest veur uut eigen wark, dat hier hool ik et op 
een peer biezundere teksten. As eerste zien 
eerste gedicht in De Ni’je OostStellingwarver, 
eerste nommer, 29 juni 1945. Indrokwekkend, 
mit naeme as we even an de aachtergrond 
van de tied van doe daenken. 

9)   In De Noord-Ooster, ni’jsblad veur Veendam en omkrieten van 1904-1992, ston in 1930 een licht vergrunningste versie, 
wiels de Stellingwarver oorsprong wel nuumd wodt. Otto de Vent tipte me dit in een persoonlik kontakt.
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Ni’je bessems vegen schone 

Een splinterni’je kraante,
    van vremde smetten vri'j !
En zonder kribberi'je
    van richting of perti'j!
Kiek, dat is now je waore!
    dat is een reuze plan!
Want an een goeie kraante
    daor is behoefte an.
As alles oons wat mitlopt,
    dan bin wi'j uut de braand.
Dan kriegen wi'j de ni'jgies
    douk uut de eerste haand.
Wi'j blieven op 'e hoogte
    wat rondomtoe gebeurt.
Et riegelt adverteensies
    én lezers, he'k al heurd.
Kan 't eers, mit zoe'n redaktie?
    Mit zoveul groot verstaand?
Mooi grif, dit wodt dé kraante!
    De beste van oons laand!

Bergveld was ok de man van inkelde gedich-
ten daor de oorlog naoderhaand mit her-
docht wodde, zoas Opdat wi’j nooit vergeten, 
vieftien jaor nao de oorlog schreven. Ik hael 
een klein stokkien an.

Daoromme gaon wi'j ok van 't jaor
    Weer 'n stille omgaank holen.
En gaon w' uut eerbied en uut daank
    De hanen effen volen…
Dan doen wi'j ’t niet mit haat of wrok,
    Dat moe'n wi'j hiel goed weten!
Wi’j holen dit gebruuk in zwang
    Opdat wi'j nooit vergeten…

Ok te lezen op et verzetsmonement in 
Oosterwoolde, zie ofbelinge.

Et twiede diel van dit artikel is te lezen in 
De Ovend van juni.

Z o now en dan maeken wi’j ’n kuierto-
chien vanof ‘IJgenweis’. Dat is et trefpunt 
van Staotsbosbeheer bi’j Terwissche; 

Oold-Appelsche, ok goed! Even om de Kaele 
Dunen henne, zeg mar. Aj’ daor lopen besef 
ie aenlik pas wat veur noflike wereld as d’r zo 
kot bi’j jow huus ligt. Now kommen wi’j ok 
graeg in et butenlaand heur! Langs de Loreley 
in Duutslaand, de fjorden in Noorwegen, de 
Provence in Frankriek en zo meer, wi’j kom-
men d’r graeg. Mar ie heuren wel es zeggen: 
‘Ik hoef niet zo neudig naor et butenlaand, 
hier is et ok mooi.’ En dat klopt as ’n zwerende 
vinger. Dus snap ik dat ok wel weer!

Et is nogal fris en mit een rooie blos op ’e 
wangen strieken wi’j daele an een taofeltien 
bi’j et raem. Buten zit gien meenske, mar op 

Kjest Herder

Antje
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een taofeltien waor as wi’j et zicht op hebben, 
is een pimpelmesien drok doende mit een 
neutien. Driftig is hi’j (of zi’j) mit et snaevel-
tien in de weer. Now weet ik niet waj’m d’r 
van vienen a’k et zo zeg, mar zoks ontroert 
mi’j. 
Et maegien van de bediening onderbrekt 
mien gedaachten. ‘Wat kan ik veur jim doen?’, 
vragt ze. Et hadde niet zo vule scheeld – et 
lag op mien tonge – as ik hadde heur vraogd: 
‘Wat kuj’ allemaole?’ Wel neme ik naodrokke-
lik een holing an die past bi’j et moonsteren 
van heur uterlike kwaliteiten. Mien vrouw het 
mi’j deur; zi’j kan mi’j wel aorig lezen. Dan kikt 
zi’j mi’j altied op een hiele speciaole meniere 
an. Dan weet ik mitien da’k mi’j gedregen 
moet. Mit een kniepoge naor mien vrouw 
vraog ik an et maegien of zi’j wel een koppien 
koffie maeken kan. Omdat zi’j wel zien het 
dat mien vrouw en ik een blik van verstaand-
holing mit mekeer uutwisselen, krigt zi’j een 
kleur. Mar zi’j zegt vlot dat zi’j dat wel kan. 
Mien twiede vraoge is dan: ‘Kuj’ dat ok wel 
twie keer? Want dit vrommesien hier naost 
mi’j wil ok wel graeg een bakkien!’ 
‘Gien perbleem, heur,’ zegt zi’j vlot, ‘oonze 
appeltaart is ok een anraoder; hiel lekker!’ 
Dit is een goeie veur de baos, daenk ik mitien. 
‘Nee, dat is niet goed veur mi’j!’ zeg ik, wiels ik 
even over mien boek wrief. 
‘Mag ik daor zels over beslissen?’ zegt mien 
vrouw dan. 
Ik stik mar even de hanen in de locht en zeg 
tegen et maegien: ‘Zo giet dat now altieten!’ 
Zi’j wet even niet hoe as zi’j d’r mit an moet. 
‘Doe mi’j mar appeltaart zonder slagroom!’ 
zegt mien vrouw. 
‘Komt d’r zo an!’ zegt et maegien en lopt naor 
et buffet. 
‘Was et now neudig om dat maegien zo te 
plaogen?’ vragt mien vrouw mit een glim-
pien. ‘Weet ie waor as dat maegien iene van 
is?’ vragt zi’j dan. 
Now vien ik al gaow dat al die jonge mae-
gies op ’e ien of aandere meniere op mekeer 
lieken. Asof ik et vermogen in de loop van de 
jaoren verleuren hebbe dat mi’j in staot stelt 

om gezichten van mekeer te onderscheiden. 
Etzelde as ik hebbe mit Chinezen; op ’e ien 
of aandere meniere lieken die veur mi’j ok 
allemaole op mekeer. 
‘Nee,’ zeg ik. 
‘Et is de kleindochter van Jappie en Antje!’ 
haelt zi’j mi’j uut de droom. 
Och ja, daenk ik dan. 
‘Die Antje was wel een appatte, of niet? Ston 
die vroeger niet aachter de bar in de Totem-
paol?’ vragt zi’j an mi’j. 
‘Ie meugen nooit meer raoden!’ zeg ik mitien. 
‘Bin ie doe ok niet es mit heur an de rol west?’ 
vragt zi’j. 
‘Now, ja, an de rol. Et is mar hoe as ie et zien 
willen!’ ontwiek ik de vraoge. 
Wi’j onderbreken oons praotien even; et 
maegien brengt oonze bestelling. ‘Smaekelik!’ 
zegt zi’j en lopt weer naor et buffet. Onder-
wiels daenk ik even an Antje, mit heur lange 
bienen en slim kotte rokkies in naachtklub de 
Totempaol. Et liekt wel honderd jaor leden, 
daenk ik. 
‘Zi’j bin doe toch uut mekeer gaon?’ perbeer 
ik et gesprek een dri’j te geven. 
‘Ja, zi’j is an de hael gaon mit een baankdirek-
teur.’ 
Jappie warkte as timmerman. Heur weensken 
kon hi’j bi’j lange nao niet bestuveren. Now 
hadde Jappie et ok wel mit heur had op dat 
mement. Antje warkte doe op ’e sportschoe-
le. Ok vaeke overwarken, om et mar zo te 
zeggen. De meensken nuumden heur een 
nymfomane. En doe kwam die jonge baank-
direkteur. Jappie hadde de baankman nog al 
vraogd of die zien hieptheek ok overnemen 
wol. Mar daor was hi’j niet op ingaon. 
‘Et stel woont now in Spanje,’ mient zi’j te 
weten. 
‘Lekker bakkien!’ zeg ik dan gauw. 
‘Wat is dat now tussen jow en Antje west?’ 
hoolt zi’j vaaste. 
‘Ach, dat stelde niet zovule veur.’ 
‘Ja, ja!’ zegt zi’j wiels zi’j mit et heufd nikt. 
Now, dan moej’ et mar weten! Zi’j wet netuur-
lik ok wel dat Antje de naeme hadde nogal 
lossies mit de zedelike moraol omme te gaon! 
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Zi’j wus manluden wel aorig de kop gek te 
maeken, om et zo mar te zeggen; trouwd of 
niet trouwd. Zi’j hadde hiel wat relaosies uut 
mekeer jaegd, zoas meensken dat zeden. En 
as die manluden deur heur bi’j de diek zet 
weren keurde zi’j die gien blik weerdig meer. 
Die mossen heur mar redden; niet heur per-
bleem. Nao disse een frisse, leek zi’j te daen-
ken. Veur heur was et spel. Manluden, die 
daortoe de vuulsprieten eupenstaon hadden, 
konnen wel roeken dat d’r nao slutingstied 
bi’j Antje nog wel een ere delikatesse te 
bestellen was. Van de aandere kaante keurde 
Antje, in de loop van de aovend, et mannelike 
vleis om te kieken wie as bi’j heur de lekker-
ste trek opleverde. De manluden zatten dan 
slikkebekkende an de bar te wachten op wie 
as die aovend de keuze valen zol veur een 
erotisch rendez-vous mit alle daenkbere raan-
zige details. As een stel rekels om een loopse 
teve. Zi’j geneut dan van heur macht. 
Bettus uut et ‘rooie dörp’ miende op een 
aovend dat hi’j ‘an de beurt’ was. Hi’j kreeg 
mitien al de wildste veurstellings in et heufd. 
Mar zi’j hulp ‘m bruusk uut zien droom en 
zee dat hi’j him niks in de kop hoefde te 
haelen. Zi’j zette him veur de hiele bar veur 
schut deur te roepen dat zi’j wel een betere 
kriegen kon. Mar Bettus leut him niet gauw 
uut et veld slaon en vreug lollig an heur of zi’j 
toevallig ok een twielingzuster hadde! Dat 
leverde nog wel wat hilariteit op, mar veur 
Bettus veerder gien bonuspunten. 
Niet lange daornao is et Jappie wodden. 
In die tied een kreerze jongkerel veur een 
mooie meid as Antje. Hi’j reed in zoe’n Mini 
Cooper, waor aj’ in die tied goed mit veur de 
dag kwammen. A’k et goed hebbe mossen 
zi’j trouwen, zoas dat doe zegd wodde. D’r 
gongen verhaelen rond dat et in ‘et Bergje’ 
gebeurd was. Et is mar goed dat de bomen in 
dat bossien naost de Totempaol niet praoten 
kunnen. Dan weren d’r hiel wat rippetaosies 
naor de gallemiezen gaon. Mar goed, ‘kwaoie 
tongen’ beweren dus dat Antje daor luud 
reupen hadde: ‘Jappie, maek mi’j gien kiend!’ 
Bliekber hadde Jappie op dat mement niet 

