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E T  V E U R O F F I E N
Inparkeren!
‘Now, dan durf ie wel wat an!’ ropt mien vrouw, as ik de bosschoppen an et inpakken bin in de fietstassen. 
Wi’j staon veur de Coöp in Babberich! Waor? In Babberich! Waor dat ligt? Kan mi’j veurstellen daj’ daen-
ken: Duutslaand. Mar nee, et is (nog krek) Nederlaand. Et vaalt onder de gemiente Zevenaar. Een betien 
oefende warper zol neffens mi’j vanof daor zowat tot over de greens kommen mit een kastieballe. Ok niet 
veer van Lobith! Waor de Rijn et laand inkomt. Nog op schoele leerd ommes! 
Babberich is pas in 1816 bi’j Nederlaand kommen; zoe’n betien doe Keuning Willem I bi’j Scheveningen 
uut de Noordzee viskt is, kot naodat Napoleon versleugen was. Doe bin d’r wat greenzen verlegd. Mar 
al in 1358 komt de naeme veur as Babborch, Babbergen en Babbrich. Now dus op ’e Nederlaans-Duutse 
greens; vroeger op ’e greens van et Frankische en Saksische gebied. 
‘Is dat now inparkeren?’ gaot mien vrouw veerder. 
Dan kiek ik even naor opzied en zie de zuurstokkleurde FIAT 500. In eerste instaansie associeer ik de kleur 
mit et boek van Splinter Chabot, Confettiregen. En ja, dat inparkeren liekt nargens naor. De streepte lijn 
die as de parkeervakken angeft, lopt zowat onder de midden van de auto. Et vrommesien mit hoogblond 
haor, mit daor de zunnebrille in steuken, is drok in de weer mit heur iPhone. Ik kenne et van mien eigen 
kiender, dan is al et aandere op ’e wereld mar bi’jzaeke. As ik de fietstasse mit wat passen en meten inpakt 
hebbe, zie ik vanuut mien ooghoeke et vrommesien in vol ornaot. 
‘Doe dan niks an!’ heur ik zeggen.
A’k daor op ofgaon zol - en dat doe ’k veur et gemak mar - zoj’ daenken kunnen dat zi’j as daanseres warkt 
in een naachtklub. Niet in Babberich, want naost de plaetselike fietsemaeker en de Coöp waor as wi’j now 
veur staon, is d’r in hiel Babberich gien middenstaand. Of et moet wezen dat argens nog kapsters zitten 
die in een tuunhusien de plaetselike vrommesies wasken en waetergolven. Mar dat bin ’k niet naogaon.
In et butengebied bin mi’j ok gien vroegere boerderi’jen opvalen die now as klub veur peren dienst doen. 
Mar zoe’n vrommesien leek et mi’j wel toe. Want waor as zi’j mit de Coöp inleup, koj’ iens niet alle kefés in. 
Dan zol zegd wodden kund: ‘Doe eerst mar es wat an!’ Ie kun et ok aanders zeggen: zi’j hadde niet zovule 
an om uut te doen! Dat is haandig bi’j et wark waor as ik docht doe ik heur zo ankommen zag. Mar buten 
de slim weinige kleraosie was et ok heur lichemstael. Daor leut zi’j manluden rap mit deurschaekelen 
naor de vierde versnelling. Laot ik et mar zo zeggen.
Neffens mi’j zol zi’j mit et inparkeren van de ’vleeschelike delen’ manluden kenmarkende, veul minder 
muuite hebben as dat zi’j blieken daon hadde mit heur FIAT 500.
De associaosie wat de kleur angaot stipte ik al even an: et boek van Splinter Chabot.
Mien vrouw het et krek uutlezen. Zi’j is daor hielemaole lyrisch over. Zo goed vun zi’j dat boek. Zol op ’e 
literetuurlieste van de middelbere schoele niet misstaon, vint zi’j. De stried van een jongkerel mit zien 
geaordhied. En hoe as meensken op him reageerden. Zoas een onderwiezeres op schoele. As kiend moej’ 
juust van heur toch op veilighied rekenen kunnen. Mar nee, zi’j leut him valen as een bakstien. En hoe 
ienzem hi’j him as kiend doe vuuld hadde. Et gevuul d’r hielemaole allienig veur te staon. En hoe koj’ daor 
uut? Him is et lokt!
Wi’j zollen daor wat meer ommedaenken veur hebben moeten. Mit meensken die as ’aanders’ binnen. 
En dan kiek ik ok naor mi’jzels. Want waoromme zol et vrommesien in heur rose FIAT niet juust die onder-
wiezeres wezen kunnen die kiender alle veiligheid wet te geven?
Want ik hadde et nog niet zegd. Et was 35 graoden! Et vrommesien hadde et naor alle warschienlikhied 
slimme waarm en zag deur et trillen van de straote de streperi’je niet zo helder. 

