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E T  V E U R O F F I E N
Verhaelen

In et augustusnommer van veurig jaor schreef ik dawwe plannen hadden veur een verhuzing.
Die plannen bin now ommezet in zekerhied, mar we wonen nog hieltied in Oosterwoolde. De 
drokte van de baene van mien vrouw maekt dawwe de planning flink bi’jsteld hebben moeten.
Daordeur en deur meer ‘vri’je tied’ vanwegens et coronavirus, he’k wat ruumte kregen om mi’j 
wat in te lezen in oonze ni’je omgeving, Kollum, en oons ni’je, mar oolde, huus daore. En dan 
kommen d’r verhaelen op et klied daor ik gien reken mit holen hadde.  
Et huus is in 1913 bouwd as doktershuus mit praktiekruumte en tot 2008 an toe hebben d’r 
altied huusdokters woond. En laot now iene van die dokters in de bak zeten hebben veur 
moord... Dat was even schrikken en hadden ze oons veurof ok niet melded. Mar doe ik de 
kraanteartikels, uut de tied van vlak nao de oorlog, d’r op naolezen hadde, bleek dat die moord 
niet in et huus pleegd wodde. Dat gaf toch even wat aosem. En hoewel de man bekend het, 
bin d’r now nog altied buren die d’r wisse van binnen dat hi’j et niet daon het, zoe’n goeie man 
moet die dokter west hebben. Tiedens de oorlog bi’jglieks hebben d’r neffens dezelde buren 
in tetaol achttien onderdukers bi’j him in huus verburgen west om zo niet naor Duutslaand 
te hoeven om te warken. De veurige bewoners hebben oons de plakken anwezen daor die 
meensken aachter plaanken schotten zatten.
Een aander biezunder verhael kwam naor boven doe ik infermaosie zocht over Kollum in 
de tied dat oons huus opleverd wodde, 1913 dus. Et dee blieken dat Kollum in dat jaor op ’e 
wereldkaorte zet is deurdat een piloot zien vliegtuug in een kaampe laand bi’j Kollum an de 
grond zette. Hi’j hadde doe vanuut Biarritz in Frankriek dik 1200 kilemeter in rechte lijn oflegd, 
een rekord veur die tied. Hi’j wun dan ok de wedstried daor hi’j an mitdee. De volgende dae-
gen hadden alle kraanten over de hiele wereld et over Kollum. 
Mar veur mi’jzels komt et mooiste nog. Deurdat ik mien verzaemeling prentebriefkaorten now 
uutbreiden wil mit oolde kaorten daor oons huus op staot, sneup ik et internet wat of. En zo 
kocht ik veur € 5,50 een kaorte die deur de piloot vanuut Kollum stuurd is naor Frankriek drekt 
naodat hi’j in Kollum laand was. Kiek, dat bin parelties veur de sneupers. En zo hebbe ik mit 
een artikel over dat gebeuren ok al mien eerste bi’jdrege leverd an et blad De Sneuper (!), van 
de Historische Verieninge Noordooost Frieslaand. Geschiedenis gaot ommes pas leven mit 
verhaelen!
Elkeniene het wel wat beleefd daor een verhael in zit. En die verhaelen moe’n niet verleuren 
raeken. Ok in disse Ovend daoromme weer een tal prachtige verhaelen. Of ze now baseerd 
binnen op warkelike veurvallen of hielemaole uut de doeme zeugen, elk verhael zorgt d’r veur 
dat ok aandere meensken de belevenissen of fantesienen veur ogen kriegen. Vule wille bi’j et 
lezen.

Jan Koops

2 DE OVEND
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I n de eerste helte van de veurige ieuw was 
Kornelis Elsinga (1872-1944) in de wiede 
omgeving beter bekend as ’Zwatte Knillis’, 

de biezundere visker van Kontermaans. Aj’ 
zien gezicht bekieken is et in ien oogopslag 
dudelik waoromme disse man ’Zwatte Knillis’ 
nuumd wodde.

’Zwatte Knillis’ in zien botien op ’e Lende

Kornelis wodde op 3 oktober 1872 geboren 
in Vinkega as zeune van Cornelis Kornelis 
Elsinga en Maria de Boer. Hi’j trouwde op 
29 jannewaori 1898 in Wolvege mit Dirkje 
Pen (1877-1956) van Steggerde. Et jonge 
peer gong in Steggerde wonen. In 1898 ston 
Kornelis bi’j de gemiente West-Stellingwarf as 

arbeider inschreven. In 1902 gong et echt-
peer mit heur beide kiender in een kleine 
arbeiderswoning wonen bi’j Kontermaans-
verlaot op ’e Hoeve. In die tieden zat d’r op 
dat plak in De Lende een schutsluus en een 
ienvooldige dri’jbrogge. 1)
Kornelis en Dirkje kregen uuteindelik zeuven 
kiender: Maria (1898), Harmen (1901), Wem-
ke (1903), Grietje (1904), Wemke Margretha 
(1907), Kornelia (1910) en Wicher (1912). 
Triest genoeg bleef et noodlot heur niet be-
speerd, want zo verleuren ze in 1906 binnen 
drie daegen heur doe jongste twie kiender an 
tbc: Wemke van omtrint drieje en Grietje van 
een goed jaor oold.  

De Lende mit de vroegere Kontermaansbrogge 
begin zestiger jaoren

Kornelis was dus eerst arbeider, mar een tal 
jaor laeter ston hi’j inschreven as visker. In De 
Lende, bi’j et begin van de indertied ’Zeuven 
bochten’ hadde hi’j een zonuumde ’dichte-
zet’. Dat is een soort ofzetting van netten 
vanof weerskaanten van et waeter, mit in de 
midden een grote foeke mit twie vleugels 

Jelle Roorda

Zwatte Knillis, de biezundere visker  
van Kontermaans
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4  DE OVEND

zodat d’r gien vis meer deur kon. Overdag 
wodde de foeke vothaeld zodat de schippen 
d’r deur konnen. As de naachtelike vangst 
niet genoeg opleverde, dan wodde overdag 
de foeke ok nog wel es plaetst om vervolgens 
mit een botien van grote ofstaand al ploon-
zende mit stokken in et waeter de vissen in 
de foeke te drieven. 
Langs De Lende gebeurde dit deur meerdere 
viskers - zonuumde broodviskers - veural bi’j 
et visken op aol. Zi’j leverden heur vangst mit 
naeme an de bruurs Jan en Anne Wiegers 
Visser uut Heeg, dat weren in de 19de ieuw 
bekende haandelers in aol. De bruurs hadden 

doedertieden een tiental zonuumde ’ielbû-
sen’ (boten van et boeiermedel) in de vaort 
om de deur de viskers vongen aol op te hae-
len, die vervolgens ‘levend’ mit speciaole ‘pa-
lingaken’ naor Londen vervoerd wodden. Om 
zeker te wezen van de levering van de vangst 
- veur een niet te hoge pries - nammen zi’j 
vaeke een andiel in de boten van de brood-
viskers of soms alderdeegst in de financiering 
van heur woning, zoas bi’j visker Marten Gae-
les van der Veen bi’j de Blesbrogge et geval 
was. Ok Kornelis zal veur de beide bruurs op 
aol viskt hebben, en men kon d’r van leven. 
In et naojaor van 1912 weren de vangsten 

Topografische kaorte van rond 1920: te zien is mit de kronkelende, mar ok de kanaliseerde Lende. Mar ok is et 
plak van et viskershusien van Kornelis te zien, dat is mit een +  teken angeven
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en ok de pries van de aol goed, want per 100 
kilo varieerde die tussen de f 50,- tot en f 80,-, 
neffens een markbericht. 2)

Op een gegeven mement het Kornelis zoe’n 
twiehonderd meter westelik van Konter-
maansverlaot een hutte, een klein husien 
bouwd. Et plak waor dat staon het, was dich-
tebi’j daor waor de Wetering op De Lende 
ofwaeterde op et aende van et laand dat ’de 
Mate(n)’ nuumd wodde. Et viskershusien ston 
midden in de netuur, mit rondomtoe grote 
klaeterjaegers. Et lag ofgelegen en was over 
laand - van Kontermaans of - via een voetpad 
te berieken. 3) Bi’j zien husien hongen altied 
visnetten en foeken te dreugen.

De oolde Lende rond 1925 veur et kanaliseren, 
zien vanof de Kontermaansbrogge

Bi’j et kanaliseren van De Lende in de jaoren 
1924-1927 ontston even veerderop naor et 
westen de zonuumde ’Overhoek’. Dat was 
een klein eilaantien (een ofsneden lusse in de 
revier) tussen de Brouwers- en de Roorda- 
poolder, waor Kornelis sund die tied vaeke 
was. Ok daor hongen haost altied visnetten 
en foeken te dreugen. Et was een rustig plak, 
en hi’j hadde daor zeker gien last van onver-
waachs bezuuk, omdat de Overhoek alliend 
mit een botien te berieken was. Ok daor had-
de Cornelis een kleine, wat verburgen hutte. 
Kornelis woonde op een gegeven mement 
meer in zien viskershusien as thuus, neffens 

de verhaelen. Bliekber konnen Kornelis en 
Dirkje niet mit mekeer overweg, want op 12 
december 1929 kwam et tot een echtschei-
ding, neffens een arrest van de rechtbaank 
in Liwwadden. Heur kiender weren doe - op 
iene nao - al volwassen en hadden vermoe-
delik et oolderlik huus al verlaoten. Dirkje 
ston liekewel nog tot 1935 op et oolde adres 
Kontermaans nr. 18 inschreven. Zi’j woonde 
vervolgens o.e. in Vledder, waor zi’j op 11 juni 
1956 uut de tied raekte.

Reinold de Vries (geb. 1924), woonde jaoren-
lange mit zien gezin in Steggerde (Steggerde-
weg 83); hi’j was daor veehoolder en woont 
now in Wolvege. Reinold, een zeune van 
Rembertus de Vries, kan him ’Zwatte Knillis’ 
nog goed herinneren. Hi’j leerde him as jonge 
van ongeveer twaelf jaor al kennen. Hi’j en 
zien bruur Jozef troffen him es op een waar-
me zoemerdag in de poolder, doe et onver-
waachs begon te rommelen en te bliksemen.  
De jongen weren bange veur et onweer, mar 
Kornelis stelde heur mitien gerust deur te 
zeggen: ‘Onweer is de netuur, mar dot je niks, 
heur!’  
Winters gongen de jongen as et mar even 
kon rieden op et laandies van de poolders bi’j 
De Lende. Op een gegeven mement kwam-
men ze via de Wetering vlakbi’j De Lende 
terechte, mar daor bleek et ies niet stark ge-
noeg en zakte Jozef d’r deurhenne. Gelokkig 
kon hi’j mit veul muuite de kaante berieken. 
Veur hulpe gongen ze naor Kornelis en deur 
him wodden ze opvongen. Zi’j mochten heur 
bi’j de hooltkachel opwaarmen en Jozef kon 
zien kleren dreugen laoten. Om mar kot te 
gaon, Kornelis was zo behulpzem as wat, 
zeker een gelok bi’j een oongelok, neffens 
Reinold. 
Hi’j omschrift Kornelis as een vrundelike 
mar ok biezundere man, mit een hiele grote 
grieze baord. Sommigen, veural de meens-
ken die him niet kenden, schrokken daor 
vaeks wat van. As ze him liekewel ienkeer wat 
kenden gong Kornelis soms mooie, starke 
verhaelen vertellen, veural over de netuur en 
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6  DE OVEND

zien visvangsten, waor hi’j ok zels hadde om 
lachen kon!
Tiedens de oorlog hulp Kornelis onderdukers; 
jonge mannen uut Hooltpae en Steggerde 
die hi’j mit zien botien over De Lende zette, 
omdat et te geveerlik was om via de weg en 
langs de Kontermaansbrogge te gaon. Dat 
was o.e. et geval mit Hendrik de Vries, die 
tegere mit ere jonge mannen in Steggerde 
onderdeuken zat in een schoelhutte in et 
Bruiningsbossien (een oolde entekooi). Op 
die meniere kon Hendrik now en dan zien 
oolden in Hooltpae toch es even opzuken. Ok 
wodden op die wieze eten en kleren naor de 
mannen overbrocht. Zommers hebben d’r in 
zien viskershusien ok wel es tiedelik onderdu-
kers zeten.

De schutmeesterswoning die rond 1920 nog 
bewoond wodde deur de femilie Elzinga

Bouwe Roorda (1907-1989), mien heit, die 
boer was in Steggerde (Steggerdaweg 75) 
en hujlaand hadde bi’j De Lende, nuumde 
Kornelis een echt netuurmeenske, iene die 
geweldig veul te vertellen wus over planten, 
dieren en netuurverschiensels. ’Zwatte Knillis’ 
ston neffens him bekend as een arg bedre-
ven visker. Hi’j viskte ok wel in de pettens 
van Brouwer en Roorda op snoek, zeelt en 
witvis. Hi’j rookte zels riegelmaotig aol of ere 
soorten vis, veurnaemelik veur de haandel. 
Mit mien heit ruilde hi’j zoemers een pos-
sien rookte aol tegen een emmertien rauwe 
koemelk.   