alle sensoren onder kontrole. De kreet van 
Antje moet him daordeur hielemaole ont-
gaon wezen. En mit daordeur is him te laete 
in ’t zin kommen dat hi’j zien orgaskraene 
beter wat laeter eupendri’jen kund hadde of 
hielemaole niet!
‘Dag oma!’ heuren wi’j et maegien dan 
roepen. Wi’j bin d’r getuge van dat zi’j een 
ofgrieslik lillik vrommes om de nekke vligt. 
‘Mooi daj’ d’r binnen!’ zegt zi’j bliede. 
‘Is dat niet Antje?’ fluustert mien vrouw, wiels 
zi’j wat naor mi’j toe buugt. 
‘Nee toch!?’ weet ik nog uut te brengen, ‘wat 
een tsjomp!’ 
Et vrommes is an et gezicht nog een betien 
te herkennen van et vrommesien dat zi’j ooit 
west is. Vaeke kuj’ nog wel es bi’j een wat 
ooldere daenken: dat is vroeger vast een 
mooi vrommesien west, mar bi’j Antje is daor-
van niks meer te zien. Alle sporen d’r van bin 
vot; zo ok de flair van doe. Et is een sloonzige 
verschiening in een overdudelik versleten 
maantel. Onwillekeurig daenk ik an et lietien 
van Wim Sonneveld: ‘Tearoom Tango’. Waor 
hi’j zingt: ‘Toen ik jou binnen schreiden zag 
in die kaalgevreten bontjas; een afschuwelijk 
beeld van honger en ellende'. Now, zo dus!
An et taofeltien aachter oons heur ik zeggen: 
‘Is dat die Antje die deur die baankman an 
de diek zet is? Hi’j het heur inruild veur een 
Spaanse van nog gien dattig jaor, he’k van 
heuren zeggen!’ 
Mien vrouw heurt dat ok. Et maekt dat zi’j een 
betien gniezen moet, wiels zi’j mi’j ankikt en 
me mit dudelik leedvermaek toefluusterd: ‘Et 
zal jow wel spieten dat Antje jow niet keuzen 
het!’ 
‘Now, ik moet eerlik bekennen da’k mit jow 
toch hiel wat beter of bin!’ zeg ik dan. ‘Mar an 
de aandere kaante, zoe’n dattigjaorige mit 
gitzwatte wapperende haoren liekt mi’j ok 
wel wat toe!’ 
Zi’j buugt dan over et taofeltien, geft mi’j 
een tuut op ’e wange en zegt: ‘Wat wol ie dan 
now nog klaorspeulen met een wilde meid 
van dattig jaor? Kom, wi’j gaon naor huus, ie 
moe’n d’r zo nog even uut mit de hond!’ 
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A l hiel wat jaoren fiets ik in de zoemer 
een keer van mien woonplak Vorden 
in De Aachterhoeke naor Eerbeek op ‘e 

Veluwe. Bi’j Bronkhorst - et kleinste stattien 
van oons laand – stik ik dan mit et veerpon-
tien de altied weer 
biesterbaorlik mooie 
Iessel over. In Eerbeek 
gao ’k eerst bi’j de 
visboer an en peddel 
daornao naor et graf 
van de keunstener 
Jan Mankes en zien 
vrouw Anne. Op een  
baankien bi’j heur 
laeste rustplak zit ik 
een schoft te dagdro-
men, eet twie bolties 
zooltene hering mit 
siepelties en slobber 
een bakkien zwatte koffie op uut de 
thermosflesse in de fietstasse.

Mien gedaachten gaon bi’j et graf altied van-
zels weeromme naor mien geboortedörp in 
de Stellingwarven. Jan Mankes woonde een 
dikke ieuw leden wat veerderop, krek over 
De Kuunder richting ‘t Vene. Daor tekende, 
schilderde en etste hi’j onder eren laand-
schoppen, de beesten om zien oolderlik huus 
henne en de voegels. Zo wonderbaorlik mooi 
en raekend da’k bi’j et graf steevaaste een 
protte Appelschester beelden uut mien ont-
hoold weer ommeraek scharp op et netvlies 
krieg. Mit alle nostalgische en noflike gevuul 

van doedertieden. En a’k over Doesburg 
langs de Iessel weer op huus an riede, zicht, 
heurt en rokt alles onderwegens nog krek 
zoas et vroeger thuus om de deure henne. 

Jan Mankes (1889-1920) wodde as jongste 
van drie kiender geboren an de Sluusgracht 
in Meppel. Zien heit was belastingsambtener 
en woonde mit zien vrouw Jentje Hartsuiker1 
en kiender in bi’j zien schoonoolden. Doe Jan 
vuuftien jaor oold was, verhuusde et gezin 
naor Delft. Daor warkte Jan as leerling bi’j 
een glasschilder en dee een aovendopleiding 

Carol Klok

Keunstener Jan Mankes honderd jaor 
dood

1)   Bi’j et naolopen van de komof van Jentje Hartsuiker (alledrenten.nl/ genealogieonline.nl) dee tot mien verbaozing blieken 
dat Jan Mankes en mien pake van heits kaante aachterneven van mekeer weren.

Graf van Jan Mankes en zien vrouw op et 
Algemiene Begreefplak van Eerbeek

Zelspetret Jan Mankes, eulievarve op kanvas, 1914, 
24,5 x 20 cm, Museum More Gorssel
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an de keunstakedemie van Den Haag. Van 
1909 tot 1915 woonde hi’j mit zien oolders in 
de vroegere buurtschop ’t Meer, an een now 
dempt stok van de Schoterlaanse Kompe-
jonsvaort bi’j De Kniepe.2 Heit kwam van Be-
nedenkniepe en wol in die kontreinen graeg 
van zien pensioen genieten gaon. 

Jan wodde in zien ni’je omkrieten vot-en-
daolik in beslag neumen deur de netuur om 
him henne. Hi’j kon niet aanders as disse 
vaasteleggen in keunstwarken. Zi’j weren de 
beste van alles dat hi’j bi’j zien leven maekte. 
Mar ok de grote sociaole ellende van doeder-
tieden in de zuudoosthoeke greep Jan an. Hi’j 
wodde as reaktie een overtuugd kristen-anar-
chist, pacifist, gehielonthoolder en vegetariër.

In 1913 leerde Jan Mankes zien vrouw Anne 
Zernike (1887-1972) van Amsterdam kennen. 
Heur breur Frits kreeg in 1953 de Nobelpries 
veur netuurkunde. Annie was de eerste vrou-
welike domenee van oons land en kwam as 
doopsgezinde predikaant naor Bovenkniepe 
waor zi’j Jan tegenkwam. Nao heur trouwen 
twie jaor laeter gong et echtpeer in Den Haag 
wonen om wat dichter bi’j et kulturele leven 
van een stad te zitten. Omdat Jan tuberkuloze 
kreeg, verhuusde hi’j mit de vrouw in septem-

ber 1915 naor Eerbeek. Daor mos de rust en 
zuvere boslucht him genezen, mar dat deden 
zi’j niet. 

Op 24 april 1920, now honderd jaor leden, 
raekte de schilder op dattigjaorige leeftied 
uut de tied. Zien kammeraod en keunstener 

Et middelste huus staot op et plak waor Jan Mankes woonde in De Kniepe

2)   Dat was schuin tegenover waor de Woudsterweg naor Oranjewoold begint. Et woonhuus is in de dattiger jaoren opni’j 
bouwd. Jan zien zuster Popkje woonde daor nog een tal jaoren mit heur man en kiender.

Koemelkster, hooltsnede op Japanees pepier,1914, 
21,6 x 16,6 cm, pattekeliere verzaemeling
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Chris Lebeau maekte de grafstien. Twie jaor 
veur Mankes zien dood was et zeuntien Beint 
(1918-1990) geboren. Disse zol laeter ok 
keunstener wodden.

Mankes maekte in zien kotte leven zoe’n 
150 keunstwarken, waorvan de helte mit 
de netuur as onderwarp. Een kri’je, ekster, 
muske, vleermoes, wiekel of oele kon him 
anzetten tot angriepende schilderi’jgies en 
hooltsneeprenten. Ok een witte geit, knien 
of kiepe inspireerden him meraokel. Veerder 
weren petretten van zien heit en mem, vrouw 
en himzels een belangriek diel van zien kleine 
mar sublieme verzaemelde wark. Mankes 
is wel ‘Hollaans meerst verstilde schilder’ 
nuumd. Dit deur et evenwicht in zien kompe-

sisies, et gevulige en ingetogen kleurgebruuk 
en de onzichtbere penselestreek. 

Aj’ goegelen op Jan Mankes, ofbelinge en 
video’s, dan kuj’ hiel wat van zien wark bekie-
ken. En aj’ dat niet genoeg vienen of et mit 
eigen ogen zien willen, dan moej’ ofreizen 
naor Gorssel. Daor hangen in Museum More 
verscheiden parelties van Mankes deurlo-
pend en bi’j mekeer an de mure. Ik komme 
d’r meerdere keren in ’t jaor en blief d’r altied 
weer andaon naor kieken. Kotterbi’j kuj’ ok te-
rechte in Museum Belvédère bi’j ’t Vene, vlak-
bi’j waor Mankes zes jaor woonde en warkte. 
In verbaand mit zien 100-ste starfjaor is de 
webstee www.100jaarjanmankes.nl maekt.

Stagiaire
Vanof 9 meert tot begin juli lopt Anne-
mieke Jager uut Berkoop stage bi’j de 
Stellingwarver Schrieversronte. Zi’j is 
vuuftien jaor en leerlinge van Terra in 
Wolvege. Annemieke hoolt heur o.e. 
doende mit de Kienderwebstee en et 
radiopergramme In Twielochten. Eerder 
warkte ze ok mit an een kot intro-
duktiefilmpien veur de warkwinkel 
‘Gedichten en meziek’ van et schoe-
lebriede onderwiespergramme De 
Veerkieker. Annemieke is trouwens de 
dochter van Henk Jager, de schriever 
van o.e. ’Et Stellingwarver Plaanteboek’ 
en et boek ’Vissen, amfibienen en rep-
tielen in Stellingwarf - de naemen en 
biezunderheden’.