Kjest Herder

2 DE OVEND
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E t is een vremde tied. Oons wodt deur 
meensken die et weten kunnen, zoas 
die van de regering, adviseerd dat wi’j 

ofstaand van mekeer holen moeten om niet 
besmet te wodden mit Covid-19. 
Mar et is zo tegen de netuur in. Meensken 
willen mekeer juust anraeken kunnen. Bi’j 
mooie vrolike gelegenhieden, om genegen-
hied te tonen. An femilie, an vrunden en ok 
an meensken waor aj’ jow leven veerder mit 
dielen willen zollen. Wat aj’ verliefd wodden? 
Dat bedoel ik!
Mar zeker ok in tieden 
van verlös. En Covid-19 
het daor flink an bi’jd-
reugen. Ik hoef jim niks 
te vertellen.
Veur die gelegenheden 
is et boek bedoeld dat 
in 2019 uutbrocht is 
deur de Stellingwarver 
Schrieversronte. Et is 
schreven deur Grietje 
Bosma en Attie Nijboer. Et dreegt de titel: 
‘Stillestaon en weer deurgaon’.

De titel dekt de laeding hielemaole. Mar is 
veur veul meensken een cliché totdat ze d’r 
warkelik mit te maeken kriegen. De echte 
betekenis van verlös komt pas warkelik bi’j je 
binnen aj’ d’r zels mit te maeken kriegen. As 
d’r iene van jow dierbaoren uut de tied raekt. 
Zoas jow pake, beppe, mem, heit of kiend, 
mar ok vrunden. De invloed die zoks het, 
hangt d’r mit van of hoe kot as die tot jow in 
et leven staot. 
D’r is gien maote veur hoe aj’ d’r mit omme-
gaon moeten. Daor is ok gien richtsnoer veur. 
Ie hebben et meugelik wel es bedocht hoe 

et wezen zol as… Mar daor wil ie liever niet 
an daenken. Now ja, alliend hoe as et regeld 
wodden moet; dat wodt vaeke nog wel op 
pepier zet. Zoas de meziek en welke keek bi’j 
de koffie of dawwe krek zo goed broties doen 
kunnen. Mar et warkelik loslaoten moeten 
van die veur jow zo dierbere is een hiel aan-
der verhael.  
Veur de iene is dat een hiel intiem gebeuren, 
mit allienig meensken die as kot tot heur 
staon. Aanderen  hebben et neudig et verlös 

eupenlik te dielen. Zoas 
Frits Spits over zien 
vrouw Greetje die in 2018 
uut de tied raekte. Hi’j 
het daor een boek over 
schreven.
Meensken die een protte 
tied neudig binnen; 
meensken die, zo et van 
butenof liekt, niet zovu-
le tied neudig lieken te 
hebben. 

Een richtsnoer is d’r niet, dat schreef ik al. Ie 
moe’n et zels ‘hanen en voeten geven’. Al is 
die metafoor niet passend. Want et is een 
psychologisch perces; ie moe’n et mit jow 
heufd doen. En dat kan een puzel wezen. Mar 
soms kan een gedicht mit kleine, raffineerd 
keuzen woorden, zoveul meer uutdrokken as 
een hiel verhael. Ie lezen et en daenken: ja, 
zo is et!! Et nemt niet alles vot. Moet ok niet! 
Verlös betekent wat aanders as vergeten! 