Ok in et zuken van veural ente-eier in et 
veurjaor was hi’j bedreven. Daornaost was 
ok et streupen van wild zoas et vangen van 
een knienegien, een haeze en ok de wil-
ster (gooldplevier), et gaanzeflappen en et 
vangen van enten hem niet vremd. Of hi’j 
daor wel de vergunnings veur hadde, wodt 
betwiefeld. Op ooldere leeftied kwam Kor-
nelis niet veul meer onder de meensken. Hi’j 
raekte op 3 meie 1944 in Wolvege uut de tied 
op 71-jaorige leeftied. 

Mit dit artikel hoop ik dat de herinnering an 
Kornelis Elsinga, veural bekend as ’Zwatte 
Knillis’, nog lange bestaon blieven zal! 

Noten:
1.  Disse brogge maekte diel uut van de ver-

biening Hooltpae - Wester Hoeven - Bu-
tenburen naor Noordwoolde via de oolde 
zaandweg Oolde Jokweg. Dat gul mitien ok 
veur de route van de in datzelde jaor (1902) 
ni’j anlegde Hoeveweg naor Steggerde. 
In 1909 is die dri’jbrogge vervongen deur 
de vaaste brogge van vandaege-de-dag, 
en die doe naor Jan Harms Contermans 
vernuumd wodde. Jan Harms Contermans 
was de eerste schutmeester van et in 1650 
bouwde vallaot of de sluus.

2.  De laeste beroepsvisker van West-Stelling-
warf was Geert Gooijer, die in 1947 opzich-
ter wodde bi’j It Fryske Gea.

3.  Et husien is in de jaoren zestig ofbreuken, 
en et d’r bi’j heurende perceel is op een 
gegeven mement in eigendom overgaon 
naor It Fryske Gea. 

Bronnen: 
Steggerda, et pattien weeromme, Jelle Roorda 
(2012); Oldeholtpade tussen 1900 en 2000, 
G. de Vries  en N. Oostra (2000); de gemiente 
Weststellingwerf; Vereniging Historie West-
stellingwerf; Google-internet; overleverings-
verhaelen van Bouwe Roorda en Reinold A.F. 
de Vries.
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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 (2) 

Inkiekies in de Stellingwarver literetuur en rissenaosies veur een haandboek

A l gauw nao de oorlog is d’r een groe-
pien schrievers en aandere belangstel-
lenden aktief in West-Stellingwarf, die 

ok kontakt hadden in et oosten, benaemens 
mit Bergveld.  Iene d’r van was Jouk, schoel-
naeme van Martinus Bakker (1926-1996), 
ofkomstig uut Noordwoolde. Die vaalt al 
gauwachtig op deur de soms vri’jere vormen 
as aanderen van zien tied en de veurige ge-

neraosies. Ondergao bi’jglieks disse strofen; ’t 
gaot over Japie oons kleermaekertien:

Sniedertien, sniedertien, knipperties-man,
Sniedertien, sniedertien, pripperties-man,
Ni’j veur je vrouw en je kleinties.
Ni’jen brengt geld en veur geld koop ie brood,
Stikker-de-stikker, soms klein en soms groot.
Ni’j mar heur, Ni’j ie mar fijnties.

Ien van de mooie toegangsbodden bi’j Berkoop, mit tekst van Lamkje Hof
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8  DE OVEND

En lees dit es, uut zien Volksspeulen, mit 
ommedaenken veur de gemienschop, lange 
veur de tied dat ‘mienskip’ in verbaand mit 
Liwwadden as Kulturele Heufdstad naor oons 
overwi’jen kwam…:

En as de aovend laeter wodt
Mit spullegies komsa
As’t allemaole waeter wodt
Mit kupien-stikken, ha!
Dan jubelt d’r een blied gelok
In al die meensken eupen!
Waorom? Wel ze bin stok veur stok,
De rieke en de zundebok,
Tot de Gemienschop reupen!
 
Al vlak nao de oorlog – en lichtkaans ok even 
d’r veur – was Lamkje Hof-de Boer al aktief 
(1908-1991). Krek as Martinus Bakker zol ze 
ok in de tied van de Stellingwarver Schrie-
versronte, van 1972 of dus, een stevige rolle 
speulen. Mit, lao’we dat niet vergeten, een 
meraokels goeie verkope. We praoten over 
duzenden exemplaoren, liekas veur zoveul 
boeken, van Bergveld tot en mit Johan Veen-
stra. Om groots op te wezen, zeker veur zoe’n 
naor verholing klein taelgebied.  

Uut et perspektief van de Oosterhoffen: van de 
Westhoek uut

Zelden kriej’ poëzie in et Stellingwarfs te 
lezen uut de tied van de oorlog. Toch hewwe 
van dat wel een aorig veurbeeld van R.W. 
Oosterhoff, schoeleheufd van De Hoeve, of-
komstig uut de Westhoeke. Hi’j schrift in 1944 
et volgende gedicht over et dörp Spange.

Spange

Spange mien dörpien, wat lig ie daor stille
En vredig, temidden van waeter en riet,
Wie d’r een rustige woonplaets moch zuken
Vint vast op ‘e wereld een betere niet.

Een straotweg, een pad en een diek mit wat 
boeren

En veerders wat turfmaekerstenten verspreid;
An d’ien’ kaant de Scheene, an d’ ere de Lende,
Zeediek en Ni’jweg veur de rest nog tot scheid.

An ‘t pad staot een klokhuus, dat is al een 
ooltien,
Een peer ieuwen leden ston daor nog een kark’.
Een karkhof d’r ommehenne mit verscheidene 
stienen
En mennige grafstien hadd’  nog een huusmark.

Et laand wodd’ verveend en wodd’ trekgat en 
kraggen.
Jow glorie gong henn’, ie verzonken in ’t niet.
Mar dommiet zuj’ bluuien, as ’t ontginnen an 
kaant is
En ’t netuurmonement elk zien mooiighied 
biedt.

Perf. dr. J. Oosterhoff Rzn. verzorgde in 2003 
een mooie tekstedisie van R.W. Oosterhoff 
zien wark, de auteur van Spange dus. Dat 
boek wodde,  krek as zoveul boeken, ok bi’j 
de Stellingwarver Schrieversronte uutgeven. 
Hi’j nuumt in een inleidend heufdstok ‘Stel-
lingwerfs en de Stellingwarver Schrieversron-
te’ veur et begrip van  zien lezers de volgende 
groep schrievers as zeg mar de aktiefsten 
vanuut de jaoren zeuventig tot in de jaoren 
negentig: 

Johan Veentra, Harmen Houtman, Stien van 
Anne oftewel Christien Mulder, Jan van der 
Meulen ps. Jan van Overtjonger, Lamkje Hof-de 

Veurkaante van et mooie boek 
mit teksten van R.W. Oosterhoff
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Boer, Karst Berkenbosch, Zwaantje Kuiters, 
Bennie Holtrop, Pieter Heida, Jannes W. Nijholt, 
Henk Kroese, Fokke Middendorp, Oene Bult, 
Otto de Vent, Klaas K. Hofstra, Lodewiek Hoog-
hiemstra, Klaas van der Weg, Margje Jonker, 
Wiebe Jaeger oftewel Wube Lamers van de 
Kuunderwal, Bonne de Vries, Boele Land, Wiebe 
Nijboer, Grietje Hento-Stoker, Jan Oosterhof jr. 
Lily Köhler, Anke Hoornstra, Dirk Kerst Koop-
mans.

Dan lees ie et es bi’j een aander, bi’j perf. 
Oosterhoff dus, wo’k mar zeggen. Mar zonder 
gekhied, sund de SSR in 1972 begon is d’r 
deur veul meensken hiel veul gebeurd, dat 
kuj’ zels ok wel naogaon op de websteden 
van de Stellingwarver Schrieversronte en in 
bi’jglieks de bloemlezing / et literetaire over-
zicht in Feest van (her)kenning, ok een SSR-
boek. En ok in et Nedersaksische literetuur-
overzicht dat opneumen is in de nog jonge 
publikaosie Nedersaksisch in een notendop 
(2019), in et ooldere Handboek Nedersaksische 
Taal en Letterkunde (nog in te zien op dbnl.nl) 
en in de nog ooldere Schrieversronte-bloem-
lezing Onder eigen volk, van 1978. Die bloem-
lezing het wark van 24 schrievers van doe en 
eerder.

Klaas van der Weg: Daegelikse dinkies. 
En zoveul  aanderen, en zoveul meer

D’r weren en bin vanzels alderhaande grote, 
minder grote en kleindere schrievers. Ik praot 
graeg mit respekt over heur wark, mar ik kan 
ze in et kotte bestek van De Ovend netuurlik 
lang gien recht doen. Dat doen de boeken 
en losse publikaosies van heurzels wel en ok 
de overzichten over heur in aandere publi-
kaosies. Daenk an de haost dattig literaire 
boeken van Johan Veenstra, de gedichten, 
lietteksten en meer van Harmen Houtman, de 
novelles van Boele Land (Gooldsje) en Karst 
Berkenbosch (Blauw Zwiet) om weer es wat 
aanders te numen, de verhaelen van Fokke 
Middendorp, de volksverhaelen van Wube 
Lamers van de Kuunder (Mien wegen bin 

duusterd paeden) om nog mar es wat meer an 
te stippen. En om toch weer een dichter an et 
woord te laoten en de romantiek van oonze 
tied mit te nemen, haele ik et volgende van 
de dichter Jan van der Meulen (1926-2008) 
an: 

De waeternimf

An et lome straand 
van de Cote d’Azur
verrees uut de zee
heur golvend feguur,
deursnee ze ieniens
mit priestige nocht
de scharpe scheiding
van waeter en locht.
Mar amp’ran hadd’ ik
van heur glaanzende 
weelde wat sliend,
of ze was al weer
van de zunne, de zee
en de wiend…

Om een reden nume ik hier speciaol nog 
even Klaas van der Weg van Ni’jtriene, mit 
zien ‘daegelikse dinkies’.  Zoaj’ bi’j o.e. Jouk, 
Bergveld en ok Jan Berends Prakken alzag-
gen, oonze schrievers leuten en laoten ok 
alderhaande maotschoppelike betrokkenhied 
in heur wark tot uutdrokking kommen. Zo ok 
Klaas van der Weg soms mit zien verhaelen, 
die hi’j dus as ‘daegelikse dinkies’ andudede. 
De Schrieversronte gaf die ‘dinkies’ in boek-
vorm uut; een peer aorige fragmenten laot ik 
hier volgen. We gaon even naor… een dim-
mestraosie tegen kruusraketten mit atoom-
taeke (ja!) op et Museumplein (21-11-1981). 

Omdat ik in de IKV-kemmissie zitte, om zoveul 
meugelik meensken naor Amsterdam te krie-
gen, mos ik as kemmissielid de leiding nemen in 
iene van de zes bussen. Drienentwintig meens-
ken stapten in de Westhoek in. De Langelille lag 
op kop mit acht personen (…). In Munnikeburen 
kreeg ik die daegs de eerste verrassing te pak-
ken. D’r komt een volkswaegentien an rieden, 

DeOvend_augustus2020_binnenwerk.indd   9DeOvend_augustus2020_binnenwerk.indd   9 03-07-20   09:4503-07-20   09:45



10  DE OVEND

stopt, d’r stapt een vrouw uut, en die zegt in et 
Duuts tegen mi’j: ‘Kuwwe hier instappen?’ Die 
was via kunde an een kaortien kommen!  

In Wolvege mossen we bi’jlaeden, en daor 
stonnen de ere vuuf busen al. We kregen doe 
mit mekeer 55 meensken in de bus. Doe reden 
we naor de brogge in en over et Tjeukemeer, 
want daor kwammen de tachtig bussen uut 
Frieslaand bi’j mekeer, en daor bin de meensken 
teld. En intied reden de 40 bussen uut Grunnin-
gen oons veurbi’j mit liende Duutse bussen d’r 
tussen in. Doe koj’al geweer wodden, dat d’r die 
daegs wat groots gebeuren zol. Inienend komt 
d’r een onbekende man bi’j oons de bus in, en 
die ropt van: ‘Een hoeraatje veur de Stelling-
warvers, want zi’j leveren percentsgewieze de 
meerste demonstraanten van Frieslaand’.

Van de gebeurtenissen in Amsterdam geft 
Van der Weg een live-verslag. 