Tentoonstelling 
Twiede  
Wereldoorlog: van 
14 tot 27 april

In de veurige Ovend konnen jim d’r al over le-
zen: tegere mit et dörpsarchief van Berkoop, 
de archiefkemmissie van Else, die van Ni'j-
berkoop en o.e. Jan Oosterhof van Makkinge 
orgeniseert de SSR een tentoonstelling rond 
de Twiede Wereldoorlog. Die tentoonstelling 
is van 14 april tot 27 april in de grote zael en 
de hal van oons taelinstituut in Berkoop. De 
eupening is op deensdagmiddag 14 april. En 
dat zal gebeuren deur borgemeister Harry 
Oosterman van Oost-Stellingwarf. De ten-
toonstelling is deur de weke alle middaegen 
te bekieken van 13.30 ure tot 16.30 ure. Op ’e 
beide zaoterdaegen en zundaegen kuj’ tus-
sen 11.00 en 16.00 ure bi’j de Schrieversronte 
terechte.
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I n de kommende aprilmaond zal oonze ver-
taeling in et Stellingwarfs verschienen van 
et Markus-evangelie. In de haast van 2006 

bin wi’j: Rienk Klooster, Jan Koops en Erica 
Plomp-den Uijl, uut aende zet mit de vertae-
ling van dit biebelboek, rechtstreeks vanuut 
de Griekse grondtekst. We wussen dat et een 
dreeg kerwei wodden zol, waor awwe wel 
een jaor of wat mit onder de pannen wezen 
zollen. Zeker awwe dat d’r bi’j doen mossen 
naost oons gewone wark. Mar we hadden 
gien haost en zo kwammn we een keer of 
zesse in et jaor bi’j mekere om een stokkien 
van Markus over te zetten in et Stellingwarfs. 
We vernammen dawwe gaondeweg de slag 
van et vertaelen wat te pakken kregen. Van 
de ere kaante kreeg et projekt oons ok te pak-
ken, want we hebben d’r mit een hiele protte 
nocht an warkt. Omdat de inhoold van dit 
Biebelboek zo biezunder is, was et alle keren 
weer inspirerend om d’r mit an de gang te 
wezen. Woord veur woord en vas veur vas 

biwwe d’r deurhenne kreupen om te bekie-
ken wat d’r aens staot in et Grieks en wat 
d’r bedoeld wodt. Awwe daor wat zicht op 
hadden, zochten we naor Stellingwarver 
woorden en uutdrokkings om de betekenis 
van de Griekse tekst zo krekt en dudelik meu-
gelik weer te geven. En dat vanzels in geef, 
begriepelik en lienig Stellingwarfs. Omdat et 
Stellingwarfs verschillende variaosies kent, 
kwammen we veur de vraoge te staon hoe 
we daor mit an mossen. Omdawwe alle drieje 
uut Oost-Stellingwarf kwammen, hewwe mar 
keuzen veur de variaanten die oons et meerst 
vertouwd in de oren klinken. Daoromme 
hebben we et Griekse patèr en mètèr vertae-
ld mit et in et Oostaende gebrukelike ‘heit’ en 
‘mem’ en niet mit ‘vader’ en ‘moeke’, dat in et 
Westaende meer zegd wodt. 
Dawwe keuzen hebben veur et Markus-evan-
gelie, is omreden et een betrekkelik kot en 
verhaelend Biebelboek van zestien heufd-
stokken is en schreven in een niet al te hoog-

draevende tael. Ok hebben we d’r 
een inleiding bi’j schreven mit wat 
biezunderheden over et kerakter en 
de inhoold van et boek. Daormit ho-
pen we dawwe dit oolde geschrift 
wat toegaankelik maekt hebben, ok 
veur goenend die niet zo vertrouwd 
binnen mit disse lektuur. We hopen 
dan ok dat et Evangelie neffens 
Markus in et Stellingwarfs zien weg 
vienen zal naor een protte lezers in 
en buten Stellingwarf.  

Rienk Klooster, Jan Koops, Erica Plomp-den Uijl

Et Evangelie neffens Markus in et  
Stellingwarfs

Van links naor rechts: Rienk Klooster, Erica Plomp-den Uijl en 
Jan Koops
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Jaap Sikkema

Terwissche

E t pamflet hangt al een dag of wat aach-
ter et ruut bi’j de ingang van de recep-
tie. Een uutneudiging veur de eupen 

dag van et pompstesjon van de waeterlei-
ding op Terwissche. Meensken van et bedrief 
zullen een rondleiding geven. Dat liekt de 
oolden van Loek en Lieneke best wel inte-
ressaant toe. Ok al is et een bliksems mooie 
dag, toch stappen ze in de auto. ‘Mit zok mooi 
weer gaon wi’j mit de krosfiets,’ zeggen de 
jongeluden.
Loek en Lieneke gaon wat te laete vot vanof 
de camping. As ze bi’j et pompstesjon naor 
binnen stappen is de groep van de exkursie al 
uut et zicht. Ze bin al uut aende zet.
‘Aj’m  opschieten, dan haelen jim ze zo weer 
in,’ zegt et maegien bi’j de ontvangst. 
Ze gaon de hal in, trekken een deure eupen 
en staon in een kaele koolde kaemer. De 
wanen hangen vol mit kontrolescharms en 
alderhaande meters, mar de groep meensken 
mit de begeleider is d’r niet. Van de stok of 
wat deuren die ze zien, kiezen ze d’r iene uut.
Daor hangt an de mure een grote rooie 
knoppe en eerdat ze et in de gaten het, drokt 
Lieneke d’r op. Op etzelde mement schöt 
onder heur een loek los en roetsen ze mit 
een rotgang naor beneden. Hoolvaaste an 
de gladde buize hebben ze niet, et liekt de 
gliedebaene van et zwembad bi’j de camping 
wel. Mit een plof kommen ze terechte in een 
grote poele waeter.
 ‘Now dan, eindelik hulpe. Krapan een jaor 
hier allienig ommevrot en dan kommen een 
peer schoelekiender mi’j helpen.’ 
As Loek en Lieneke staon gaon, staon ze recht 
tegenover een grote vent. Et haor in lange 
natte slierten over zien blote huud, tot over 
de middel. Hi’j staot in een grote poele wae-
ter en zwaait mit een grote schoppe henne-
en-weer.
‘Ik kan me jow opmarking hiel goed veur-
stellen,’ mompelt Loek, ‘et waeter staot jow 

ommes  haost tot an de lippen.’
‘Een jaor hebbe ik hier ommevrot, geulties 
gangber holen om genoeg waeter bi’j die 
grote zoeger daor te kriegen. Dan kan die 
zoeger et omhogens pompen. De meensken 
moe’n toch wat te drinken holen. Et slempt 
hier gauw dichte. Een huud vol wark hebbe ik 
om de  waetergeulen gangber te holen.’
 ‘Ik wil hier weg, hier niet langer blieven.’ 
Lieneke schöt in de stress as ze die grote, 
kletsnatte vent ankikt. ‘Ik wil zo gauw as et 
kan vot.’
Van alle kaanten siepelt et waeter naor de 
grote plasse onder de zoeger. Et meerste 
komt uut een ondergroons reviertien.
‘Wi’j gaon op zuke naor een uutgang en ie 
blieven hier,’ zegt Lieneke risseluut tegen de 
man in et waeter.
‘Ik bin muskesrottevanger west en doe hebbe 
ik een veilighiedsjasse kregen. Daor maek 
ik zo een lochtbedde van. Dat gaot zo, ie 
trekken an dit touwgien van de kapsule en de 
waeter- en lochtdichte voering van de jasse 
lopt vol mit locht. Dan hej’ mitien een locht-
bedde.’
Eventies laeter peddelen Loek en Lieneke op 
et lochtbedde et ondergroonse stroompien 
op. Et is d’r pikkedonker, ze peddelen op et 
gevuul.
‘Zol dit de Riemsloot wezen, ik hebbe d’r van-
deweke nog over lezen in een boek van mien 
heit. Een ondergroonse venesloot.’ Loek lat 
even heuren, dat hi’j ok wel es een boek lest.
Nao een schoffien peddelen zien ze een 
glimp daglocht op et waeter. Et bliekt een 
waeterputte te wezen, die uutkomt op ’e 
ondereerdse sloot.
‘Dit is oonze redding’. Lieneke springt over-
aende, waordeur ze haost van et lochtbed-
de ofkukelt. Bi’j de putte ankommen gaot 
Lieneke op ’e schoolders van Loek staon en 
ze kan zodoende krek de raand van de putte 
berekken en heur omhogens heisteren.

(Een faobelachtig verhael)
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Ze staot in een armetierig bouwsel. De wanen 
bin van paolen, ansmeerd mit liem. Et dak be-
staot uut hoolten paolen, stief naost mekeer, 
bedekt mit riet. D’r hangt een moffe locht, et 
rokt naor beesten.
‘Hier woont iene,’ fluustert Lieneke zachies 
tegen Loek. ‘Kiek, d’r staot een smerig bod 
op ’e taofel en d’r hangen kleren over een 
hoolten stoel.’
‘Dat klopt hielemaol maegien, hier woont 
nog iene. Ik bin Germ.’ Een man klautert over-
aende uut een soortement bedstee.
‘Ik wone hier nog allienig, iene van de laeste 
Germanen. Eertieds woonden hier in de 
omkrieten meer boeren, mar ik daenke da’k 
staorigan nog de ienigste bin.’
‘Dat kan toch niet waor wezen, in disse 
mederne tied bin d’r toch gien holbewoners 
meer.’ Lieneke kikt hiel verwonderd om heur 
henne.
‘Et is een boerkeri’je, veerderop staot mien 
vee,’ gaot de man onbeweugen veerder. 
‘Naachs doe ik et wark, ik hole vule meer van 
et naachtleven, dat ik slaop overdag. Jim 
hebben mi’j wakker maekt. Ik wil now graeg 
veerder slaopen, aanders slaop ik de hiele 
naacht deur.’
Loek en Lieneke staon beduusd om heur toe 

te kieken en lopen dan deur de eupenstaon-
de deure naor buten. Onder de dichte den-
nebomen ziej’ haost niet dat d’r een schure 
staot. 
‘Dit is et overbliefsel van een Germaanse 
boerkeri’je. Ik hebbe et in et boek over de ge-
schiedenis van disse streek lezen. Daor staot 
ok een tekening in van een boerkeri’je uut die 
tied. Hiel biezunder, mar vremd dat gieniene 
dit wet en dit oolde plak eerder vunnen het.’ 
Loek wet et zeker, mar Lieneke kan et heur 
niet goed veurstellen. 
‘Mar Loek, hoe kommen we hier weer weg?’ 
Lieneke liekt nog banger dan een schoft eer-
der in de waeterputte.
‘Moej’ een tietien hiel stille wezen, dan heur 
ie wel argens een auto rieden. Dan gaon we 
die kaante op waor as et geluud weg komt en 
dan bin we rap weer in de bewoonde wereld.’ 
Lieneke kikt Loek an as het hi’j dreug waeter 
uutvunnen. 