In et boek bin de gedichten rubriceerd in: 
‘Vergaanklikhied’, ‘Verlös’, ‘Rouw’, ‘Sporen’ en 
(naor de titel toe): ‘Stillestaon en weer deur-
gaon’. 

Kjest Herder

‘Stillestaon en weer deurgaon’ 
Om nao et verdriet ok et locht weer toe te laoten

Stillestaon en weer deurgaon

Grietje Bosma

en Attie Nijboer

DeOvend_oktober2020_binnenwerk.indd   3DeOvend_oktober2020_binnenwerk.indd   3 28-09-2020   09:0528-09-2020   09:05



4  DE OVEND

Et veurlaand van Grietje en Attie verschilt 
nogal. An de aandere kaante bin zi’j wel - in 
de veerte - femilie van mekeer.

Op ’e kweekschoele was et lerer Nederlaans  
- David Hartsema - die et telent al zien hadde. 
Doe Grietje daor es een opstel ofleverde, 
hadde hi’j d’r onder schreven: ‘Daor moej’ mit 
wieder gaon! Gao mar es wat meer schrieven!’ 
In al de jaoren dat zi’j veur de klasse ston, 
het zi’j d’r aenlik niks mit daon. ‘Te drok mit 
wark en vri’jwilligerswark,’ zegt zi’j daorover. 
Mit daordeur is et lange tied op ’e aachter-
grond bleven. Now ja, schrieven dee ze nog 
wel vaeke om es wat om wat van heur of te 
schrieven. Bi’j perblemen of as d’r es wat was. 
Die schriffies het zi’j nog. Grietje wil et gien 
poëzie numen, mar proza.  
Veul laeter, mar onderhaand ok al weer een 
stokmennig jaoren leden dee ze een kursus 
bi’j de Stellingwarver Schrieversronte. Die 
wodde geven deur Tine Bethlehem en Akkie 
van der Veer.
In die tied het Grietje et schrieven in et 
Stellingwarfs ok leerd en zo ok et dichten 
bi’jspiekerd. 

Attie kwam op heur beurt Grietje tegen bi’j 
diezelde Schrieversronte. Attie hadde heur 
ansleuten bi’j een peer kollega’s die de kursus 
‘Stellingwarfs veur beginners’ daor volgden. 
En et was Grietje die daor heur lereres was. Zo 
kwammen zi’j tot mekeer.
Mar dat Attie daor belaande was een appat 
verhael; et dichten is bi’j toeval op heur pad 
kommen. Mit daank an dokter Vellinga.
Attie zat wat in de ‘onderwal’, zoas zi’j zels 
zegt. Heur heit en heur schoonheit raekten 
kot nao mekeer uut de tied. Mar ok heur 
breur en schoonmem wodden ziek. Et was 
allemaol wat te vule bi’j mekeer. Zi’j gong d’r 
een betien an onderdeur. ‘Ik bin van mi’jzels 
een betien zwaor op ‘e haand,’ zegt Attie daor 
zels over. Van de dokter hadde zi’j verwaacht 
dat die heur wel een pillegien veurschrieven 
zol. Mar die zee dat zi’j mar een schriffien 
kopen mos om daor mar es wat in schrieven 
te gaon.
Mar daor kon zi’j hielemaol niks mit en ze is 
kwaod op huus an gaon. Zi’j docht: ‘Wat moet 
ik daor mit!? Kan ik niet!’ 
Mar toch is zi’j doe toch wat begonnen. In et 
Nederlaans. Et wodden as vanzels gedichten.
Doe heur heit uut de tied raekte, zol d’r een 
spreker kommen van et H.V. Dat gong lie-
kewel niet deur. Et was heur mem die tegen 
heur acht kiender zee: ‘Is d’r now niet iene die 
even een woortien holen kan?’ Iederiene keek 
naor Attie. Zi’j het ‘ja’ zegd, mar dan wel op 
heur meniere; in et Stellingwarfs. Omdat zi’j 
ok altied zo mit heur heit praotte. 
De heit van Jelke (heur man) hadde de kursus 
Stellingwarfs al daon. Die het et ‘In Memo-
riam’ veur Attie vertaeld in et Stellingwarfs; zo 
ok et gedicht dat zi’j d’r bi’j maekt hadde. Dat 
was hiel angriepend. Veural omdat schoon-
heit doe ok al wus dat hi’j ongeneeslik ziek 
was.
Et advies van de huusdokter het dus toch 
hulpen. Want Attie ontdekte dat doe zi’j et 
Nederlaans inwisseld hadde veur et Stel-
lingwarfs, zi’j dichter bi’j heur eigen gevuul 
kwam. Iniens kwam d’r een kedaans in heur 
gedichten die et eerder niet hadde.