‘Ie zien zovule, en ie kriegen zoe’n dag zoveul 
indrokken! Ie kun alles niet beschrieven, dan 
wa’k de hiele ‘Ovend’ wel neudig. D’r weren 
meiden mit grune gezichten, mit roodvarfde 
gezichten, mit gruun haor. D’r weren meensken 
die min leupen, of ze kreupelden, mar ze leupen 
mit. Invaliden in karregies deden mit! Invaliden 
in karregies stonnen an de kaante oons toe te 
wuiven. Pelisies an de kaant, mit buttons of 
rozen op ‘e jasse, ze deden allemaole mit. (…)  
Van preenses Irene tot boeremaegies toe, van 
perfesters, filmsterren, doomnies tot boere-
arbeiders toe.’ 

An et aende zegt Klaas: ‘Ik kan dit wel zeggen, 
et was iene van de mooiste daegen van mien 
66-jaorige leven, en as et wezen mos, morgen 
weer, veur oonze kleinkiender, dat die dommiet 
op een fesoenlike meniere in een fesoenlike 
wereld leven kunnen. Geef de vrede een kaans.’ 

Give peace a chance, de jaoren zestig, zeu-
ventig, tachtig… 

Genres en genres en… verfilming; en… 
een projektplan

De lezing veurbereidende vuulde ik et weer: 
alle reden om tot een groot tetaoloverzicht 
te kommen, een haandboek Stellingwarver 
literetuur. Mar dat kan niet aanders as deur 
een stevig projektplan. De Schrieversronte 
het me dat eerder al es zoks opstellen laoten.  
Een stevige financiering is neudig, mit naeme 
veur een jonge, kundige man of vrouw die 
vlot et meerste deurnemen kan, kot beschrie-
ven kan en illestreren kan mit kotte fragmen-
ten. Alle schrievers die weeromme te vienen 
binnen en ieder die tot vandaege-de-dag ak-
tief is, moe’n mit persoonlike gegevens en mit 
wark vertegenwoordigd wezen. En dus ok alle 
genres die van de 18de ieuw veurkwammen. 
Dat brengt me nog even bi’j et genre dat as 
dadde onderdiel van de aovend et neudige 
ommedaenken kreeg: de film Daor klept de 
klokke weer, baseerd op et haost gelieknaemi-
ge boek van H. Hogeveen. Sietske Bloemhoff 
gaf d’r tekst en uutleg bi’j. 

Attie Nijboer, Roely Bakker en… oe, 
dat projektplan 

Dichteresse Attie Nijboer vormde mit de 
prissentaosie van heur wark et twiede on-
derdiel van de literaire aovend, en wisselde 
me d’r tussendeur mit of. Op een innemende 
meniere brocht ze een mooie riegel van de 
eigen gedichten, herkenber en raek. In iene 

Aachterflappe van Klaas van der Weg
zien ‘Daegelikse dinkies’
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Behalven dat et verhael over De Verdwenen Peerden opvoerd wodde in een streektheaterspul, zol et laeter ok 
de bron wezen veur opni'j een Stellingwarver film

van de gedichten komt as thema et onthoold 
veur, en in et twiede diel van mien verhael 
kon ik daor bi’j anhaoken. Wi’j moe’n wat 
d’r an Stellingwarver literetuur is niet zuver 
onzichtber holen,  we kun niet alles ontho-
len en we moe’n veur laeter wel alles in een 
literetuurgeschiedenis mit fragmenten bi’j 
wieze van bloemlezing naor veuren brengen. 
Veur et onthoold zeg mar, as een belangriek 
onderdiel van de eigen tael en kultuur van 
oonze streek Stellingwarf en zien meensken. 
Daoromme he’k disse aovend mit naodrok 
pleit veur iene van de ni’je projekten die de 
Stellingwarver Schrieversronte in veurberei-
ding het, een tetaoloverzicht van de Stelling-
warver schrieveri’je deur de jaoren henne. 
Oftewel een haandboek Stellingwarver 
literetuur. Ik hebbe drie veurbeelden van de 
Drentse literetuurgeschiedenis zien laoten en 

drieje van de literetuur in et Fries. 
An now toe hej’ et lezen van mien verhael 
volholen, lezer, en ie hebben onwillekeurig 
docht: moet dit niet vule eerder uutwarkt 
wodden tot een overzichtsboek? Ja, ja, ja, 
ie hebben geliek. As et je wat weerd is en aj’ 
kunnen, help mit as et douk ankomt op de 
uutvoering van et projektplan, bi’jglieks bi’j 
de financiering. Want de SSR is vast van doel 
om zoks te doen. En ik hebbe al van goenend 
heurd die dit alles ok vienen.   

Op, Stellingwarver gemienschop, 
‘In Vrundschop’

Et het de Stellingwarver gemienschop west 
die de laeste vuuftig jaor zo veul op ‘e bod-
den brocht het: an proza, poëzie en aander 
leven in de brouweri’je. Schrievers, lezers, 
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besprekers, die meensken hebben dit alles 
veur mekeer brocht en maekt. En netuurlik de 
meensken die uut belangstelling alderhaan-
de vraogen hadden. Van et vienen van een 
toepasselik gedicht tot boekuutgiften van 
verschillende schrievers. Oonze gemienschop 
moet mit de Stellingwarver literetuur veerder 
en de Stellingwarver literetuur moet ok mit 
steun van die gemienschop veerder. Doukies 
dus ok mit een haandboek Stellingwarver 
literetuur. Deur saemenwarking en mit vrund-
schop, daor Roely Bakker ok al over dichtte. 
Dit stok begon de Stellingwarver dag van de 
poëzie in de nationaole weke van de poëzie, 
en mit ditte, een gedichien van Roely, zette ik 
d’r even een punt aachter.

Vrundschop

Kostber plaantien
omgeven mit korrels andacht
bespruuien mit druppels respekt
koesteren mit waarmte
kostber plaantien
vrundschop

Attie Nijboer

Tussen vroeger

of laeter

Op et wiede 
Van De Lende
Doe de maone 

Vergleed in de naacht
En hi’j kaant’ 
Noch wal herkende

Dreef hi’j stuurloos
In de midden van
Argens en nargens
 
Zien gedaachten 
Zwevende boven
Et donkere waeter

Tussen now en 
Vroeger of laeter
Zol hi’j waachten?

Et locht toelaoten?
Of et duuster omaarmen?
De keuze ligt daor...

Mar is hi’j ok klaor? 

Van de redaktie

Enquête ofleidings 
in Nederlaans 
en regionaole taelen
De bekende perf. dr. Nicoline van der Sijs 
vragt meensken mit interesse om een vraoge-
lieste in te vullen over ofleidings. Et gaot om 
et gebruuk daorvan in et Nederlaans, mar ok 
om et gebruuk in regionaole taelen, zoas et 
Stellingwarfs (Nedersaksisch). Veur wie aorig-
hied het an dit soorte van enquêtes, dit is de 
link: https://www.neerlandistiek.nl/2020/06/
stommerd-stommeling-stommerik-help-
mee-met-het-in-kaart-brengen-van-verschil-
len-in-afleidingen/
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Jaap Sikkema

Soepzotien

L oek en Lieneke hangen wat omme bi'j 
de speultuun op et kampeerplak in 
Appelsche. Et is te waarm om je drok 

te maeken. Ze schommelen zachies henne-
en-weer om nog een betien frisse locht te 
kriegen.
De baos van et kampeerplak komt alle velties 
bi'jlanges en vragt an de kinder of ze mid-
dags ok mit de boswaachter op pad willen 
naor de schaopskudde in 't Vledderveld. Loek 
en Lieneke kieken mekeer an en nikken beide 
een keer mit et heufd. 'We gaon mit.’

As ze bi'j de kudde ankommen gaon ze, 
vermuuid van et lopen, languut tegen een 
zaandrille liggen. Zi'j pakken een pakkien 
chips en een flessien kola uut de roggetasse, 
ze hebben staorigan wel zin in wat. Mit et 
heufd aachterover op ’e roggetasse kieken zi'j 
naor de staolblauwe locht.

D'r gaon twie peerden mit ruters veurbi'j en 
die wo’n almar kleiner. In de veerte liekt et 
wel as raeken die peerden de grond niet meer 
an. Deurdat de zunne op et zaand braant, trilt 
de locht. De peerden mit heur ruters zweven 
boven de zaanddunen.
'Ken ie et sprokien van Assepoester wel,’ vragt 
Lieneke.
'Hoe now, waoromme moe'k dat kennen,' 
miemert Loek een betien dromerig.
'A'k die beide ruters zo zie, daenk ik daor an. 
De preens en zien preensesse galopperen et 
kasteel uut waor as hi'j heur wakker tuut het. 
Ik hebbe ok rieles bi'j oons in de manege, 
mar ik bin daor nog nooit wakker tuut,’ gaot 
Lieneke veerder.
Loek kikt overdwas en Lieneke strak naor de 
blauwe locht.
'Ik hiete wel van Preens, mar daoromme bin 'k 
et nog niet.'

'Zol ie wel preens wezen willen,’ vragt Lieneke, 
en zonder zien reaktie of te waachten gaot ze 
veerder, 'as ik een aorige preens tegenkom-
me, dan liekt mi'j dat wel wat.'
Loek kikt nog es op 'e kaante en fluustert: 'Ik 
ken wel een aorige preens, mar ik weet niet of 
die wel peerdrieden kan.'

Zi'j schrikken beidend wakker van een zwatte 
kri'je, die krek over heur heufd vligt en zitten 
een tel laeter rechtop. De boswaachter en de 
kudde bin in de veerste veerten niet meer te 
zien.
'Ik daenke dawwe dan et beste now et peer-
despoor mar volgen kunnen, dan kommen 
we wis en zeker bi'j een huus uut.' Lieneke 
zegt et as het zi'j pas een grote uutviening 
daon.
Even laeter sjokken zi'j naost mekeer deur et 
maelige zaand in de branende zunne. Et zin 
wodt d'r niet beter op. Ze beginnen al wat 
spiet te kriegen van dit aeventuurlike reisien. 
Inienen schopt Loek tegen een hoefiezer an, 
en d'r zit nog een hoefspieker in.
'Die hebben de preens en de preensesse grif 
verleuren; wi'j brengen dit wel even an,' vint 
Loek. Hi’j pakt et hoefiezer op en veegt et 
zaand d'r of.
'Hoefiezers brengen gelok,' markt Lieneke 
nog op.
Zi'j volgen et spoor en kommen uut bi'j een 
grote verbouwde boerderi'je. Ze lopen et arf 
op en zien dat de beide ruters op et terras an 
een glassien wien zitten.
'Wi'j hebben een hoefiezer vunnen en dat kan 
wel es van jim wezen,' zegt Loek vraogende.
'Dat klopt, wi'j misten d’r al iene; et is hiel net-
ties van jim om et oons te brengen.' De man 
pakt et an en gaot weer zitten.
'Wi'j hebben in disse waarmte een hiel aende 
lopen moeten en hebben d'r dust van kregen. 
Hebben jim een glassien waeter veur oons,' 
vragt Lieneke bertaolweg.

(Een faobelachtig verhael)
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'Daor is wel een kraene,' zegt de vrouw, en 
pakt nog een krekkertien mit roomkeze van 
de schaole.
'Dit is wel hiel lekker waeter, as ik daor disse 
hoefspieker in doe, dan kriej’ hiele lekkere 
soep,' zegt Lieneke zo luud dat de man en de 
vrouw et ok heuren.
Lieneke dri'jt heur omme en zegt tegen de 
vrouw: 'Aj’ mi'j een grote panne brengen en 
de barbecue anzetten, dan wil ik die lekkere 
soep wel veur jim maeken. Loek, as ie wat 
gruunte en een peer wottels hier uut de 
tuun ophaelen, dan wodt et nog lekkerder.' 
Even laeter lat Lieneke de hoefspieker en alle 
gruunte mit een ploonze in et haost hiete 
waeter valen.
De soep begint al lekker te roeken en Lieneke 
zegt tegen de man: 'As wi'j d'r ok nog wat 
soepvleis indoen, wodt et nog een stok lek-
kerder.' De man lopt et huus in en komt mit 
een schaoltien gehakballen en een flessien 
maggie weeromme.
Et rokt now wel hiel lekker, dat de vrouw 
haelt vier soepkoemen uut de keuken en zet 
die op ’e taofel.
'De soep is klaor,' zegt Lieneke, en duupt de 
hoefspieker onder uut de panne.

'Ik hael nog een stokbrood en wat te drinken 
veur oons allemaole, dan wodt et nog smoe-
ker, ropt de man. Even laeter zitten zi'j mit 
heur vieren an de grote taofel te schraansen.
As zi'j de boek vol hebben en aachterover in 
de luie stoel hangen vragt de man: 'Ik kenne 
jim niet, wonen jim hier in de buurt?'
'Welnee, wi'j bin in Appelsche op vekaansie, 
we zitten mit onze oolden op een camping 
en bin een aentien lopen gaon.’
'Oe blinder, dan bin jim aorig verdwaeld,' zegt 
de man. Nao een schoffien zegt hi’j: ‘Ik mos 
jim mar even mit de auto naor de ingang van 
de camping brengen, want aanders kommen 
jim vandaege niet meer te plak.’