‘Waor bin jim west. Jim zollen toch ok mit de 
rondleiding mit’?
‘We hebben even in de putte zeten, mar we-
ren rap weer boven waeter.’
Loek zien heit schuddekopt een keer. Bi’jtie-
den kuj’ de jeugd niet meer volgen.

Archeoloog Harm Tjalling Waterbolk:

‘Veranderend verleden’
Kotleden ston in de LC (31-1-2020) een aorige 
bespreking van ‘Veranderend verleden’, een 
autobiografisch boek van de haand van (perf.) 
dr. H.T. Waterbolk. Dat is de nog altied beken-
de, om niet te zeggen beroemde archeoloog, 
die veur zien emeritaot verbunnen was an de 
RUG. De heer Waterbolk is al wat op leeftied, 
hi’j wodde geboren in 1924, en hi’j is goed be-
kend ok mit de archeologie van Stellingwarf. 
Zo sprak hi’j ok op et prissentaosiesymposium 
bi’j et verschienen van ‘Archeologie van de 
Stellingwerven’, van Sake Jager en Evert van 

Ginkel. Dat boek is liekewel uutverkocht, mar 
et is digitaol makkelik te vienen op stellingia.
nl > Boeken. Gegevens over Waterbolk zien 
lezing van doe, ‘Over de biografie van het 
Stellingwerver landschap’, vien ie ok op die 
webstee, deur te klikken op et koppien ‘litere-
tuur’, zie de kelom an de linkerkaante. 
In de bespreking van Waterbolk zien ni'je 
boek liekewel was d’r wat aanders dat merao-
kels treffend was. Et vaalt Waterbolk bi’j et ool-
der wodden op. ‘Mien Drents komt weerom-
me op een meniere die aj’ niet veur meugelik 
holen. Hiele vervoegings en verbugings van 
woorden die a’k jaorenlange niet spreuken 
hebbe, kommen weer boven (…). Zo ziej’ mar 
weer,' zegt hi’j: ‘De tael van de jeugd die blift.’
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G eweldig mooi, en somstieden arg span-
nend!’ Die reaktie was nao ofloop van de 
première van de film over de verdwenen 

peerden van Ni’jberkoop van verschillende 
kaanten te heuren. In een zowat volle dörps-
zael van et MFA in Berkoop was zaoterdag- 
aovend 15 feberwaori disse kotte film, die on-
geveer een kertier duurt, veur et eerst te zien. 
Et artistiek kollektief ‘Het Kanaal’ schreef in 
2019 et skript en maekte doe ok de opnae-
men. An et aende van dat jaor en begin dit 
jaor rondde de uut zeuven jonge personen 
bestaonde groep heur verbelinge en uutwar-
king van et oolde verhael of. De film wodde 

maekt in opdracht van de Stellingwarver 
Schrieversronte, zoas dat in 2018 ok et geval 
was mit et lekaosietheater De Verdwenen 
Peerden in et kader van Kulturele Heufdstad.

Waorschouwing
De film begint mit beelden in et Diakenieve-
ne en een stemme die over eertieds vertelt: 
‘De turf in het dorp was op en mensen 
stierven van de kou. Er zat niets anders op 
dan door te steken’. Vier turfgrevers besluten 
daoromme op een dag om langer deur te 
warken. Et vene warkt en trilt, de spanning 
wodt opbouwd, mit de manluden komt et 

Van de redaktie

Enthousiasme en lof veur ni’je film

Opnaeme bi'j et beeld van de verdwenen peerden dat maekt is deur Janneke Hoek van Het Kanaal. 
Et beeld staot op et karkhof van Ni'jberkoop, vlakbi'j et plak waor de beide peerden rond 1824 ommekommen 
wezen zollen
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niet goed. De beide peerden die ze mitneu-
men hadden draeven weeromme naor et 
dörp.

In de tied van now gaot een kleinzeune 
(speuld deur Wietse de Haan) mit zien pake 
(Andries van der Veen), die boswaachter is, 
de bos in. Pake vertelt over hoe et leven en 
de netuur eertieds in de omgeving was, en 
wat d’r deur de jaoren henne veraanderde. 
Uuteindelik kommen ze uut bi’j een beeld 
waorin een karkien en een peerd te zien is, en 
vraogen heur of wat de aachtergrond daor-
van is en veural waoromme et d’r staot. Dan 
locht inienen de omgeving op en klinkt d’r in 
et Perzisch de waorschouwing van een hekse 
(speuld deur de Iraanse Sanam Tahmasebi) 
veur al die veraanderings…  
   
Het Kanaal
Et beeld dat speciaol veur de film maekt wod-
de deur beeldend keunstener Janneke Hoek 
van ‘Het Kanaal’ staot vandaege-de-dag op et 
karkhof van Ni’jberkoop. Et is een blievende 
herinnering an et verhael van de verdwenen 

peerden dat him rond 1824 op-
speuld hebben zol. 
‘Het Kanaal’ bestaot uut Patrick 
Hoving, Wietse de Haan, Janneke 
Hoek, Sanam Tahmasebi, Evert 
Prummel, Sander Koning en Muxi-
nghe Chen.

Veur et geven van de filmop-
dracht an ‘Het Kanaal’ het de 
Stellingwarver Schrieversronte 
bewust keuzen. Direkteur Sietske 
Bloemhoff: ‘Wi’j betrekken graeg 
jonge en telentvolle meensken 
bi’j projekten van oons. Patrick 
Hoving kende ik al, en wus dat hi’j 
veur een biezundere filmverwar-
king van dit thema zorgen kon. 
Hi’j gaf an dat hi’j de opdracht 
graeg mit zien kollektief, bestaon-
de uut studenten van de keun-
stakedemie Minerva, et konserva-

torium in Grunningen en de Akedemie veur 
Popkultuur in Liwwadden uutvoeren willen 
zol, en dat bleek een schot in de roze. De 
kaans is daoromme groot dat d’r binnen niet 
al te lange tied opni’j een gezaemelik projekt 
uut aende gaon zal.’ 

Andries van der Veen
Nao et schoft vertoonde Andries van der 
Veen zien ni’jste netuurfilm ‘De stried om 
et bestaon’, daor hi’j o.e. in zien lat hoe de 
netuur de hieltied veerder aachteruut gaot en 
wat de konsekweensies daor van binnen. De 
meerste, pattietoeren indrokwekkende, film-
beelden maekte Van der Veen in et netuurge-
bied De Braandemeer; tegere mit netuurman 
Freddie de Vries is hi’j ok as verteller in de film 
te heuren. 

Andries van der Veen speult in de film de rolle van boswaachter 
die zien kleinzeune (speuld deur Wietse de Haan van Het Kanaal) 
vertelt over hoe de omgeving van et Diakenievene d'r vroeger 
uutzag en hoe dat deur de jaoren henne veraanderde
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Sjoukje Oosterloo

Peerdekracht

B ehalven dat een peerd een hiel  sierlik dier is, is 
et ok een stark dier. Gien wonder dat de starkte 
van bi’jglieks moters ok wel angeven wodt mit zovule 

pk. Jaoren herwerts heb ik wel es zien hoe as dikke boom-
stammen in de bos votsleept en terechteschikt wodden 
deur peerden. Meerstentieds weren et van die zwaore, 
dikke Belgen mit een boel begruuiing onder an de hoeven. 
Wiels ik naor dat ommeraek slimme peerdegeweld bekeken 
hebbe, het et wel indrok op mi’j maekt  omreden et me 
vandaege-de-dag nog goed heugt. 
Ze trokken die dikke loeierds van boomstammen veuruut as weren et 
lucifesprikken.  Niet te geleuven hoevule kracht d’r in  zoe’n peerdelichem huust. Eertieds had-
de mien man ok een stokmennig peerden in ’t laand lopen en netuurlik hadden die ok wel es 
last van krupsie. Dan smeerde hi’j ze in mit een vloeiber goetien uut een flessien dat in ’t hokke 
ston. Deur onderviening kwammen we d’r aachter dat et spul ok goed hulp veur oonszels. 
Bi’j de meitied, as mien man de gruuntetuun ommespitte, verdielde hi’j dat akkefietien niet 
over een stokmennig daegen, nee, dat mos op iene aovend nao warktied gebeuren. En jim 
kun wel raoden wat d’r laeter an ’t haantien was. De ere dag krimmeneerde hi’j alles bi’jenneer 
vanwegens spierpiene in de schoolders. Zodoende wodde et peerdemiddeltien uut et hokke 
haeld en vul mi’j de eer te beurt om veur fysiotherapeut te speulen. Wiels ik him inwreef gong 
ik bi’jkaans over mien nekke van de vieze locht die d’r of kwam, mar et hulp wel! De ere dag 
hadde hi’j al vule minder last. Nao een stokmennig daegen was et ongemak over en was hi’j 
weer et heertien.
Doe mien spieren mi’j ok daonig begonnen te plaogen, smeerde ik mezels ok in mit dat won-
derlike peerdemiddeltien. En warkelikwaor, daor ha’k vule baot bi’j.
Laeter, doe mien man gien peerden meer hadde, ston d’r nog een flessien mit dat perbaote 
goetien wat oons zo vaeke uut ‘e braand hulpen hadde. Nao verloop van tied raekte dat fles-
sien leeg. En dan zuj’ et krek beleven. Ik was pas verhuusd naor mien tegenwoordige woonplak 
en hadde netuurlik vusen te vule ommevrot. Zodoende kreeg ik slim last van roggezeerte. Ik 
kon bi’jkaans niet overaende kommen uut mien stoel. Kunde van mi’j gaf mi’j doe de raod: 
‘Ie moe’n naor de winkel gaon om een pot peerdekracht, mien man bruukt et ok en et helpt 
meraokelse goed.’ 
Omreden ik niet wus waor ik et zuken mos van ellende wa’k rap uut de raod, en hebbe me doe 
een pot mit peerdekrachtzalve anschaft, ja wel drie potten toegelieke. Dapper he’k me d’r mit 
insmeerd en nao een stokmennig daegen gong et aorig beter.
Ik zorg now wel da’k altied peerdekracht in huus hebbe omreden et ok helpt veur naachtelike 
kraamp in de bienen. As et zo es in de praot te passe komt zweer ik zakkenvol over dat middel-
tien. 
Kotleden kwammen mien bruur en de vrouw bi’j mi’j. Ik zag dat mien schoonzuster mar 
muuilik uut de auto kommen kon.  Ze hadde slim last van spierpiene in de heupe en de kni’je 
vertelde ze. ‘Naachs krieg ik bi’jkaans gien wink in de ogen omreden da’k dan ok nog vergao 
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O p 13 feberwaori orgeniseerde Tresoar, 
dat is et Fries Historisch en Letterkundig 
Centrum in Liwwadden, een aovend mit 

schrievers en vertellers uut de hiele perveen-
sie rond de tentoonstelling van de Friese 
keunstener Jan Murk de Vries (1919-2015).
Die aovend, die in Obe (podium veur lite-
retuur, keunst en tael) in Liwwadden was, 
hadde as thema ‘Et laandschop in woorden’. 
De acht dielnemers die veur disse aovend be-
naoderd weren, lazzen et deur heur uutkeu-
zen mooiste laandschopsgedicht of fragment 
uut een verhael of boek veur. 