Attie Nijboer (links) en Grietje Bosma
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Opmarkelik: Doe Grietje en Attie tegere een 
kursus volgden, wodde naoderhaand dudelik 
dat zi’j bi’j een kursusopdracht beidend een 
verhael vanuut etzelde perspektief schreven 
hadden. Dat zorgde veur een ‘klik’ op et in-
hooldelike, et schrieven angaonde. Naost de 
‘klik’ die d’r op et persoonlike vlak al beston. 
Et maekte et tot een ‘dubbelklik’.  

Over et boek zeggen beiden dat zi’j - wat de 
inhoold anbelangt - mekeer anvullen. Om wie 
gaot et waor aj’ verdriet omme hebben? En 
dan kan et wezen dat et bi’jglieks te maeken 
hebben kan mit de levensfase waorin as iene 
uut de tied raekt is. Et uut de tied raeken van 
een kiend of een dood geboren poppien, as 
veurbeeld. Mit zoks het Grietje muuite. Dan 
komt et heur te kot an, omdat et heur eigen 
emosies raekt. Et komt dan te dichtebi’j. 
Bepaolde onderwarpen liggen de iene now 
ienkeer beter as de aander. Daornaost ver- 
staot Grietje de keunst om et onderwarp in 
een peer zinnen ‘te pakken’. 
Wat mi’j as argeloos toeheurder bi’j et prao-
tien dat as wi’j hebben opvaalt is, dat Grietje 
en Attie over en weer zo mit bewondering 
naor mekeers gedichten kieken. Ik heurde 
een peer keer: ‘Zoas ie dat doen, dat zol ik 
niet zo kunnen.’
Et saemen an dit boek beginnen zien zi’j zels 
as een logische stap nao de ‘rouwmappe’. Een 
mappe die op initiatief van de Schrieversron-
te uutgeven wodden, en waor as Attie, Grietje 
en dominee Jan Schonewille veur vraogd bin-
nen om veur de inhoold d’r van te zorgen. Mit 
de bedoeling om meensken, die daor omme 
vreugen, wat mitgeven te kunnen van hoe as 
een plechtighied mit een Stellingwarfs tintien 
inhoold geven wodden kunnen zol. Al weer 
een stokmennig jaor leden is dat. Die rouw-
mappe is doedertied ok uutriekt an uutveert-
verienings. Van de mappe wodt tot op de dag 
van vandaege veul gebruuk maekt. 
Et boek is daor min of meer een soort logisch 
vervolg op, vienen zi’j beiden.

Attie is in de praktiek riegelmaotig doende 

mit et verzorgen van uutveerten; Grietje dot 
dat niet struktureel, op een peer keer nao doe 
heur dat speciaol vraogd wodde. Doe het zi’j 
ok een gedicht bruukt dat as now in dit boek 
opneumen is.
En waor as et veur Attie as therapie warkt 
het - now nog - is et veur Grietje aanders. Die 
moet heur d’r toch wel toe zetten. Al vint zi’j 
wel dat et altied wel in heur zat. En dat is d’r 
now dus uutkommen.