As zi'j in twielochten et kampeerplak oplopen 
vraogen heur oolden: 'Waor weren jim toch 
de hiele middag, we hebben de boswaachter 
en de campingbaos al bi'j de deure had. We 
bin allemaole hiel bange wodden. Deur jim 
fratsen is et hiele bezuuk an de kudde in de 
soep lopen.’
Loek en Lieneke kieken mekeer an en zeggen 
hiel eernstig: 'Klopt, wi'j hebben d'r inder-
daod een soepzotien van maekt.’

Van de redaktie

Tentoonstelling en boek 
Sybranda Wieringa
jaor uutsteld
In disse tied zol d’r bi’j de Stellingwarver 
Schrieversronte in Berkoop een tentoonstel-
ling west wezen mit schilderi’jen van Sybran-
da Wieringa uut Grunningen. Toegeliekertied 
zol d’r ok een boek uutgeven wodden mit 
ofbelings van dat wark. Mar vanwegens et 
coronavirus is in overleg mit de keunstene-
resse de tentoonstelling now uutsteld naor 
de zommer van 2021. 
Et doel is dat bi’j de eupening daorvan et 

boek prissenteerd wodden zal.
De onderwarpen van et wark van Sybranda 
Wieringa veur de tentoonstelling bin verschil-
lende netuurgebieden en laandschoppen in 
Oost- en West-Stellingwarf. De oflopen tied 
is zi’j daor al drok mit in de weer west, en ze 
is arg enthousiast. Wieringa vertelt dat ze al 
aorig wat veurbereidend wark daon het, en 
dat d’r al flink wat schilderi’jen klaor binnen.   
Behalven ofbelings van de ‘Stellingwarver 
schilderi’jen’ wo’n in et boek ok verhaelen 
en gedichten opneumen die inspireerd 
binnen op ’e netuur en et laandschop van 
Stellingwarf.  Daor is veul ni’j wark van tal van 
schrievers bi’j, mar ok al bestaonde verhaelen 
en gedichten zullen in et boek opneumen 
wodden.
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Om behalven et verdriet ok et locht toe 
te laoten in de wetenschop dat herin-
nerings blieven,’ zo geven Grietje Bosma 

en Attie Nijboer an in heur ni’je bundel 
‘Stillestaon en weer deurgaon’. Et is iene van 
de redens waoromme zi’j tegere disse bundel 
mit gedichten schreven. Gedichten,die troost 
en steun bieden kunnen en haandvatten 
anrikken om verlös te verwarken en om mit 
rouw omme te gaon.

Rouw, verlös, hoop en steun
In de twiede helte van april verscheen disse 
biezundere dichtbundel bi’j de Stellingwarver 
Schrieversronte. De gedichten in ’Stillestaon 
en weer deurgaon’ gaon over rouw en verlös, 
mar veural ok over hoop. Hoop dat d’r nao 
een zwaore periode ok weer locht schienen 
mag veur meensken die mit wat veur vorm 

van rouw dan ok te maeken hebben of die 
mitmaekt hebben. 
De gedichten bin allemaole schreven vanuut 
de eigen gedaachten en gevulens van beide 
vrouwluden, somstieden ok vanuut eigen 
erverings. De inhoold van de gedichten is arg 
inlevend en ansprekend; de verschillende on-
derwarpen bin op kundige wieze verwoord. 
Et boek zal ok daoromme deur veul lezers arg 

Van de redaktie

’Stillestaon en weer deurgaon’:  
bundel mit biezundere gedichten

Op 'e aachterkaante van et boek is disse foto plaetst mit links Attie Nijboer en rechts Grietje Bosma
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wardeerd wodden. Veul lezers zullen lieke-
wel veul steun ondervienen bi’j et lezen van 
de gedichten. Dat zal vaeks zo wezen om et 
herkennen van gevulens, mar ok vanwegens 
et op een spoor zetten van gedaachten die 
hulpe bieden. 

Foto’s 
De gedichten in et boek bin veur een groot 
pat verwarkt in foto’s die nauw bi’j de inhoold 
ansluten. De foto’s bin veur et grootste pat 
maekt in en veural om et huus van Grietje 
Bosma in Sunnege. Op verzuuk van de beide 
dichters zorgde Sietske Bloemhoff veur die 
foto’s, mar Grietje zorgde ok zels veur een 
pat d’r van. Sietske zorgde daornaost veur de 
vormgeving van et boek, i.s.m. BVK grafisch 
vormgever uut Haulerwiek. 

Rouwmappe
De dichtbundel ‘Stillestaon en weer deur- 
gaon’ kan zien wodden as een vervolg op de 

‘Rouwmappe’ zoas de Stellingwarver Schrie-
versronte die eerder uutgaf. In die mappe bin 
(veurbeeld)teksten en gedichten opneumen 
die meensken bruken kunnen veur rouw-
kaorten of veur ofscheidsdiensten. In de 
mappe zitten butendat cd’s mit Stellingwar-
ver meziek die ok bruukt wodden kund bi’j 
ofscheidsplechtigheden. Veur disse mappe 
zorgden indertied Grietje Bosma, Attie 
Nijboer en Jan Schonewille, op initiatief van 
Sietske Bloemhoff. De mappe is in et bezit 
van de meerste Stellingwarver uutveertver-
zorgers, mar is ok te lien bi’j de Stellingwarver 
Schrieversronte.   

‘Stillestaon en weer deurgaon’ telt 120 
bladzieden, kost € 14,50 en is te bestellen 
via info@stellingwarfs.nl, mar is vanzels ok te 
koop in de boekhaandel en bi'j BVK.

Op 16 april 2020 is wegraekt oonze trouwe mitwarkster
an et projekt Stellingwarfs Woordeboek van eertieds 

Hiltje Veenstra – Bouma
in de leeftied van roem 97 jaor.

Lange jaoren, en tot an et laeste naovraogwark van et projekt
in de jaoren negentig toe gaf zi’j,

tegere mit de aandere leden van de woordeboekgroep in Makkinge,
maondeliks infermaosie over et Stellingwarfs. 

Bestuur en passeniel van de Stellingwarver Schrieversronte holen
heur persoon en inzet van al die jaoren in daankbere herinnering.

DeOvend_augustus2020_binnenwerk.indd   16DeOvend_augustus2020_binnenwerk.indd   16 03-07-20   09:4503-07-20   09:45



  DE OVEND  17

Omtrent 200 jaor nao heur uut de tied 
raeken, lat de vroegere ammeteur- 
tekener Baudina Stinstra oons vandae-

ge-de-dag nog een interessaant perbleem-
pien nao. De vraoge waoromme et gaot is 
disse: zat zi’j now in 1776 wel of niet op een 
stoeltien veur de karke van Berkoop om disse 
op pepier vaaste te leggen? Of maekte zi’j de 
tekening gewoon thuus bi’j de kachel in Har-
lingen nao van iene die de bekende rondrei-
zende tekener Cornelis Pronk 44 jaor eerder 
al van de karke fabriceerde? Beide tekenings 
bin hier ofbeeld. Zodoende kuj’ ze zels as een 
soortement van zuukplaeties bekieken en 
vergelieken hoe as et zat. Aj’ temeensen gien 
belangrieker dingen te doen hebben.
   
Wie was dan Baudina Stinstra (1739-1821), 
zuj’ wel zeggen? Zi’j wodde op 26 april 
1739 an et Noordies in Harlingen geboren 
as twiede kiend en ooldste dochter van de 
dokter Gooitje Stinstra en zien vrouw Anna 
Willems Mouter. De Stinstra’s en Mouters 
weren welverende en doopsgezinde koop-
mansgeslaachten. In zoksoorte femilies was 
’t doedertieden gebruuk om an de schone 
keunsten en et lezen van boeken te doen. Zo 
kreeg Baudina al op jonge leeftied tekenles 
waorbi’j zi’j onder aandere wat prenten van 
Jacob Ruysdael, uut et bezit van heur heit, 
naotekende.
Bi’j heur verloving mit de koopman Jelle Wild-
schut, ok van Harlingen, wodde Baudina deur 
de daor daelestreken Duutse schilder Hendrik 
Johan Antonius Baur op et doek vaastelegd. 
Et schilderi’je is hier te zien mit Baudina in 
heur, daenk’, mooiste jurk en mit een luifel-
hoed op et heufd. Et laeste was een teken van 

welstaand in die tied. Een jaor laeter trouwde 
et stel. 
Jelle moet een nogal stoere kerel west heb-
ben. Op 19 jannewaori 1763, een dikke zes 
jaor veur zien trouwen, schaetste hi’j in twaelf 
uren van Harlingen over de dichtevreuren 
Zuderzee naor Amsterdam. Doe haj’ nog 
strenge winters. De volgende dag, op ’e reize 
weeromme, kocht de scheuvelloper in Enk-
huzen as andenken an zien toer een zulveren 
melkkannegien en ree daormit over Stavoren 
weeromme naor Harlingen. Et kannegien mit 
opschrift1 over zien manhaftige en zoe’n 200 
kilemeterslange Vierstedentocht wodt now 
nog beweerd in et Fries Museum van Liw-
wadden.

Carol Klok

Et zuukplaetien van Baudina

Baudina Stinstra, 
in 1768 schilderd deur Hendrik Bauer

1)     Et opschrift is: Ao 1763 den 19 January Is Jelle Wildschut, ’s morgens te 7 uur op schaatsen, van Harlingen Gereeden, was 
’s avonds te 7 uur te Amsterdam, heeft dit te Enkhuysen Gekocht, en is wederom Over de Zuidzee op Stavoren, naar Huis Gereeden.
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Jelle en Baudina hadden gien kiender. Nef-
fens een belastingopgaove was Jelle in 1796 
de riekste man van Harlingen. Hi’j hadde een 
protte huzen en nogal wat laanderi’jen. 
Jelle raekte in 1814 uut de tied, hi’j wodde 
73 jaor oold. Baudina overleefde him zeuven 
jaor, zi’j wodde 82. 
De arfenis van Baudina, waoronder 400.000 
gulden (now 4 miljoen euro), gong groten-
diels naor de femilie. Zo kregen de (klein)
kiender van heur overleden breurs en zuster 
elk een twaelfde diel. En neve Jan Sikkes IJ-
zenbeek en de vrouw mochten de euliemeule 
an de trekvaort naor Bolsward hebben. 
Baudina heur jewielen wodden verdield on-
der de juffrouwen van mijn donderdagskransje, 
als herinnering aan onze vriendschap. 
Ok et passeniel wodde niet vergeten. 

De dienstmaagden, naaisters, arbeidsters en 
dienstknechten kregen centeraosie al naor ge-
lang hoe lange ze veur Jelle en Baudina warkt 
hadden. Zo ston et allemaole in et teste-
ment van Baudina. Vuuf tekenings van heur, 
waoronder die van de karke van Berkoop, 
kwammen deur overarving as onderdiel van 
de verzaemeling Van Eeghen in et Archief van 
Amsterdam terechte.

De historikus Marie-Anne de Harder schreef 
een mooi - nogal feministisch - stok over 
Baudina in De Vrije Fries van 2005. Et leek heur 
warschienlik dat de tekener zels in Berkoop 
west was om de karke te tekenen. Aj’t mi’j 
vraogen? Ik daenke van niet, d’r bin ja nauwe-
liks verschillen mit de tekening van Cornelis 
Pronk aj’ goed kieken. Alliend et grös veur de 
karke het wat meer ruumte kregen, mar de 

schaden en wolken, krek as de drie 
meensken die veur de karke staon, 
binnen percies etzelde. Wel lat de 
tekening van Baudina meer details 
zien. 
Et kan netuurlik ok altied nog zo 
west hebben dat Baudina, uutgaon-
de van Pronk zien tekening, thuus 
de opzet veur de tekening maekte 
en laeter naor Berkoop gaon is om 
et allemaole nog wat beter vaaste te 
leggen. Jammer dat zi’j et zels niet 
meer vertellen kan.

Bronnen
•   Marie- Anne de Harder, ‘Onbe-

holpen kopieën als tijdverdrijf’ 
De Friese kunstenares Baudina 
Stinstra (1739-1821), De Vrije Fries, 
Liwwadden, 2005

•   resources.huygens.knaw.nl/
vrouwenlexicon/lemmata/data/
StinstraBaudinaDe tekening van Cornelis Pronk, 1732

De tekening van Baudina Stinstra, 1776
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I n dit ni’je boekwark in verbaand mit de 
Stellingwarver geschiedenis en identiteit 
staon twie iewenoolde teksten in et mid-

delpunt. Et bin biezundere teksten daor de 
ofkomst van de Stellingwarvers van de Saksi-
sche ‘Stellinga’ in nuumd wodt. Die Stellinga 
hebben een biezunder plak in de 9de-ieuwse 
geschiedenis van de Saksen en de Franken, 
en daor wodt dan ok rejaol op ingaon. 