De saege van de Kaele Dunen
Zes dielnemers zorgden veur een Friestaeli-
ge bi’jdrege, Froukje de Jong (o.e. veurzitter 
van EBLT, dat is et Europees buro veur kleine 

taelen) las twie gedichten veur in et Bildts, en 
veur et Stellingwarfs was veurlezer Femmie 
van Veen uut Hooltpae vraogd. Zi’j hadde 
keuzen veur et verhael ‘De saege van de Kaele 
Dunen’, van Wube Lamers van de Kuunderwal 
en las dat op heur bekende kundige wieze 
veur. Veur disse bi’jdrege was veul wardering, 
zo bleek ok nao ofloop nog. 

Bi’j elke veurdracht leut pianist Tseard Nauta 
him de hieltied inspireren en zorgde mitien 
daornao, al improviserende, veur een muzi-
kaol intermezzo. Et pebliek, liekegoed as de 
schrievers en vertellers, geneuten ommeraek 
van Nauta zien bi’jdrege. Deur disse biezun-
dere kombinaosie wodde de aovend een 
extra mooi gebeuren.

Van de redaktie

Femmie van Veen las veur in Liwwadden

van kraamp in mien bienen,’ klaegde ze. Mitien kwam ik veur ’t locht mit een pot peerdekracht. 
Ze keek me mit een ongeleuvig glimkien an, mar bi’j et votgaon zee ze dat ze votdaolik toch 
mar een pot van dat goetien kopen zol.
De ere dag, even nao de klokke van twaelven, daor rattelde mien tillefoon. Een vrouwludestem 
vreug: ‘Praot ik mit Klazien uut Drachten?’ Ik heurde drekt dat et mien schoonzuster was en la-
chende was mien bescheid: ‘Ja, daor praoten jow mit.’ Eerst doch ik nog wat heb ik now an mien 
fiets hangen? Klazien? Doe wus ik et weer, Klazien uut Zalk was eertieds een krudevrouwgien.
‘Now, ie kun et geleuven of niet,’ zee mien schoonzuster, ‘mar ik hebbe de hiele naacht an ien 
stok deur slaopen en hielendal gien kraamp in de bienen had, en mien heupe en kni’je bin ok 
aorig beter. Now hoef ik die pilletroep van dokter niet meer deur te slokken,’ zochtte ze.
‘’t Is een wondermiddel,’ zee ik. We praotten nog een piepvol en doe legde ik glimkende de 
hoorn d’r weer op. Zo, gelokkig, weer iene die minder last het doch ik tevreden. 
Nao een stokmennig daegen was ik toch beni’jd as et goetien heur de hieltied nog helpen zol. 
Zodoende dri’jde ik heur nommer en melde mi’j: ‘Jow praoten mit Klazien uut Drachten. Ik bin 
wend om altied nog even bi’j mien pesjenten te infermeren as de peerdekracht zien wark nog 
goed dot.’ Lachende zee ze: ‘Och maegd, et is meraokels. Zo gauw as ik verneme da’k last kriege 
smeer ik me in mit dat goetien en ik hebbe nargens gien last meer van.’ 
Sund die tied stao ik bi’j heur te boek as Klazien uut Drachten, en hewwe wat vaeker belkontakt, 
en dat allemaole deur een pot peerdekracht.
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Rob Zethoven

Vrouw De Vlaming

N iet van alle meensken uut oonze ge-
schiedenisboeken die herdocht binnen 
mit een staosiepetret, een broonzen 

bostbeeld of pattie keren alderdeegst mit 
een staandbeeld, weet ik sekuur of zi’j dat wel 
verdiend hebben. Over wieze meensken zoas 
Erasmus of Spinoza hebbe ik gien twiefels. En 
al hielendal niet over een geniaole schilder as 
een Vincent van Gogh of een Rembrand van 
Rijn... Mar twiefels hebbe ik liekewel wél bi’j 
et petret van die man mit die grote pofbroek, 
oonze zeeheld Jan Pieterszeune Coen, die 
nao et uutroeien van de lekaole bevolking op 
Java veur oons Batavia sticht het... Om dan 
nog mar es te zwiegen over die generaol Van 
Heutz, die in 1947 de opstanige inboorlingen 
van oons veurmaolige Nederlaans-Indië wel 
een arg stevig lessien leerd het. Nee, as ikzels 
ooit veur iene een staandbeeld oprichten 
meugen zol, dan zol ik dat grif niet doen 
veur meensken zoas zi’j. Vule liever zol ik dat 
doen veur iene van de meerst vrundelike en 
meerst zaachtmoedige meensken die ik as 
dokter ooit in mien praktiek ontmoette. Ik zol 
een staandbeeld oprichten veur Vrouw De 
Vlaming!
Zels wete ik sekuur dat Vrouw De Vlaming dat 
gien goed idee vienen zol! Zi’j was sowieso 
niet van de staandbeelden en veural niet 
veure iene van heurzels! Lichtkaans hadde ik 
heur dan nog wel een plezier doen kund mit 
een bescheiden bostbeeld in broons. Mar ik 
bin bange dat zi’j dat dan ok, lieke vrundelik 
en zaachtmoedig as zi’j altied was, hiel beslist 
ofwezen hebben zol. In een laeste poging zol 
ik dan nog mien best doen kunnen veur een 
klein bescheiden petret in oostindische ink. 
Mar ok dat zol ze warschienlik nog te vule eer 
vunnen hebben... Gelokkig dan mar da’k die 
foto nog hebbe, die ik ooit een keer tiedens 
et spreekure van heur maekte! Al herwerts- 

jaoren staot hi’j op mien schostienmaantel 
in mien spreekaemer as een herinnering an 
iene van de zaachtmoedigste en vrundelike 
meensken die ik ooit in mien praktiek ont-
moet hebbe.

Afrika
Zi’j moet nog mar zoe’n vierentwintig jaor 
oold west hebben doe zi’j mit heur man, mit 
wie zi’j doe nog mar pas trouwd was, naor 
Nigeria ofreisde. Hi’j was een kerdaote kerel, 
ingenieur bi’j Shell en hadde de opdracht 
anneumen om oolde lekke euliepiepleidings 
in de Niger delta weer hiel te maeken. Tegere 
betrok et jonge echtpeer een hiel ienvooldig 
huus, in een klein en primitief dörp in et aach-
terlaand van de delta. Dat was eerst slim wen-
nen west. Ok veur Vrouw De Vlaming. Heur 
man was somstieden wekenlange van huus, 
dus die hadde daor minder hinder van. Mar 
zi’j mos heur daor mar allienig zien te redden. 
Mar zi’j was overtuugd van et belangrieke 
wark dat heur man daor doen mos. En dus 
maekte ze d’r et beste van! Klaegen dee ze 
niet, dat zat now ienkeer niet in heur aord. De 
hutte was hiel ienvooldig. Iene donkere klei-
ne ruumte die dienstdoen mos as ‘woonkae-
mer’ mit daornaost een nog kleinere ruumte 
mit een beddde d’r in. Et golfplaeten dak was 
zo lek as een maantien dee blieken as et bot 
regend hadde. Et dörp beston veerder uut 
nog gien honderd van disse geliekese hutten, 
de meersten weren zels nog kleiner. En dan 
was d’r nog een klein karkien en een schoe-
legien daornaost mit ien leslekaol, ooit deur 
missionarissen daor bouwd.
Alle morgens kwam de jonge Vrouw De Vla-
ming vroeg van bedde. Eerst gong zi’j waeter 
haelen bi’j de pompe in et dörp. Al gauw 
maekte zi’j mit heur vrundelike verschiening 
kontakt mit de ere meensken van et dörp. 
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Ok hulp ze mit van alles en nog wat, wat mar 
neudig was. Zo wodde de waske deur een 
tal vrouwluden tegere daon. Ze geneut dan 
van de vrolikhied en et gegiebel van de ere 
vrouwluden. 
Eten koken dee ze tegere mit de buren. As d’r 
zieken weren wussen ze de blaanke vrun-
delike dame al rap te vienen. Zi’j hulp dan 
mit kleine praktische anwiezings, die ze nog 
kende van heur verpleegstersopleiding in 
Nederlaand. Et duurde niet lange of zi’j gong 
ok lesgeven an de kiender van et dörp op ‘e 
kleine missionarisschoele. De kiender weren 
gek mit heur, dat koj’ niet alliend opmaeken 
uut wat zi’j vertelde, mar meer nog uut de 
traonen in heur ogen as zi’j over ze praotte.

Weeromme naor Nederlaand
Vrouw De Vlaming verhuusde mit heur man 
weeromme naor Nederlaand in 2004. De 
reden van heur weerommekommen is mi’j 
nooit hielemaole dudelik wodden. Half en 
half begreep ik dat et wat te maeken heb-
ben zol mit lekkende piepleidings en de 
versmering van de kreken en revieren as 
gevolg daorvan. Vrouw De Vlaming wol over 
dat soorte van dingen liever niet praoten. 
Vule liever hadde zi’j et over et lesgeven an 
de kiender op heur schoelegien en over hoe 
gelokkig ze doe was as zi’j tegere mit de ere 
vrouwluden van et dörp de waske dee...

Et Vene
D’r wodde een huus kocht in Et Vene dat 
vuld wodde mit herinnerings uut Afrika. Wel 
mossen ze slim wennen an de koolde en de 
regen van et Hollaanse klimaot. Dat vul eerst 
nog niet mit! Mar Vrouw De Vlaming was vast 
van plan en maeke d’r weer wat goeds van... 
Mar doe ston ze d’r inienen zomar allienig 
veur, krek as doe in Afrika. Heur man raekte 
rempend uut de tied, nog gien twie weken 
nao heur ankomst in Nederlaand, zomar 
inienen vanwegens een hatinfarkt... Gewoon 
jezels wezen, zaachtmoedig en vrundelik 
zoas altied veur alle meensken die op je pad 
kommen, was doe in Afrika de formule west. 