De eerste tekst stamt nog uut de 16de ieuw 
en wodde in et laeste kwat van de 19de ieuw 
weer ‘ontdekt’. In die tied wodde d’r ok uut 
citeerd. Dat was deur J. Hogeman, doedertie-
den een bekende streekhistorikus, geboren 
in Stienwiekerwoold. Die 16de-ieuwse tekst 
is in et ni’je ‘Stellingwarvers bin Saksische 
Stellinga – dus misschien tóch’ hielendal over-
neumen. Niet in de oorspronkelike staot in et 
Latien, mar in een Nederlaanse vertaeling van 
now. 

Kotleden wodde een twiede oolde tekst 
ontdekt die et verbaand angeft tussen de 
Stellingwarvers en de Saksische Stellinga. Die 
twiede tekst moet van 1663 wezen en was 
an now toe op et punt van de link tussen de 
Stellingwarvers en de Stellinga hielemaole 
onbekend. Ok die tekst is opneumen, ok weer 
uut et Latien ommezet in et Nederlaans van 
oonze tied. 

Et veerder Stellingwarfstaelige boek gaot 
naoder in op de warschienlikhied angaonde ‘t 
historische komof van de Stellingwarvers van 
de Saksische Stellinga. Daorbi’j wodt liekewel 
infermaosie geven wodt over uutkomsten 

van de jongste Stellinga-onderzukings, en die 
bin d’r vri’j wat. Veerder wodt de lezer infer-
meerd over sommig eerder geschiedenison-
derzuuk angaonde Stellingwarf. Ok wodt 
angeven waor zoal wieder zocht wodden 
kunnen zol naor de link tussen Stellingwarf, 
de Stellingwarvers en de Saksische Stellinga. 
Een boek wel veur sneupers en niet in et 
eerste plak om lekker een aende vot te lezen. 
Schriever: Henk Bloemhoff. Uutgifte in eigen 
beheer, i.s.m. boekenbestellen.nl. Tal bladzie-
den: 56. ISBN: 9789464061253. Pries: 16 euro. 
Te koop via boekenbestellen.nl en ok bi’j de 
Stellingwarver Schrieversronte in Berkoop.

Van de redaktie

Stellingwarvers bin Saksische Stellinga 
- dus misschien tóch? Anwiezings uut 
een 16de- en een 17de-ieuwe tekst

Jaorvergeerdering 
op 28 oktober

Et doel is dat de uutstelde jaor- 
vergeerdering van de Stellingwarver 
Schrieversronte holen wodden zal 
op woensdagaovend 28 oktober. As 
de omstaandigheden rond corona 
liekewel in negatieve zin veraanderen, 
zal de vergeerdering vanzels opni'j niet 
deurgaon kunnen. Onder meer op de 
webstee www.stellingwarfs.nl zal dat 
tiedig angeven wodden.
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A ’k weerommedaenke an die tied doe 
ik nog huusdokter was in Berkoop dan 
schieten me pattie mooie herinne-

rings in de zin. Mar de mooiste d’r van gaon 
meerstal over de bevallings die ik daor doe 
daon hebbe. D’r bin now ienkeer weinig ge-
beurtenissen die een dokter op et plattelaand 
gelokkiger maeken kunnen as een bevalling 
bi’j iene van je pesjenten thuus. Et zien van 
een pasgeboren kientien in de aarms van 
zien slim vermuuide, mar oe zo gelokkige 
mem, beheuren tot de mooiste beelden die ’k 
me van die tied nog herinneren kan. We bin 
et bi’jkaans vergeten, mar dattig jaor leden 
was et gebrukelik dat een bevalling gewoon 
thuus gebeurde en begeleided wodde deur 
de eigen huusdokter. Et kraombedde en de 
ondersteek wodden, liefst roem veurdat et 
zoveer was, al deur de anstaonde heit op- 
haeld bi’j et Grune Kruusgebouw. Zowat 
elk dörp hadde doe nog zien eigen Grune 
Kruusgebouw, waor doe ok de wiekzuster 
nog woonde; zi’j hadde et beheer over de 
veurraod an verpleegartikels. En as et kraom-
bedde bi’j heur ophaeld wodde, wus ze 
mitien hoe laete as et was en in welk gezin ze 
inkotten vraogd wollen zol om een hielprikke 
bi’j et poppien te doen. Drie maonden laeter 
zol ze de kleine poppe weerommezien op et 
konsultaosieburo in datzelde Grune Kruusge-
bouw, waor zi’j tegere mit de huisdokter et 
spreekure veur kleine poppies verzorgde. Wat 
doe iederiene hiel gewoon vun, zol al gauw 
daornao veraanderen moeten. D’r kwammen 
de hieltied meer geluden dat et allemaole 
vule beter kon. In warkelikhied weren et deur-
gaons veural bezunigings die de belangriek-
ste driefvere weren veur de verbeterings die 
oons te waachten stonnen...
Et Grune Kruusgebouw verdween uut et dörp 
en mit et gebouw ok de wiekzuster. Veur je 

kraombedde of krukken mos ie now naor 
Wolvege of Oosterwoolde, twintig kilemeter 
veerderop. Aj’ de wiekzuster neudig weren, 
dan mos ie meerstal laeter weerommebellen, 
want vaeke zat ze in een vergeerdering. Dat 
heurde now ienkeer bi’j de ni’je verbeterings 
waor we mit te maeken kregen. Huusdokters 
doen sund die tied allange gien bevallings 
meer. Niet omdat zi’j dat niet langer doen 
willen zollen, mar ienvooldigweg omdat de 
bevalling deur de huusdokter niet langer 
deur de zorgverzekerers vergoeded wodden! 
De bevalling deur een verloskundige wel. Et 
veurdiel was ok dat die een stok goedkoper 
was! Zo nam bi’j de bevallings de verloskun-
dige et plak in van de huusdokter, en is de 
thuusbevalling daor zowat verleden tied mit 
wodden. Of et daormit allemaole zovule be-
ter wodden is, wi’k hier in de midden laoten. 
Mar ien ding moet mi’j van et hatte. Gao now 
niet zeggen dat et niet mooi was.

Biezundere bevallings!
Wat hebbe ik geneuten van al die thuusbe-
vallings in de tied doe dat nog hiel gewoon 
vunnen wodde. Al was et alliend mar die geur 
van Dettol die ik nog an mien hanen roeken 
kon as ik morgens om zes ure voldaon an de 
kaante van De Lende lag te genieten van de 
opkommende zunne. Ik miemerde dan nog 
evenpies nao over de bevalling en geneut 
van et idee dat d’r die naacht weer een 
poppien veilig thuus geboren was. Netuurlik 
was een bevalling altied een betien span-
nend, hoe bedreven en erveren aj’ as dokter 
ok weren. D’r konnen ommes altied dingen 
gebeuren diej’ niet veurzien kund hadden, 
hoe goed de zwangerschopskontroles ok 
uutvoerd west weren. Des te mooier was dan 
de ontspanning nao ofloop as alles goed 
beteerd was.

Rob Zethoven

Mar zeg niet dat et niet mooi was...
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Neem now die bevalling op een morgen hiel 
betied op die oolde boerderi’je in Steggerde. 
Misschien was et vier ure doe ’k beld wodde. 
Doe ik daor ankwam, hadde de boerinne al 
beste wenen en kree’k de indrok dat zi’j al 
haost an et ommevalen toe was. Wel begon ik 
mi’j tussen de passewenen deur of te vraogen 
as d’r wel een heit was. Op mien veurzichtige 
vraoge an de jonge boerinne, vertelde ze me 
dat die aachter in de stal was. Drok doende 
om mit de veearts een zwaor bollekalf of te 
trekken! Et leup bi’jkaans tegen vuven doe 
d’r een uut de kluten wassen zeune geboren 
wodde. Wat was ik groots doe ik him op ’e 
boek van de mem leggen kon! 
En geleuf et of niet, op etzelde mement 
kwam de jonge boer binnen, tegere mit de 
veearts. Ze zaggen d’r nogal verheerd uut. 
Dat mos wel een zwaore kluif west hebben 
mit dat bollekalf, mar et was lokt!

Niet lange daornao zatten beide dokters met 
een hiele gelokkige jonge boer om et bed-
de van de jonge mem. D’r wodde een glas 
Berenburg dronken om de anweensten van 
die naacht te vieren! Alderdeegst veur een 
dokter bin dit mementen om in et onthoold 
te beweren. Zeg niet dat et niet mooi was! 
En dan hebben we et nog niet iens had over 
die bevalling op ’e aachterbaank van een 
oolde Mercedes in de Kuundervallei onder-
wegens naor et ziekenhuus in Et Vene. Nao et 
veurbi’jrieden van de Kuunderbrogge kwam 
de bevalling rempend in een versnelling en 
ienkeer in de Kuundervallei weren de passe-
wenen niet meer te keren. Mit een prachtige 
dochter bi’j mem op ’e schoot biwwe weer op 
huus anzet. De gynaecoloog in Et Vene die ik 
nao thuuskomst belde dawwe et onderwe-
gens al regeld hadden was hier hiel arg mit 
inneumen! ‘As mien vrouw ooit nog es beva-
len moeten zol, dan zo’k die deur jow doen 
laoten,’ zee hi’j. Een mooier komplement van 
een gynaecoloog kuj’ as huusdokter niet 
gauw kriegen! Dat bin mar een peer veur-
beelden van onvergetelike mementen! 
Laeter zollen we d’r aachterkommen dat et 

allegere beter mos. Mar zeg in elk geval niet 
dat et niet mooi was!

En doe wodde et allemaole veul beter...
Opiens was d’r dan dat bericht dat veur et 
doen van bevallings de verloskundige de 
veurkeur kreeg. De argementen daorveur 
he’k nooit goed begrepen. Iene d’r van was 
dat verloskundigen vaeker bevallings doen 
zollen as een huusdokter en daordeur meer 
ervering opbouwen zollen. Daor zat wat in, 
veural aj’ daormit besluten dat de bevallings 
deur een huusdokter niet langer vergoeded 
wodden! Et argement dat mi’j nog wel et 
meerste stak, was dat verloskundigen een 
betere verloskundige opleiding kriegen 
zollen as een huusdokter. Ik verzekere jim dat 
mien opleiding verloskunde niet beter kund 
hadde!

Mien opleiding
Nao de uterst strenge kolleges van perfester 
Janssens op de Vri’je Universiteit, die zien kol-
leges verloskunde gaf asof hi’j uut de biebel 
veurlas, zol ik veur mien praktiekopleiding 
kennismaeken gaon mit doctor Jan Smal-
braak. Doctor Smalbraak was gynaecoloog 
in et Zeewegziekenhuus in IJmuden. Mien 
eerste kennismaeking mit him was trouwens 
een tegenvaler. In et eerste ankommen leek 
hi’j een autoritaire en muuilik te benaoderen 
man. Hi’j sprak mi’j an bi’j mien aachternae-
me. ‘Zo Zethoven, dus jow wollen hier leren 
hoe aj’ bevallings doen moeten?’ Dat klonk 
niet veulbelovend en ok niet zo hiel vrun-
delik. Et was zoemer 1976. Buten heerste d’r 
een hittegolf en toegeliekertied in de verlos-
kaemer, waor as ik mien wark as coassistent 
begon, kennelik een geboortegolf. De iene 
bevalling was nog niet tot een goed aende 
brocht of de volgende zwangere mit passe-
wenen kwam d’r al weer an. Veur een ankom-
mend coassistent was d’r in elk geval genoeg 
wark te verzetten!
Et was slim waarm vanwegens de hittegolf, 
en de daegen op ’e verloskaemer weren haost 
niet vol te holen. Et grootste pat van et ver-
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loskundige wark wodde in eerste instaansie 
daon deur assistent Sengers, die in opleiding 
was veur gynaecoloog en die daorbi’j hulpen 
wodde deur coassistent Zethoven. Doe lieke-
wel de hieltied dudeliker wodde dat assistent 
Sengers de grote maote an bevallings niet 
langer meer ankon, wodde hieltied dudeliker 
dat coassistent Zethoven alle verloskundige 
wark doen moeten zol. Et duurde niet lange 
doe, nao et uutvalen van assistent Sengers, 
de vrouw die zowat an et bevalen toe was, de 
verloskaemer binnenbrocht wodde. Coassis-
tent Zethoven zol de bevalling, veur et eerst 
onder toeziend oge van dr. Smalbraak, leiden 
gaon.
Ik was veural hiel arg zenewaachtig, en vreug 
hieltied weer an de zusters naost mi’j of 
dokter Smalbraak d’r al ankwam. Ondertus-
sen nammen de wenen van de vrouw anmar-
kelik toe, waorbi’j ik heur veural de hieltied 
toereup om te zochten om zo tied te winnen. 
Opni’j vreug ik de zuster naost mi’j, zo rustig 
as ik mar kon, of zi’j dokter Smalbraak al 
ankommen zag. 
Die is onderwegens, wodde mi’j geruststel-
lend deur de zuster mitdield, wiels ik onder-
tussen al et heufien ankommen zag. Daorbi’j 
gong de vrouw ok nog roepen van ‘et  komt, 
et komt’, wat wis en werachtig niet bi’jdreug 
an de rust die ’k zo graeg an de zuster naost 
mi’j uutstraolen wol. Ik zol niet willen dat zi’j 
de indrok kreeg dat ik de hiele zaeke hiele-
maole niet meer onder kontrole hadde. En 
doe hadde ik inienen een klein poppien in 
mien aarms, wat zachies begon te goelen. 
Mien hatte klopte en boonsde mi’j in de keel. 
Ik hadde mien eerste bevalling daon, mar 
hadde niet et idee dat ik daor verloskundig 
veul an bi’jdreugen hadde. Mar waor was 
now die dokter Smalbraak west om mi’j te 
begeleiden?
Op dat mement gong de deure van de ver-
loskaemer eupen en verscheen d’r een man 
mit een  gedrongen postuur in een perfekt 
steven witte jasse. Rustig stapte doctor 
Smalbraak op mi’j of, keek naor et kiend en 
naor mien rooie heufd en zee: ‘Zo Zethoven, 

dus jow konnen niet even op mi’j waachten?’ 
Ik was op dat stuit te veraldereerd om nog 
langer kwaod op him te wezen, mar d’r zollen 
nog mennig bevallings volgen. Ik murk ok 
dat dokter Smalbraak mi’j de hieltied meer 
warderen gong. Ien keer nao een zwaore be-
valling mit een ofwiekende ligging, legde hi’j 
alderdeegst een haand op mien schoolder. 
‘Zethoven, dit hebben jow goed daon,’ zee 
hi’j, en ik was zo trots as een aep.
Doe mien coschop verloskunde in et Zee-
wegziekenhuus haost oflopen was, reup de 
heufdzuster van de ofdieling mi’j bi’j heur. Ze 
vertelde mi’j dat ik op ’e vri’jdagmiddag van 
mien laeste coschopweke verwaacht wod-
de bi’j dr. Smalbraak thuus in Bloemendaal 
veur een eindgesprek. Dat was opmarkelik, 
omreden ik sekuur wus dat niet eerder coas-
sistenten bi’j him thuus nuugd weren. Op die 
vri’jdagmiddag gong ik op mien paostbest 
op zuke naor de Hartenlustlaene in Bloemen-
daal. Doe ’k langs et smeediezeren hekke van 
zien villa reed, was ik slim onder de indrok. 
Veur mi’j zag ik een oprielaene die mit een 
roeme bocht ophul bi’j een kolossaole Victori-
aanse villa. Ik hadde et gevuul een oflevering 
van Dowtown Abby binnenreden te wezen. 
Et duurde een schoffien nao mien drok op 
’e belle dat d’r eupendaon wodde. Tot mien 
verbaozing was et doctor Smalbraak zels die 
de deure losdee. In die omgeving hadde ik 
eerder een bediende verwaacht... 
‘Dag, Rob,’ zee hi’j, ‘dus ie hebben et vienen 
kund.’ Et vul mi’j op dat hi’j mi’j veur et eerst 
bi’j mien veurnaeme nuumde. ‘Kom mit, dan 
kun we nog evenpies in de serre zitten en 
wat veerder praoten.’ Ik was verrast deur zien 
uterst vrundelike toon.
In de serre mit uutzicht op et park waande ik 
mi’j in een vremde wereld. 
‘Kan ik jow misschien een plezier doen mit 
een glas sherry,’ begon dokter Smalbraak. 
‘Jaowel, dokter Smalbraak,’ gaf ik schruten 
bescheid. 
‘Cheers,’ zee hi’j, wiels hi’j in een stoel tegen-
over mi’j zitten gong. ‘Om te beginnen stel ik 
veur daj’ mi’j in et vervolg Jan numen, wi’j bin 
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per slot now al bijna kollega’s. Ik moet zeggen 
daj’ je coschop veurtreffelik daon hebben, 
behalven dan die eerste bevalling, doe ie niet 
op mi’j waachten konnen.’ Daorbi’j gaf hi’j mi’j 
een knipoge en hefte opni’j zien glas. ‘Ik geef 
je as bliek van mien wardering mien proef-
schrift en veerder hoop ik allienig nog dat 
ie, aj’ doukies bevallings doen gaon op dat 
geliefde plattelaand van jow, nog een keer an 
je oold-kollega Jan Smalbraak weeromme-
daenken zullen en zien gefoeter vergeten.’ 
Ik bedaankte dokter Smalbraak veur zien 
mooie woorden en veural veur zien proef-
schrift. Et glas sherry was op en et wodde tied 
om op huus an te gaon. Doe ’k thuuskwam 
was ik veural beni’jd naor et proefschrift dat 
ik van him kregen hadde. Op ’e eerste blad-
ziede d’r van ston mit vulpenne schreven:

Veur Rob Zethoven

Mit de beste weensken veur een goeie toekomst.
Ik hebbe mit genoegen mit jow kennismaekt.

Jan Smalbraak

Een mooier komplement kon ik mi’j as coas-
sistent in de verloskunde niet veurstellen! 
Mien opleiding in de verloskunde hadde echt 
niet beter kund!

Krek doe de zorgverzekerer besleuten hadde 
dat bevallings deur huusdokters niet langer 
vergoeded wodden zollen, las ik een klein be-
richien in et ’Tiedschrift veur Geneeskunde’. 
Oonze slim wardeerde kollega dr. Jan Smal-
braak is op negentigjaorige leeftied in Bloemen-
daal uut de tied raekt. 
Zien verdiensten veur de wetenschop weren 
groot, veural vanwegens zien weerdevolle 
proefschrift. Mar meer nog dan dat wodde 
hi’j roemd veur zien praktische kennis van de 
verloskunde, die hi’j mit een hiel eigen stiel 
over wus te brengen an zien leerlingen. Ik 
hebbe et proefschrift d’r nog es op naosleu-
gen en wodde opni’j  raekt deur die iene 
zin: ‘Ik hebbe mit genoegen kennis mit jow 

maekt’. Ik kan now zeggen dat dat genoegen 
veur mi’j krek zo gul en ik vuul me trots dat 
ik iene van die leerlingen van Jan Smalbraak 
wezen moch.

Intied hadde de bond van verloskundigen 
zien wark goed daon. Huusdokters mochten 
geen verloskunde meer doen! Misschien is 
et vandaegededag allemaole wel beter, mar 
nog es, zeg me niet dat et niet mooi was!

Stellingwarfs: ie kun 
d’r niet vroeg genoeg 
mit beginnen!
De jeugd zol minder belangstelling hebben 
veur et Stellingwarfs, zo wodt wel es docht. Et 
tegendiel is et geval zoj’ zeggen aj’ disse foto 
zien. De kleinzeune van Anneke Koopstra 
(Anneke is aktief in oonze publiciteitskemmis-
sie) vint in elk geval De Ovend een meraokels 
mooi blad!
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O p dit mement wo’n de laeste opnaemen 
maekt van roem twintig verhaelen over 
de Stellingwarver moes Piepmoes. De 

meerste van die verhaelen bin eerder ver-
schenen in et vroegere schoelekraantien ’t 
Herenhoentien en wodden schreven deur 
Sietske Bloemhoff. 

In de verhaelen, die bedoeld binnen veur 
kiender van 4 t/m 7 jaor, wodt Piepmoes 
vaeke naozeten deur Klaos de Kaeter en zien 
vrundinnegien Miep. De beide katten hebben 
altied honger en lussen ommeraek graeg 

een lekker stokkien moezevleis. Mar gelokkig 
het Piepmoes hiel veul kammeraoden die 
him keer op keer helpen om de katten vot te 
jaegen.

De verhaelen wo’n allemaole veurlezen deur 
Femmie van Veen van Hooltpae. De podcast 
zal op ’e webstee Stellingplus.nl plaetst 
wodden, mar de opnaemen kommen ok 
rechtstreeks beschikber veur et vak Hiem-
kunde in et basisonderwies. Op ’e webstee 
stellingwerf-heemkunde.nl zullen de verhae-
len ok te lezen wezen.

Van de redaktie

Piepmoes op podcast

Femmie van Veen lest ok veul veur op schoelen en ukkespeulplakken
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D it keer wol ik et es even hebben over 
eten! Veur hiel veul meensken is dit 
toch wel et hoogtepunt van de dag. 

Ok meensken die op vekaansie west bin-
nen zeggen vaeke: ‘En we hadden best eten 
daor!’ Pas daornao beginnen ze over wat ze 
allemaol zien en mitmaekt hebben. Eten en 
drinken heuren dan ok bi’j de basisbehoeften 
van oons leven. Vroeger in de oertied was et 
een heidens kerwei om alle daegen weer wat 
eetbers op ’e ’taofel’ te kriegen. De meensken 
leerden jaegen en vunnen van alles uut om 
een prooi te bemachtigen. Ok leerden ze om 
gruunten en zaodsoorten te verbouwen. Et 
eten was doe nog niet hielemaole perfektio-
neerd, mar honger maekt rauwe bonen zute!
Tegenwoordig staon we de hieltied veerder of 
van et tot staand kommen van oons daegelik-
se eten. Wie slaacht d’r nog wel es een kiepe? 
Wie maekt d’r nog wel es een braosem of een 
blei schone? Wie het d’r nog een moestuun of 
maekt nog appelsmotse of brummelsjem? Ik 
daenk hooguut nog wat ooldere meensken 
die et nog van huus uut leerd hebben en de 
tied d’r nog veur nemen. Et was doedertieden 
ok goed daj’ et bod leegatten, want dan waj’ 
een flinke kerel. Vandaege-de-dag bin d’r 
alderhaande ni’je, gezonde perdukten om 
veural niet dikke te wodden. Wat me veerder 
nog opvaalt, is dat et eetpetroon hadde an 
et veraanderen is. Deur de ieuwen henne 
is dat ok wel gebeurt, mar we zitten now in 
een stroomversnelling. Zo verlöst de eerpel 
hadde terrein. In mien jeugd atten we zeuven 
daegen in de weke eerpels en bi’j de haast 
wodde daor de hiele kelder mit volstouwd. 
Op een gegeven mement vul de zundag of, 
want de ’vrouw des huizes’ wol ok wel es 
makkelik. D’r wodde dan nog wel een pan-
ne soep maekt en wat petat bakt, mar dat 
weren in feite ok eerpels. As mien dochter 

Rianne now es een keer miteten wil vragt ze 
eerst wat as we eten en as dat dan eerpels 
binnen, komt ze gewoon niet. De eerpel die 
zien oorsprong in de Andes het, is deur de 
Spanjaarden hier henne brocht en verdrong 
doedertieden allemaole zaodperdukten. Deur 
de globalisering eten we now van alles wat 
en ik moet bekennen dat ik ok graeg Chi-
nees, Italiaans en ok min of meer exotische 
maoltieden ete. Toch laot ik de eerpel niet in 
de steek. De kiender en ok Anneke pruven 
et verschil in eerpels niet. Wat dat betreft bin 
ik nog wel een oolderwetse eerpelkenner. 
Zo hadde ik allemaole mos om huus henne 
en daor wol ik wel van of. Zodoende he’k 
jaoren leden de hiele blieke ommespit - een 
beerlig vol wark - en d’r zeuven verschillende 
soorten eerpels in poot. Toevallig was d’r doe 
ok de Pieter Stoefzaand kuiertocht deur et 
dorp. Doe he’k d’r een stok of vier poppen mit 
oolderwetse boerekleren an in et eerpelveld 
zet. As toegift bluuiden de eerpels ok nog in 
alderhaande paorse en cremewitte kleuren 
en dat was een prachtgezicht. Doe ik ze bi’j 
de haast rooide, weren ze liekewel niet te (vr)
eten; ze hadden een bosgrondsmaek deur et 
mos dat ik d’r onder warkt hadde. De kiender 
en Anneke pruufden d’r niks van. Ik bin zunig 
opbrocht dat zodoende he’k toch een peer 
maonden mit lange tanen zitten te eten en 
wa’k mar al te bliede dat ze op weren.