Ze zol et now niet aanders doen kunnen... 
Mar daornaost hadde zi’j in Afrika nog wat 
aanders leerd dat meensken in zwaore 
omstanigheden somstieden goed van passe 
kommen kan. Lao’we et ‘berusting’ numen. 
‘Somstieden gaon de dingen zoas ze gaon en 
as ze dat niet doen kuj’ d’r ok niks an veraan-
deren,’ vertelde ze me op een keer tiedens 
iene van al die gesprekken op et spreekure. 
Dat moet ze in Afrika leerd hebben, hebbe ik 
doe bedocht, en ik hadde d’r weinig tegenin 
te brengen...Zo kwam zi’j op een keer mien 
spreekkaemer binnen mit een hiele grote 
bloeduutstotting op heur gezicht. Ik schrok 
me een ongelok. Et dee blieken dat heur 
jokbien op twie plakken breuken was deur-
dat ze in de badkaemer valen was. ‘Mar dat 
trekt vanzels weer vot, heur dokter,’ mit de 
bedoeling om mi’j gerust te stellen. ‘Ik hebbe 
vandaege al een teblettien Arnica neumen...’
Aachterof vraog ik me of wanneer as ik heur 
veur de aldereerste keer op mien spreekure 
zag. Dat zal doe argens in 2005 west hebben 
moeten, een jaor naodat zi’j weerommekom-
men was uut Afrika. Heur man moet doe al 
uut de tied west wezen. In et begin was zi’j 
me dus hielendal niet opvalen, mar d’r moet 
een reden west wezen waordeur ik in de 
jaoren daornao hieltied meer van heur onder 
de indrok raekt bin. Lichtkaans was et inkeld 
mar heur vrundelikhied, heur zaachtmoedig-
hied. As Vrouw De Vlaming over meensken 
praotte was dat alliend mar mit liefde. As ik 
heur vreug hoe of et mit heur gong vertelde 
ze me zonder mekeren dat et goed gong. Ok 
al hadde ze nog gien drie daegen daorveur 
nog op ’e intensive care op starven legen van-
wegens eernstige hatritmestoornissen... Ooit 
vreug ik heur as zi’j nog wel wat lezen kon 
mit die slimme oogziekte die ze hadde. ‘Nee 
dokter, lezen gaot jammer genoeg niet meer, 
mar gelokkig hebben we dan de radio nog,’ 
voegde ze d’r mitien an toe. Herwertsjaoren 
zag ik heur alle twie maonden weer op mien 
spreekure in Et Vene. Ze kwam dan veural 
vertellen dat et goed mit heur gong. Dat ze 
liever geen medesienen bruukte. Niet van de 
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cardioloog mar liever ok niet die van mi’j. En 
as ik daor dan een inkelde keer over mon-
kelde, zee ze: ‘Ja heur, ik neme ien korreltien 
Pulstatille daegs.’ Dat dee ze allienig mar om 
mi’j niet teleur te stellen...

Kedogies
De reden van heur bezuuk was warschienlik 
alliend mar een kwestie van slim wies wezen 
mit  mekere. Ok ik kan muuilik ontkennen, 
dat disse zaachtmoedige vrouw mit de 
jaoren een groter plak in mien hatte kreeg. 
Dat Vrouw De Vlaming ok wies mit mi’j was 
dee wel blieken uut alle lieve kedogies die 
ze iedere twie maonden mitbrocht veur mi’j 
en mien dochter Charley. Eerst wodde dan 
et kedogien veur Charley uut de tasse pakt. 
‘Ik hope dat ze et mooi vint,’ zee ze dan. Et 
weren lieve boekies over peerties of zok-zo-
wat. En netuurlik wol ze dan even weten hoe 
et mit Charley gong. Of ze nog hieltied zo 
goed zwemmen kon en hoe of et op schoele 
gong. En dan kwam et kedogien veur dokter. 
Altied hiel mooi inpakt deur de vrouw van de 
Wereldwinkel mit een mooi strikkien d’r op! 
Somstieden een klein peertien van bargkris-
tal (omreden dokter zo van peerden hoolt). 
Dan weer een presse-papier waor dokter zien 
brieven onder beweren kon. Of aanders wel 
een klein deusien van blauw posselein, waor 
ze wisse van was dat dokter et wel mooi vie-
nen zol. ‘Ik hadde wel docht dat jow dit slim 
aorig vienen zollen,’ zee ze dan, wiels ik et 
kedogien nog an et uutpakken was. En ik zag 
dan veural hoe ze d’r van geneut wiels ik daor 
mit doende was,
Lessend kree’k inienen een vrouw uut Et Vene 
an de tillefoon. Et was een vrouw die ik niet 
kende. Ze vertelde me dat Vrouw De Vlaming 
uut de tied raekt was. ‘Zi’j schient pesjent bi’j 
jow te wezen en d’r is vraogd om jow hier-
over bescheid te doen...’ Ik hebbe de vrouw 
bedaankt veur de tiedinge mar bin d’r de rest 
van de dag hiel stille van west... ‘Somstieden 
gaon de dingen zoas ze gaon en as ze dat 
niet doen dan kuj’ d’r ok niks an veraanderen,’ 
gong et hieltied mar deur mien heufd...

Gelokkig heb ik heur foto nog op mien 
schostienmaantel staon en daornaost al die 
lieve kleine wereldwinkeldinkies die ik de 
oflopen jaoren van heur kreeg. Links naost de 
foto staot et bargkristallen peertien en an de 
aandere kaante et Chinese deusien van blauw 
posselein. De presse-papier ligt nog hieltied 
op mien buro om mien pepieren vaaste te 
holen. Nuum mi’j gerust ‘sentimenteel’, dat 
hindert mi’j niet. Veur mi’j bin et allienig mar 
dierbere herinnerings an iene van de vrunde-
likste en zaachtmoedigste meensken die ik as 
dokter ooit kennen leerd hebbe.

Wekelikse  
Stellingwarver  
aovend  
op Centraol

V anof 3 meert is et op deensdagaovend 
Stellingwarfs wat de klokke slat bi’j 
Radio Weststellingwerf Centraol. Die le-

kaole omroep, die zien studio in Noordwool-
de het, het besleuten om drie Stellingwarfs- 
taelige pergrammes op een vaaste aovend in 
de weke uut te zenden. Dat zal dus wezen op 
’e deensdagaovend, en et gaot daorbi’j om et 
streektaelmeziekpergramme Singeliers (van 
zesse tot zeuven), et tael- en kultuurpergram-
me ‘In Twielochten’ (van zeuven tot achte) en 
et infermetieve streekkulturele pergramme 
Huus en Hiem (van acht tot negen ure).  

Radio Centraal kuj’ beluusteren via de ether, 
de kaobel en Internet. (Ether: Noordwoolde en 
omstreken: 107.4 FM, Wolvege en omstreken: 
105.0 FM, Kaobel: Ziggo: 104.1 FM)
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O p 6 en 7 feberwaori bezorgden zoe’n 
twintig vri’jwilligers van de Stellingwar-
ver Schrieversronte veul bewoners van 

alle Stellingwarver zorginstellings en ver-
pleegtehuzen en De Menning in Wilhelmina-
oord een prachtige morgen of middag mit de 
jaorlikse veurleesaktie. In al die plakken wodt 
d’r dan veurlezen in et Stellingwarfs. Et dot 
aenlik alle keren weer blieken dat meensken 
bi’j et heuren van verhaelen in heur eigen tael 
dat as arg vertrouwd en plezierig erveren. 

Sommige veurlezers nemen behalven heur 
verleesmappe ok heur meziekinsterment mit 
en zingen bekende oolde lieties mit de be-
woners. Die mooie ofwisseling van verhaelen 
en meziek wodt deur et pebliek ommeraek 
wardeerd. Hiel vaeke wodt trouwens an de 
veurlezers vraogd of ze niet wat vaeker kom-
men kunnen, en pattie veurlezers voldoen 
daor graeg an. 

De veurlezers maeken gebruuk van een 
speciaole veurleesmappe 
die jaorliks anvuld wodt 
mit ni’je verhaelen en 
gedichten. Daor zorgde 
Schrieversrontevri’jwillig-
ster en koördinater van 
de aktie, Kiena Bouwer 
van De Haule, ok dit keer 
weer veur.

Hielkje Nieuwenhuis (linker-
foto) en Thijs Hofstee lazzen 
veur in Sickengaoord in 
Wolvege

Van de redaktie

Veurleesaktie zorgde weer veur veul plezier
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I n jannewaori en begin feberwaori wodde 
de film ‘Daor klept de klokke weer’ intro-
duceerd op de basisschoelen van Oost- en 

West-Stellingwarf. Op een viertal schoelen 
was daor extra ommedaenken veur, en dat 
gebeurde deur oold-onderwiezer Hans 
Koopmans van Oosterwoolde. Twie schoelen 
in Oost-Stellingwarf weren as eerste an de 
beurt. Dat weren de Buttingeschoele in Oos-
terwoolde, de schoele daor Hans Koopmans 
lange tied veur de klasse ston, en De Trede 
op ’e Haule, et dörp dat in et verhael een 
belangriek plak speult. Kot daornao prissen-
teerde Koopmans de film op ’e schoele van 
Ni’jhooltpae en op de Heidepolle in Wolvege. 
Koopmans vertelde veurdat de film vertoond 
wodde eerst in et kot over de geschiedenis 
rond 1500. 

Boek roem zestig jaor oold
Roem tien jaor leden vertaelde en bewarkte 
Koopmans et Nederlaanstaelige boek ‘Daar 

klept de klok weer’, dat was zoe’n vuuftig 
jaor eerder schreven deur meester Hendrik 
Hoogeveen van Oosterwoolde. De Stelling-
warver Schrieversronte leut et boek in 2017 
verfilmen; veur et skript zorgde filmmaeker 
en regisseur Thomas Rovers uut Grunningen. 
Dat de film op een professionele wieze op-
neumen wodden kon, wodde financieel meu-
gelik maekt deur de perveensie Frieslaand, 
de gemiente Oost-Stellingwarf en Stichting 
Bercoop Fonds. An de film warkten uut hiel 
Stellingwarf een grote groep van speulders 
en figuraanten mit.
   
Op webstee
Oflopen jaor is de film in zoe’n achttien 
dörpen vertoond, en vanof jannewaori is hi’j 
now te zien op de speciaole webstee veur 
Hiemkunde in et basisonders www.stelling-
werf-heemkunde.nl. Bi’j de film is speciaol 
lesmateriaol ontwikkeld, ok dat wodt op 
dezelde webstee anbeuden.   