Ik zee al dat de eteri’jegewoonten veraande-
ren wat betreft de smaek en et toemaeken 
van de maoltied. Ok et middags waarme eten 
is haost overal verdwenen. Doe ik in de tach-
tiger jaoren bi’j Anneke in Oosterzee kwam, 
leupen en fietsten d’r om de middag henne 
allemaol meensken mit blauwe en witte over-
als deur et dörp. De blauwe overals weren 
van de Vicon, een mechanisaosiebedrief, en 

Freddie de Vries

Veraandering van spies dot eten!
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de witte overals warkten op ’e zuvelfebriek 
en gongen doe allemaole naor huus om een 
waarme hap. De warkende meens van now 
wil nao zien warkdag niet te vule gedoente 
en rompslomp hebben mit de eteri’je. Boven-
dat warken man en vrouw, en is d’r gieniene 
thuus om bosschoppen te doen en et eten te 
koken. Daoromme zien we de opkomst van 
makkelik eten; kaant en klaor in de magne-
tron of ovend, of et gewoon brengen laoten 
van Chinees eten of een pizza deur een jonge 
op een scooter. Ok is d’r al zoks as ’Hello 
Fresh’. Dan moej’ nog wel koken of braoden, 
mar alle ingrediënten wo’n thuusbezorgd 
veur een peer daegen. Et bin allemaole vrem-
de gerechten, mar ja, de mederne meens wil 
gien sleur. 
As ik weerommekiek naor mien jeugd dan 
zie ik nog dawwe op zaoterdagaovend altied 
gebakken lever atten. Die wat gruun kleur-
de lever was dan nog waarm en wi’j weren 
d’r wild op en mochten niet meer dan twie 
plakken brood mit dit biezundere, lekkere 
vleis. Et waeter leup oons al uut de mond en 
we strujden d’r ok nog een flutte zoolt op, 
heerlik!! Now we et toch over mien jeugdjao-
ren hebben weet ik nog wel dat ik zoemerdag 
urenlang op ’e dikke stien bi’j buurvrouw 
Jansje zat. Die stien lag bi’j de weg tegenover 
kefé Kromkamp. As d’r dan meensken langes 
fietsten dan zee ik: ‘Daor kuj’ ijsko’s  kopen!’ As 
ze dan iene kochten gaven ze mi’j ok wel es 
iene. Wanneer et es een keer niet zo drok was, 
kwam Matsje Kromkamp wel es mit een wae-
terlolly de weg over. Ok kregen wi’j zundags 
een kwattien van mien moeder en dan was et 
ok een keunst om daor zovule meugelik veur 
te kopen. Meerstal wodden dat kauwgombal-
len veur een cent, trekdrop of zoere matties. 
Mien breur Peter was gek op een Mars, mar 
die kostte vuventwintig cent en dan waj’ alle 
geld in ien keer kwiet. Daor hadde hi’j wat op 
vunnen en slikte de Mars hiel veurzichtig of. 
Laogien veur laogien en zodoende hadde hi’j 
wel meer as een ure plezier van disse lekker-
ni’je. 
Dan haj’ ok nog de kienderverjaordaegen die 

me aorig bi’jbleven binnen. De friet, ja dat 
nuumden wi’j doe zo, was in opkomst en mos 
doe nog zels maekt wodden. Een heidens 
kerwei, waor as mien moeder de hiele mor-
gen mit doende was. Eerpels schellen, repies 
snieden, dreugen mit een schotteldoek en 
dan nog twie keer bakken in eulie. As et dan 
eindelik op ’e taofel kwam, vullen we an as 
wolven. Niet te vule mayonaise, want dat was 
te duur. 
Toch blief ik d’r bi’j dat overdaod schaedt! 
Elke dag ies, petat, biefstok of aandere lek-
kere dingen gaon vervelen. Luxe went gauw. 
Mar as et koold, klumerig weer is wat kan een 
stamppot zoere kool mit dikke jus en een 
hompe gelderse wost, waor as et waeter uut 
spuit aj’ de vörke d’r in zetten, verrekte lekker 
wezen. 
Ok et tiedstip, de sfeer en de meensken mit 
wie aj’ eten gaon, kun bepaolen of iets lekker 
is of niet. Zoas mien vader bier dronk was 
d’r gien twiede. Gewoonlik dronk hi’j elke 
aovend een peer jonkies, mar zoe’n twie, 
drie keer per jaor, as et tropisch hiete was 
en hi’j uut de moestuun kwam, nam hi’j een 
koold flessien bier en schonk dat in een glas. 
Meerstal hadde hi’j dan nog een wit hemd 
an (mien vader leup nooit in de blote boek) 
en zaj’ zien brune schoolders glimmen van et 
zwiet. De meniere van inschinken en et lang-
zem opdrinken was as et waore een ritueel en 
een puur genot om te anschouwen. 
Mar we dwaelen of en ik kan je wel vertellen: 
wat is d’r tegenwoordig lekker eten! Neem 
bi’jglieks de toeties in de schappen van de 
supermark, die poelen uut mit et iene nog 
lekkerdere toetien as et aandere. Ik kriege 
d’r gien genoeg van. Vroeger was de keu-
ze beparkt tot yoghurt, gele vla en bi’j de 
winterdag soepengottenbri’j. Doe kwam 
daor as donderslag bi’j heldere hemel ok nog 
de sukelaovla bi’j. Vandaege-de-dag is d’r 
gien nee te koop. Slagroomvla, alderhaande 
vruchtenyoghurts, kwarksoorten en pud-
dings in alle soorten en maoten. Hebben jim 
al es een Griekse stiel toetien ’Elinas’ perbeerd 
mit brummels, eerbeien of bosvruchten? Et 
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streelt je tonge en gehemelte, in ien woord: 
goddelik! En dan hej’ ok nog et ’luchtig toetje’, 
wat een genot. Ie kopen haost veur de helte 
locht, mar toch kun je smaekpapillen dit 
enorm warderen. 
Anneke het ok hiel wat jaoren in ’et lekkerste 
winkeltien’ in Wolvege staon. Luxe, belegde 
broties mit alderhaande lekkere ingrediënten. 
Tapas, Fraanse kezies, Italiaanse wosten mit 
truffels, vasse olieven en gao zo mar deur. 
An et aende van de weke bleef d’r wel es wat 
over en dat kregen wi’j dan. Verrukkelik! Mar 
nao een peer maonden wodde et toch al wat 
gewoon. En dat is de doodsteek, overdaod! 
Et moet speciaol blieven en et is krek as mit 
altied vekaansie, daor gaot de sjeu ok of. Ik 
zegge wel es: ‘Wark geft je vri’je tied meer 
glaans!’ Deur die overvloed an keuze bin d’r 
tegenwoordig ok wel meensken verslaafd an 
eten. Veural in Amerika ziej’ veul meensken 
die te dikke binnen deur al die Big Mac’s en 
chipseteri’je dat ze dan votspoelen mit liters 
Cola. Ok et tegenovergestelde hej’: dat ze te 

weinig eten en allemachtig maeger wodden. 
Et bin allemaol extremen die de tied van now 
mit him mitbrengt. 
Ja, en ik moet ok even mit de billen bloot, 
want ik bin ok verslaafd! Ik warke wekeliks 
een pot augurken naor binnen. Hoe dikker, 
hoe lekkerder ik ze viene. D’r bin van die 
dikke potten te koop, die amper in de glasbak 
passen. Overal bruuk ik augurken: gewoon 
op brood, in de soep, deur et slaod en ok 
uut de haand neem ik nog wel es iene veur 
et slaopen gaon. Ik daenk dat ik ok ien van 
de ienigste personen in de Stellingwarven 
bin die ze in een frikandel speciaol stopt in 
plak van siepelties. Echt om van te waeterta-
nen, en ie gaon d’r ok niet van uut je mond 
stinken. Uuteindelik he’k de dokter een keer 
vol schaemte verteld van mien verslaving en 
vraogd as et ok kwaod kon en of ik eventueel 
ofkicken mos. De dokter keek es vremd op 
en zee glimlachende: ‘Dat kan weinig kwaod, 
mar et kan wel wezen daj’ op den duur wat 
zoer kieken gaon!’  

Hoe komt et mit de sutelaktie?
‘Hoe komt et dit jaor mit de sutelaktie?’ Die vraoge is al vaeke steld de oflopen tied. 
Want kan et sutelen now wel deurgaon i.v.m. et coronavirus, dat vraogen veul meens-
ken heur of. 
Besleuten is dat de sutelaktie niet begin septem-
ber op ’e bekende wieze uut aende gaon zal. D’r 
wodt even waacht op de ni’jste richtlijnen van et 
RIVM die an et aende van augustus bekend maekt 
wodden. De kaans liekt liekewel aorig groot dat d’r 
in oktober een Stellingwarver boekeweke holen 
wodden zal, mit centraole verkoopakties in een tal 
dörpen. Mar… et blift even ofwaachten! Op oonze 
algemiene webstee Stellingwarfs.nl en op Facebook 
holen we jim op ’e hoogte.

In 2019 gongen wethoolder Fimke Hijlkema en
veurzitter Klaas van Weperen tegere op pad in Berkoop.
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In et schaad van de hede
Een verhaeltien veur de kiender, deur Roely Bakker

Floris, de dikke zwatte katte ligt in et schaad van de hede te bekommen.
In de hede zit een koppeltien musken. 
Ze tsjilpen an ien stok deur en rammaaien deur de hede. 
Zo vliegen ze et gröskaampien in, pikken d'r wat omme en zoef, zo zitten ze weer in de hede.

Floris dot lui ien oge los. Zal hi'j? 
Nee. Hi'j het gien nocht om op musken te jaegen.
Hi'j het krek et bakkien mit voer leeg eten. 
Vandaege was et meraokels lekker spul. 
Neffens et vrouwgien was et een ni'je smaek.
'We moe'n mar es kieken aj' dit ok lussen,' zee ze, 'et is wat ni'js. Vispaté.'
Now en of dat smaekte. 
Hi'j het et tot de laeste krummel opmaekt en doe et bakkien wel tien keer uutslikt. 
Zo lekker was et.

Die musken blieven d'r wel. 
Floris gaot eerst een knippertien doen.

'Poes, poes, waor bi'j'?'
Floris schrikt wakker. Da's zien baosien die him ropt.
'Floris, jonge, kom es gauw. 
Moej' es kieken wat ik veur je jaordag kocht hebbe.'
Jaordag? Is hi'j jaorig? 
Et zal wel.
Mar wacht es even, zollen ze wat lekkers veur him hebben?
Toch mar even kieken.
Beni'jd lopt hi'j op huus an. De neuze in de locht.
Hmm, hi'j rokt nog niks. Och, zien bakkien is ok nog leeg.
Snorrende dri'jt hi'j d'r omme toe.
'Nee Floris, ie kriegen niet meer. Ie bin dikke zat. Kom es hier.'
Hi'j wodt oppakt en dan… 
Oe grote schaande, dan krigt hi'j een baantien om de nekke.
Een baantien mit een bellegien d'r an.
'Zo, now heuren de voegelties je ankommen. 
Ie hoeven gien voegels op te vreten, ie kriegen hier meer as genoeg.'
Floris blaost en klauwt van lelkens. Is hi'j daor reer veur de gek holen.
Reken ie op wat lekkers en dan kriej' zoks.
Zollen ze niet weten dat voegels vliegen kunnen, mar katten niet?
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Kjest Herder

Herinnerings an Jopie

K ees het him even daelegeven op een baankien. Hi’j is hier opgruuid en kent de omkrieten 
van vroeger, al zicht et d’r vandaege-de-dag allemaole hiel aanders uut. De ruilverkave-
ling het een protte kepot maekt. Et pad dat vanof zowat hier deur et laand kronkelde is 

d’r niet meer. Now lopt d’r een keersrechte asfaltweg mit ekkelbomen an weerskaanten. 
De scharpe locht van vasse karboleum deurbrekt zien gedaachten. Even veerderop zicht hi’j 
een man in de weer mit ofrasteringspaolties. Die locht ropt associaosies bi’j him op. Dezelde 
locht as de bielzen onder de oolde trambaene, die even veerderop lopen hebben moet. Mar 
die is lange leden opruumd. In et begin van de zestiger jaoren, mient hi’j him te herinneren. Bi’j 
de diek waor die trambaene de laanderi’jen deurkruuste, speulde hi’j mit zien kammeraoden. 
As die tram, et was een oolde goederentram, ienkeer per dag henne-weer-denne reed, laggen 
zi’j in de onderwal en speulden zi’j dat ze de tram beroven wollen. Kees zien gedaachten gaon 
weeromme naor die tied, doe ze struukrovertien speulden. ‘Hanen omhogens!’ reupen ze dan. 
‘Jow geld of jow leven!’ Op ’e treeplaanke ston de massienist die naor de belhaemels lachte en 
even de scharpe fluite heuren leut, wiels de tram traoge zien weg vervolgde. 
Een jaor of tiene weren zi’j doe; onbezorgde tieden. Grote meenskeperblemen speulden doe 
nog niet veur kiender as Kees. Of toch wel? Mar doe begrepen zi’j dat soorte van perblemen 
nog niet. Zi’j wodden daor buten holen.

Hi’j moet daenken an Jopie, die uut Amsterdam kwam. Hi’j woonde mit zien mem in een oold 
husien dat van zien pake was. Et ston op een goeie honderd meter aachter de boerderi’je 
van Pake. Stief naost de oolde spoorbaene, an de zaandreed, die d’r now beidend niet meer 
binnen. Aachter et husien ston een grote loods, die wel van zulver leek. Kees wet now dat et 
galvaniseerde golfplaeten west hebben moeten. Pake hadde daor warktugen in staon. De 
eigener van de spoorbaene, de N.T.M. (Nederlaanse Tramweg Maotschoppi’je) hadde daor ok 
een warkplaetse in. Over een goeie honderd meter was d’r dubbeld spoor. Daor stonnen een 
oolde goederenwagon op en een oold personerietuug. Daor hebben zi’j hiel vaeke in speuld.  
Jopie hadde et niet al te roem op schoele. De meerste kiender vunnen him mar een nuver 
kereltien, omdat hi’j aanders was. Hi’j praotte neffens heur ok zo appat; zo hooghaarlemmer-
dieks. Jopie was een stil jongien. Mar kiender kun wried onder mekeer wezen. As ie kiender 
daor helemaole zels over gaon laoten zollen, zol et meerstal wel mitvalen. Mar de oolden van 
de kiender hadden al een kaant en klaore miening. 
An de aandere kaante was dat aenlik ok wel weer wat te verklaoren. Want de mem van Jopie 
woonde daor niet mit heur man. Ja, d’r was wel een man, mar dat was niet de heit van Jopie. 
Dat hadde Jopie zels tegen Kees zegd. Want Kees was aenlik de ienigste waor as Jopie goed 
mit opschieten kon. Dat kwam misschien ok omdat die meensken et husien van zien pake 
huurden. Mar an de aandere kaante was Kees ok gien mitloper. Hi’j vun Jopie van de eerste 
dag of an dat hi’j bi’j him in de klasse kwam wel een aorig ventien. As Kees naor schoele leup,  
waachtte hi’j altied op him. Tegere naor schoele en tegere weer op huus an. Vaeke speulen tot 
et duuster wodde bi’j de oolde wagons.
De man die inwoonde bi’j de mem van Jopie reed in een hiele grote auto. Dat was ok een 
reden waoromme zo naor disse meensken keken wodde. Et was, zoas ze zeden, een Ameri-
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kaan. Et was zoe’n hiele grote mit van die vleugels an de aachterkaante. Doe Kees de auto bi’j 
gelegenhied es wat beter bekeken hadde, zag hi’j dat d’r ‘Studebaker’ op ston.
Kees wodde op een goed mement nuugd om bi’j Jopie binnen te kommen. Hi’j hadde de mem 
van Jopie nog nooit zien. Zi’j, Jopie en die man reden wel es deur et dörp, mar omdat de ruten 
van de Amerikaan zo spiegelden, koj’ haost niet zien wie as d’r in zatten.
Kees wet now nog dat hi’j et hiel spannend vun. En dat kwam mit deur de praoties die d’r 
over disse meensken in et dörp rondgongen. Mar zien pake hadde zegd dat de meensken hiel 
netties weren en dat zi’j elke weke de hure bi’j him brochten. Neffens Pake was d’r niks mis mit 
disse meensken.
Zo kwam et dat Kees tegere mit Jopie op een woensdagmiddag binnenleup bi’j Jopie en zien 
femilie. Kees vun wel mitien dat et oolde husien vremd inricht was. Een protte tierlantijnen 
om et zomar te zeggen. Mit de kennis van now zol Kees vot-en-daolik deur had hebben wat 
as daor de betekenis van was. Doe niet. Rooie gedienen en meer attributen die veurnaemelik 
rood en roze weren. Zute kleuren, kuj’ ok zeggen. Ok om de laampen hongen rooie kappies 
en frutselties. En et vremdste vun Kees dat d’r een bedde in de woonkaemer ston. Ok mit roze 
beddegoed.
De mem van Jopie was krek an de gang om heurzels op te maeken. D’r hong ok een zute locht 
in de kaemer. Zi’j was drok in de weer, en aachter heur stoel ston een maegere man in een zwat 
pak. Hi’j hadde zien haor strak aachterover kamt en et glom van de brillantine. ‘Zo, kom jij hier 
effe pottekijken, boertje!’ reup hi’j Kees toe. ‘Ach Arie, dit is gewoon een vriendje van school! Laat 
hem toch!’ zee de mem. De man dri’jde him doe omme, gong op een stoel in de hoeke zitten 
en stak een segaar an.
De mem van Jopie gong staon. Doe zag Kees pas, dat zi’j allienig van dat appatte ondergoed 
an hadde en een dunne omslagdoek; ok roze. Bi’j zien eigen moeke hadde Kees dat nog nooit 
zien. Hi’j kende zien moeke niet aanders as hielemaole in de kleren. Een bloese zommers en in 
de winter een trui. En daorbi’j altied een schölk veur, over een rok die zowat tot op ’e vloer rikte. 
Buten op ’e klompen, binnen op pantoffels. 
Zi’j leup op Kees toe, moonsterde him van boven naor beneden en streek him even deur et 
haor. ‘Zo, jij wordt later vast een lekkere kerel!’ zee ze tegen Kees en pakte him ok nog even in 
zien ziede beet. ‘Wat? Je bent  nu al een lekker joch!’ Kees kreeg een kleur en wus niet wat hi’j 
zeggen mos.
‘Kom, laten we toch maar buiten gaan spelen!’ zee Jopie mar gauw en trok him weer mit naor 
buten. 
Kees wet nog wel dat hi’j nooit weer bi’j de mem van Jopie in huus west het. Jopie hadde him 
dat ok nooit weer vraogd, mar hi’j zol et ok niet durfd hebben. Aenlik was et de ienigste keer 
dat Kees heur zien hadde. Dat kwam ok omreden Jopie en zien mem daor mar kot woond 
hebben. 

Mar Kees zien heufd zat vol mit alderhaande gedaachten over de mem van Jopie en die vrem-
de man mit dat glimmende haor, die zo kwaoig tegen him daon hadde. Hi’j vun et allemaole 
mar vremd. Doe Kees thuuskwam vertelde hi’j mitien an zien moeke wat as hi’j die middag in 
et oolde husien zien hadde. Zien moeke hadde et stille anheurd. En doe Kees uutpraot was, 
hadde ze zegd dat de meensken in de stad now ienkeer aanders weren as zi’j hier op et platte-
laand. Mar aovens, doe hi’j in de bedstee lag, heurde hi’j zien heit en mem fluusteren. En doe 
hadden zi’j et over ‘een peblieke vrouw’ en ‘lichte zeden’. 
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Kees kon die infermaosie aenlik gien plak geven. Wat was now een ‘peblieke vrouw’? Mar op ’e 
meniere waorop zien heit en mem d’r over praot hadden, begreep Kees wel dat et arg onge-
woon was. Now was Kees et zels al niet van plan, mar zien moeke zee him de volgende morgen 
dat hi’j best mit Jopie speulen mocht. En dat Jopie ok wel bi’j him thuus kommen moch, mar 
dat hi’j niet weer naor de mem van Jopie gaon moch. As kiend stelde ie doe gien vraogen, mar 
Kees snapte wel dat et veur zien bestwil was.

Mar et was wel et begin van et aende van de vrundschop mit Jopie. Want aachter de schaarms 
wodde de observaosie van Kees wel deurgeven an de meester van Kees en Jopie. En ok an de 
pake van Kees die ommes de huurbaos van de mem van Jopie was. De meester gong doe naor 
de pelisie.
Doe Kees op een morgen op ’e hoeke te waachten ston op Jopie, kwam die mar niet opdae-
gen. Zien pake hadde him daor staon zien en toereupen dat hi’j mar alliend naor schoele lopen 
mos. De kotte bosschop was dat Jopie en zien femilie daor niet meer woonden.
Op schoele was et aanders as aanders. Kees was wend dat de meester elke morgen mit een 
klein grappien de les begon. Mar meester keek now hiel streng veur him uut. ‘Jongelui, ik heb 
een triest bericht! Jopie zal niet meer terugkeren naar onze school. Hij gaat vanaf vandaag op een 
internaat wonen!’ 
De kiender weren allemaole moesstille. En vraogen stelden zi’j doe niet. De ‘waorommevraoge’ 
wodde doe niet steld deur kiender an de meester; aandersomme wel. Mar meester vertelde 
toch wat meer: ‘De moeder van Kees is prostituee. Zi’j en haar souteneur zijn gisteren aangehouden 
en ingesloten. Kom, en nu gaan we weer aan ons werk!’ Daormit sleut de meester de zaek of.
Mar Kees zat vol mit vraogen, dat wet hi’j nog goed. Waoromme kon Jopie niet gewoon op 
schoele blieven? Waoromme kon Jopie niet bi’j zíén heit en mem wonen? Hi’j was ommes toch 
mar ienigst kiend! Dus, mit die vraogen gong hi’j naor zien mem. Die sleut Kees bi’j die gele-
genhied mar es even stevig in heur aarms.
‘Sommige kiender treffen et, Kesien, aandere kiender hebben alliend mar pech. En Jopie is 
daor iene  van. Mar et komt vast hielemaole goed mit Jopie.’
Goelende was Kees naor buten lopen. Hi’j wet et nog as de dag van gister.

De man mit de karboleum liekt de put d’r uut te hebben. Hi’j lopt naor een trekker en waegen, 
die even veerderop staon. Et leidt Kees even of, mar dan zicht hi’j die kleine Jopie in gedaach-
ten toch weer veur him staon. Wat zol d’r van him wodden wezen? Zol Jopie nog wel es an him, 
Kees, docht hebben?
In een zwaormoedige stemming fietst hi’j even laeter op huus an.
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A l in begin meie verscheen de ni’je 
Stellingwarver Spreukekelender veur 
et jaor 2021, en vanof doe was d’r ok 

al mitien veul belangstelling veur. En dege-
nen die de kelender anschaft hebben of nog 
anschaffen gaon kriegen daor 
zeker gien spiet van, want alle 
mitwarkers hebben opni’j veur 
een arg ofwisselende kelender 
zorgd. Zo bin d’r weer tal van 
ni’je verhaelen, gedichten en ere 
bi’jdregen schreven deur Roely 
Bakker, Harmen Houtman, Kees 
Koopstra, Attie Nijboer, Sjoukje 
Oosterloo, Jaap Sikkema, Tuller 
en Stella Werf. De koördinaosie 
en saemenstelling was krek as 
veurgaonde jaoren in hanen 
van Sietske Bloemhoff. 

In de kelender is ok oolder 
wark te lezen, zoas verhaelen 
en gedichten uut ooldere 
jaorgangen van ’De Ovend’. 
Daornaost bin d’r alderhaan-
de aorige en vermaekelike 
taelstokkies in de kelender 
opneumen, d’r staot een 
hiele riegel grappies in en 
d’r bin tael- en fotopuzelties 
in opneumen! De foto van 
de mooie boom in et Foch-
telervene die op et schild 
van de kelender te zien is, 
is maekt deur Ype Dijkstra 
van Oosterwoolde. 

De Stellingwarver Spreu-
kekelender verschient 
sund jaor en dag bi’j 

uutgeveri’je Van de Berg in Almere. De kelen-
der is te koop bi’j de boekwinkels in Wolvege 
en Oosterwoolde, en bi’j de Stellingwarver 
Schrieversronte in Berkoop (info@stelling-
warfs.nl). De kelender kost € 14,95.

Van de redaktie

Stellingwarver Spreukekelender 2021
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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 
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Stichting Stellingwarver Schrieversronte 
instituut in Berkoop veur tael, literetuur,

geschiedenis, volkskunde en  identiteit van Stellingwarf

is op zuuk naor een inspirerende

direkteur (m/v)
mit passie veur streektael en streekkultuur in ’t algemien en

die van Stellingwarf in ’t biezunder.

Veur veerdere toelochting zie:

www.stellingwarfs.nl | dhr. H. Fokkema, 0561-612353

AKWISISIE STELLEN WI’J NIET OP PRIES.

DeOvend_augustus2020_omslag.indd   1DeOvend_augustus2020_omslag.indd   1 03-07-20   09:4503-07-20   09:45


	22 2020 augustus 1
	22 2020 augustus 2
	22 2020 augustus 3
	22 2020 augustus 4
	22 2020 augustus 5