Van de redaktie

Hans Koopmans prissenteert film

Hans Koopmans vertelt over de geschiedenis van de periode rond 1500
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B estaot d’r nog een rasechte Stelling-
warver anno 2020? Daor bedoel ik een 
Stellingwarver mit die puur van veurool-

den ofstamt die hier altied woond hebben. 
Ik wete wel haost zeker dat die d’r niet meer 
binnen. We hebben in oonze geschiedenis 
hier van alderhaande volk over de vloer had. 
Daenk an de Fraanse legers onder leiding van 
Napoleon, de hannekemi’jers die hier zoe-
mers uut Duutslaand kwammen te warken 
en ok goenend die haandelden in alderhaan-
de huushooldelike negosie. Dan haj’ nog 
allemaole volk uut de oorlogsgebieden en 
gaastarbeiders zoas de Indiërs, Tamils, Vietna-
mezen, Syriërs, Turken, Marokkanen en gao 
zo mar deur. Ok Surinamers en Antillianen 
kwammen hier veur de welveert. 

Vandaege-de-dag wo’n we overstroomd 
deur alderhaande Oost-Europese arbeiders. 
Daornaost het een groot diel van de Stelling-
warvers ’koloniaal bloed’ in heur. Dat kwam 
deurdat disse meensken uut Willemsoord, 
Wilhelminaoord en Frederiksoord heur buten 
de klonie waogden en heur mingden mit de 
plaetselike bevolking, want hormonen laoten 
heur niet in een hokkien plaetsen. Ok now 
wo’n bi’j gebrek an zorgpasseniel en ICT-ers 
nog meensken uut de Filipijnen en India 
hier henne haeld. En dan hej’ nog de vri’jge-
zelle jongen die een aeventuur angaon mit 
Filipijnse maegies. Kotomme, et vermingt an 
ien stok deur en uuteindelik liekt mi’j dat wel 
goed toe. De blonde maegies valen op don-
kere typen en de donkere manluden smulten 
bi’j et zien van maegies mit blauwe ogen en 
blond haor. Zo kriej’ een mingelmoes van 
kulturen deur mekeer. Warschienlik is et een 
soorte van evolusie, want omdat et klimaot 
waarmer wodt moewwe oons waopenen 
tegen de alles verschruuiende zunne en deur 

disse verminging kriegen we meer pigment. 
Alderdeegst bi’j mi’j in de femilie begint de 
verminging van de verschillende kulturen 
al vorm te kriegen. Zo kwam mien dochter 
Rianne op een zekere dag thuus mit Umberto 
Atzori en ik kon wel heuren an zien naeme 
dat zien oolden oorspronkelik niet van Buil of 
Zaandhuzen kwammen. Ok zien uterlik dee 
me niet daenken an een zeune van een riet-
snieder uut de Stellingwarven. Disse half-Ita-
liaan vuult him hier aorig thuus en treent 
en voetbalt ok al op sportpark ’Olpae’. Et 
Stellingwarfs zal op ’e duur de slag verliezen, 
mar daor staot tegenover dat de onderlinge 
tegenstellings verdwienen en oorlogen zullen 
naor ik hope ofnemen. De scharpe kaanties 
van et geleuf zullen d’r hopelik zo ok ofgaon. 

An de aandere kaante zal d’r misschien ok 
wel, krek as bi’j et Friese peerd, een soorte-
ment stamboek ontstaon. Nee, niet zoas Hit-
ler veur ogen hadde, mar iene om et blonde 
haor en de blauwe ogen veilig te stellen veur 
de toekomst. Want hoe aj’ et ok wenden of 
keren: bi’j verminging tussen verschillende 
volkeren uut de wiede wereld zullen disse 
niet dominaante lichemskenmarken verdwie-
nen en dat zol toch ok wel zunde wezen. 

Ik hebbe ok wel es even in mien stamboom 
ommepluusd. Bi’j de femilie De Vries kon ik 
tot ieuwen weeromme nog altied zien dat 
ze in de Stellingwarven heur boerkeri’jen 
hadden. Toch wete ik wel zeker dat d’r in 
et verleden ok wel es een veuroolder een 
schieve schaets reden het. Vandaor is et veur 
ieder meenske dat hier rondlopt op disse 
wereld een grote toevallighied. Deurdat ooit 
een pastoor him niet an et celibaot hul, of ien 
van je veuroolden deur een soldaot verkracht 
is, of dat de meteropnemer wel hiel vaeke de 

Freddie de Vries

Gewoon gelok had!
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meterstaand opnemen kwam is d’r ooit wel 
es een ’vremde’ takke in de stamboom kom-
men. Je bestaon is ien grote saemenloop van 
omstandigheden en ie meugen bliede wezen 
dat een meenske niet altied even braaf west 
is. En dan hebben we et nog niet iens over al 
die duzenden mannelike zaoden in de rees 
naor de eindstreep. Ik lieke soms wat sloom, 
mar toch he’k ooit die rees wunnen. En dan 
bliekt daj’ soms beter wat taktiek hebben 
kunnen dan altied haentien de veurste wezen 
te willen. In de 50-er jaoren mochten room-
sen alliend mit roomsen trouwen, want twie 
geleuven op ien kussen daor kwam de duvel 
tussen! Om de keuze wat groter te maeken 
en netuurlik ok om inteelt te veurkommen 

wodden d’r daansaovens orgeniseerd deur 
de karke mit aandere kattelieke enclaves 
zoas Stienwiekerwoold, Sint Niek, Blauwhuus 
en Dronriep. An dat roomse geleuf hebbe ik 
ok mien bestaon an te daanken. Mien vader 
hadde al drie jaor verkering mit een maegien 
uut et dörp, mar dat wodde verbeuden. Doe 
moest mien vader weer de boonakker op om 
een ni’je uutverkorene. Nao wat zuken vun 
hi’j mien moeder op et juuste mement. En dat 
is veur mi’j en ok veur ’De Ovend’ een gelok 
west, want aanders hadde dit stokkien d’r ok 
niet in staon!

Twiehonderd jaor!

E t plakkien Willemsoord, dat krek an de 
ere kaante van oonze greens mit Over- 
iessel ligt, bestaot 200 jaor. Willemsoord 

wodde in 1820 sticht as 'Kolonie III' van de 
bekende Maotschoppi'je van Weldaodighied. 
Dit hiele jaor is et daoromme feest in et dörp, 
mit een kompleet pergramme. 

Ok veur Stellingwarvers en aandere meens-
ken mit belangstelling veur de geschiedenis 
van die omgeving het et pergramme interes-
saante dingen te bieden, zoas ok een peer 
interessaante lezings, zoas die van Martin van 
der Linde van de Overiesselakedemie en die 
van Philomène Bloemhoff-de Bruijn, zi’j was 
eerder projektleider streektael an de Iessela-
kedemie. 
Van der Linde zal praoten over et biezundere 
boereprojekt 'Et Heideveld', en Philomène 
Bloemhoff gaot et hebben over de 'tael van 
de kelonietoeften'. 

Meer infermaosie over beide lezings kuj’ vie-
nen op www.weldadigwillemsoord.nl.

Ni’je mitwarker  
‘In Twielochten’
Vanof meert is Christine Mulder uut 
Wolvege de prissentaosie van et radio-
pergramme ‘In Twielochten’ verstarken 
gaon. Heur eerste uutzending was op 
20 meert; ze zal in et vervolg ienkeer in 
de maond een uutzending verzorgen. 
Christine is now ok al mit riegelmaot 
in et pergramme te heuren; zi’j lest o.e. 
de spannende fulieton over de struuk-
rover Jan Hut en zien maoten veur. 
Omreden ze ok aktief is as schriefster is 
ze ok te heuren mit eigen wark. In heur 
uutzending zal ze butendat elke keer 
veur een kollum zorgen gaon.
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Jan Koops

Plaetiesalbum

W aor ik de laeste weken ok bin, de hieltied kommen de meensken mit verhaelen over et 
verzaemelalbum mit plaeties van Stellingwarf-Oostaende. Grootgrutter Appie het dat 
uutgeven en de verzaemelaktie lopt tot et aende van april.

De meensken beginnen d’r mit mi’j over omreden Appie miende mien naeme in et boek zetten 
te moeten. Ik had ommes de redaktie van et boek op mi’j neumen. Appie wol ok van alle dat-
tien dörpen een filmpien op Facebook. En in al die filmpies mos ik een kot verhael vertellen bi’j 
een biezunder plak in et dörp. En now daenken pattie dus dat alles in et boek van mien haand 
is of uut mien verzaemeling komt. Mar niks is minder waor.
Doe Henkjan van Zanten (van de Appie) mi’j vraogd hadde mien mitwarking geven te willen, 
doe was et al vlogge dudelik dat de dörpen zels eins ok mitdoen mossen. Uut alle dörpen 
hebben meensken daornao heur enthousiaste mitwarking geven. Soms was dat mar iene van 
et dörp, mar de meerste 
keren twieje, drieje of 
nóg meer. Zi’j zochten 
oolde foto’s op in heur ar-
chieven, schreven teksten 
bi’j alle plaeties en zorg-
den ok veur algemiene 
teksten over heur dörp. 
Et gehiel wodde vaeke in 
de dörpen zels weer an 
aanderen veurlegd veur 
kontrole. 

Kotomme, de dörpen hebben 
heur aorig inzet om d’r et beste 
van te maeken. Dat ik daornao 
kiezen mos welke ofbelings in et 
boek kommen zollen en dat ik de 
teksten vaeke ommeraek inkot-
ten mos omdat ze vusen te lange 
weren, dat dot niks of an die 
talloze uren die daorveur al deur 
de dörpen leverd weren.Et centrum van Oosterwoolde bi'j de heufdbrogge

In De Fochtel wodt feest vierd 
omreden de verbieningsweg mit 
Appelsche verhadded wodde
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Vanzels bin d’r ok wel 
kaanttekenings te plaetsen. 
Binnen de dörpen is keuzen 
veur een bepaolde selektie 
van foto’s.  En omreden alle 
dörpen liekevule ofbelings 
kregen in et boek, kon van 
de grotere plakken niet over-
al een foto van opneumen 
wodden. Zo kreeg ik al de 
vraoge waoromme de zuvel-
febriek van Oosterwoolde d’r 
niet in staot. En een oplet-
tende verzaemeler vun uut 
dat bi’j ien plaetien een verkeerd bi’jschrift 
opneumen is. Zoks is vanzels hiel vervelend 
veur een redakteur: dat d’r een inhooldelike fout in een boek kommen is. En ok al hebben de 
dörpen de uuteindelike keuze van plaeties mit bi’jheurende teksten naokeken, en zi’j de misser 
ok niet ontdekt hebben, blief ik mi’j – ok al zol et mar iene fout wezen - as redakteur d’r toch 
ongemakkelik bi’j vulen.
Mar al mit al vun ik et hiel biezunder om an dit projekt mitwarken te meugen. Opni’j een boek 
daor de geschiedenis van oonze streek weer in naor veuren komt. En Van Zanten het niet zunig 
west mit investeren. Et is een boek wodden mit een had kaft en et is veur elkeniene in Oost- 
aende beschikber.
Ok an de vormgeving is 
goed andacht schonken. 
De verhaelen over de 
dörpen zels bin niet as 
ien blok tekst opneumen, 
mar in kleine patten ver-
dield over de bladzieden.
De logo’s en kontakadres-
sen van de historische 
verienigings, dörpsarchie-
ven en zokszowat bin ok 
opneumen in de hope 
dat d’r meensken wezen 
zullen die heur anmellen 
as lid of begeunstiger.
Een prachtig initiatief 
waordeur veul meensken 
maondenlange in de 
weer binnen mit oolde 
prenten van de streek 
en daornao een prachtig 
boek in de kaaste staon 
hebben.

De zuvelfebriek van Oosterwoolde;
disse foto is niet in et boek opneumen

Kefé en opslagplak ’t Scheepcken om 1915 henne.  De weg links lopt naor 
Ooldehoorn
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Toe, vertel es van vroeger…
verhaelen van en over oonze oolderen,
die beweerd blieven moeten en deurverteld, 
opdat ze niet vergeten wodden...

I n et laest van april gaot et projekt ‘Vertel-
koncerten’ in et (zuud)oosten van Fries-
laand uut aende! Vertelkoncerten? Jazeker, 

koncerten veur en deur bewoners van zorgle-
kaosies. Verhaelen over waor oonze oolderen 
wonen, waor herkenning is en een eupening 
ontstaot veur gesprekken.

Mooie, angriepende petretten van bewoners 
uut zorginstellings, die je mitnemen naor 
heur jeugd, heur dörp en de historie uut 
heur streek. Hoe hebben ze de oorlogstied 

beleefd? Heur verhaelen wodden optekend 
en verteld deur mi’j, en ok nog veurzien 
van beelden (foto’s) van doe en omliest mit 
meziek. Veur de akwisisie, de beelden en de 
meziek zorgt Duo Puur.

Vertel mar, luuster mar, kiek mar
De acht koncerten bin veur iederiene toe-
gaankelik, en as dat niet kan, dan is et veur de 
bewoners, de femilie en verplegend passe-
niel. Zesse wo’n in verschillende zorglekaosies 
holen en twieje op basisschoelen. Waorom-
me ok op ‘e schoelen? Now, omreden disse 
verhaelen hiel goed passen in heur projekt 
75 jaor vri’jhied! Lichtkaans dat een bewoner 
dan op die schoele komt, waor de leerlingen 
him of heur vraogen stellen kunnen over de 
oorlogstied. 

Zo is zowat de bedoeling dus. Mar ik heur 
et jim daenken: ‘Duo Puur’, wie bin dat now 
weer? (Veur et gemak gao ’k d’r mar vanuut 
dat ik mezels niet meer veur hoef te stellen…) 
En hoe kwammen jim dan mit mekere in de 
kunde?

Uniek en Puur!
Ik hebbe et duo kennen leerd op social 
media, via de digitaole snelweg, op LinkedIn. 
Aj’ daor een berichien op lezen: ‘Iets voor jou, 
Attie Nijboer???’, en dat was begin 2019, dan 
woj’ ni’jsgierig, of niet dan? Ik gong mar es 
kieken en las doe een oproep van Duo Puur 
naor een (semi) professionele verteller veur 
heur vertelkoncerten. 
Over heurzels doen ze uut de doeken mit de 
volgende introduktie ‘Wi’j bin fluitiste Petra 
van den Dolder en harpiste Annegreet Rouw. 
Beide ofstudeerd an et konservatorium. Een 
enthousiast, dynamisch en professioneel 
fluit-harpduo’. 

Attie Nijboer

Vertelkoncerten in Frieslaand een feit!

Et Duo Peer
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Veerder wodde ik nog geweer dat ’Puur’ staot 
veur wat ze zels binnen, en ok veur hoe as ze 
an et wark gaon willen. Elk optreden is uniek, 
en wodt speciaol toesneden op ’e weensken 
van heur opdrachtgevers en luusterders. Dat 
optreden doen ze et liefst op hiel verschillen-
de plakken en op podiums zoas in museums, 
universiteiten, karken, bi’j een uutveert, mar 
ok in zorginstellings. Goegel ze gerust mar 
evenpies! 

Wie schrift, die blift
Dus, niet zomar wat...! En wat ze doen gaon 
wollen was now krek wat veur mi’j! We zoch-
ten mekere ‘in et echt’ op en et klikte omme-
raek. Wel mossen zi’j et hiele koncept nog 
uutwarken, et nog konkreet hanen en voeten 
geven en de neudige middels daorveur 
vienen gaon! Zonder centeraosie zit d’r niet 
vule meziek in, now? Zi’j gongen de boer op 
mit een projektplan. Kregen goedkeuring en 
subsidie van de perveencie Fryslân. Ok deden 
ze an foonsewarving en dat lokte ok, ver-
scheiden stichtings as Emmaplein Foundation, 
Fonds Sluyterman van Loo, Stichting RCOAK, 
mar ok de gemiente Opsterlaand zeden heur 
financiële ondersteuning toe. Mit een slu-
tende begroting kon heur plan warkelikhied 
wodden!

Eigen verhaelen en eigenhied
Nog mooier was dat ze heur ok naor mi’j 
schikten in de keuze waor de koncerten we-
zen zollen. Want zeggen ze: ‘We hebben daor 
al vaeker optredens daon en hebben oonze 
kontakten daor én ok omreden de verteller, 
ikke dus, uut die kontreinen komt en ok de 
eigen tael, et Stellingwarfs, sprekt. Iene en 
iene is twieje!’ Hielendal mit iens!

Staand van zaeken
De planning is al klaor:
21 april Riemsoord/OBS de Riemsloot,
 Appelsche  10.00 ure
21 april CBS De Akker 
 in Oosterwoolde 13.15 ure
24 april Montessori De Plotter 
 in Drachten 12.15 ure
24 april Huys ter Swaach, 
 Beetsterzwaeg 15.30 ure
25 april Anna Schotanus, 
 Et Vene ???
25 april De Herbergier, 
 Berkoop 15.00 ure
26 april Berkenstede, 
 Wolvege 10.30 ure
01 meie De Rispinge,
 Drachten  14.30 ure

Intied hewwe et levensverhael van de doch-
ter van de bakker uut Langedieke, van een 
wiekzuster uut Beetsterzwaog en van een 
oold-profvoetbalder van Fc Heerenveen... 
optekend en wodt d’r zorgd veur geschikte 
beelden bi’j de verhaelen en wodt d’r passen-
de meziek uutzocht en arrangeerd. De vrouw-
luden bin nog op zuuk naor meer verhaelen, 
en as dat lokt dan mag ik daor weer henne! 
Altied weer mooi, en een betien spannend…
wat krie’k te zien en te heuren?

Naor et zuden
Et idee van de vertelkoncerten krigt een ver-
volg, want veur 2021 vertrekt Duo Puur naor 
et zuden! Zonder mi’j…
Veur mi’j hoolt et verhael dan weer op, mar 
de herinnerings blieven. Mar es kieken wat d’r 
aansen weer op mien (digitaole) pad komt…
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I n ’De Ovend’ van feberwaori schrift Carol 
Klok over de schaansen van de Stellingwar-
ven. In dat stok nuumt hi’j ok de Makkinge-

ster schaans, die in 1673 bouwd is en in 1937 
ofgreven en vothaeld wodde.
De schaans, of in dit geval aenlik een klein 
verdedigingswark, lag an de oolde Boverweg 
tussen waor now de retonde bi’j Makkinge 
ligt en et Oosterhuus, et begin van de Harken. 
Karst Berkenbosch miende dat hi’j op et plak 
van de Bargiens legen hadde. Disse naeme is 
mi’j niet bekend, mar ik daenke dat et Bargies 
wezen moet, heuvelties in de bos vlakbi’j 
waor de schaans legen moeten het an de 
zaandweg.
De eerste die over de schaans schreef was 
Popping, dat was in 1937 in de Ooststelling-
warver. In augustus 2007 het Nicolette Har-
tong ok al es een artikel schreven mit de titel: 
‘Leve Makkinga’. Dat het doe in ‘De Ovend’ 
staon. Tegere mit laandmeter Kees Stuurman 
en Nicolette hebbe ik in 2006 zocht naor de 
schaans. En… we hebben et plak waor de 
schaans lag vienen kunnen. 

Vandaege-de-dag is d’r liekewel niks meer 
van te zien in et laand.
De kraante ‘Nieuws van de Dag’ van 16 juli 
1937 gaf an: ‘Te Makkinga in het Z.O. van 
Friesland is een schans ontdekt, die naar alle 
waarschijnlijkheid dateert uit de oorlogsjaren 
1672 en 1673, toen de troepen van Münster 
ons land binnenvielen. De vorige week von-
den eenige arbeiders hier bij hun graafwerk-
zaamheden een terrein dat omgeven was 
door hoge wallen. Ook werden oude stook-
plaatsen aangetroffen tijdens het afgraven en 
egaliseren. Men ziet duidelijk de bolwerkach-
tige ronding tevoorschijn komen’.
De naemen van de arbeiders die via de D.U.W. 
(Dienst Uitvoering Werken) an et wark weren 
bin: Aachter, van links naor rechts: Oppers 
van Else (stokkeman), Joeke Menger, Jelle de 
Jong, Karel Friso, Van Ek?, Anne Duin?
Veur, aachter de lorrie: J. Dopstra, Sjoerd de 
Jong en Jan Betten.
De foto he’k kregen van Hendrik Jan Betten 
uut Oosterwoolde.

Jan Oosterhof

De Makkingester Schaans
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Kolofon

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

Redaktie Kjest Herder en Jan Koops
Buro-redakteur Sietske Bloemhoff

DTP BVK grafisch vormgever, Haulerwiek

Omslag Sietske Bloemhoff

Drok Pijper Media, Grunningen

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

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

E-mail info@stellingwarfs.nl

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

Ok te volgen op        

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

Losse nommers € 4,00

ISSN 0166-7351

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

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

SSR
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