Et boek is veur meensken die in een situao-
sie van rouw belaand binnen. Die van alles 
mitmaekt hebben an verlös. Grietje en Attie 
hopen die meensken hier een kleine bi’jdrege 
mit te leveren. Al zol et mar een zinnegien 
uut een gedicht wezen dat inspireert bi’j een 
eigen gedicht. Et positieve van dit boek, en 
dat is ok heur missie: hope bieden! Et boek is 
niet veur de schrievers zels. Al ligt heur ziel en 
zalighied d’r wel in.

Drie tot vier jaor hebben zi’j warkt an et boek. 
En et onderwarp kuj’ zwaor numen; nee, et 
is zwaor. Dat hoolt in dat ze zo lange ok in 
die modus staon hebben. Doe et klaor was 
hadden ze wel even et gevuul van: Hè, et is 
klaor! Ze kregen doe weer wat locht; de drok 
vul vot. 
Mar dan kuj’ even laeter et besef kriegen: wat 
moet ik mit die ruumte die now ontstaon is. 
Moet d’r nog wat kommen? En wat? Daor 
vraog ik op deur.
Mar mi’j wodt dudelik dat d’r nog niks in de 
steigers staot. En as d’r wat komt, dan graeg 
een aander thema. Dat wel! Mar wat? Over 
liefde en gelok? Mar is alles daorover niet al 
zegd, vragt Grietje heur zels hadde-op of.
We zullen et zien. En as d’r witte rook opstiegt 
vanuut Berkoop, dan holen wi’j jim op ‘e 
hoogte!

‘Stillestaon en weer deurgaon’ telt 118 blad-
zieden en kost € 14,50. Omslag en opmaek: 
Sietske Bloemhoff i.s.m. BVK grafisch vormgever 
Haulerwiek, foto’s Sietske Bloemhoff en Grietje 
Bosma.  
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Jelle Roorda

De buurtschop Boekelte ligt  
op een oolde zaandhoogte

D e buurtschop ligt an de Boekelterweg, 
dat is de verbiening tussen Zaandhuzen 
en Else. 

De oosthoek van de gemiente West-Stelling-
warf is veural bekend deur de dörpen Noord-
woolde, Zaandhuzen en Buil, mar in die buurt 
bin ok nogal wat buurtschoppen te vienen. 
Zo heuren bi’j et dörpsgebied van Buil de 
buurtschoppen Riesberkaampe, de Riesen en 
Boekelte. In dit artikel staot de buurtschop 
Boekelte centraol.
Boekelte ligt arg mooi in een glooiend laand-
schop midden in een hiel gruun gebied. D’r is 
hier spraoke van een duzenden jaoren oolde 
zaandhoogte, van gemiddeld zoe’n vuuf tot 
zes meter boven NAP, die an de noordkaante 
oflopt in de richting van De Lende. Dit ge-
bied, bestaonde uut een liem-zaand-dekrog-
ge, is al in de veurlaeste iestied (et Saalien 

150.000 jaor veur Chr.) ontstaon. In die tied 
wodde ok et Drents Plateau vormd, dat tot an 
et tegenwoordige Appelsche lopt. 
In wetenschoppelike kringen wodt veron-
dersteld dat disse omgeving tot iene van de 
ooldst bewoonde gebieden van et noorden 
van oons laand beschouwd wodden kan. 
Kennelik vunnen de nomaden/jaegersfemi-
lies van doe disse zaandhoogte geschikt om 
d’r te blieven en te bruken as bouwlaand, ver-
moedelik omreden zi’j daor gien last hebben 
zollen van een overstromende Lende. Dit in 
tegenstelling tot de meer westelike gebieden, 
waor dat wel riegelmaotig et geval was.

Betekenis naam Boekelte
De ooldste variaanten van de naeme bin 
Boekelte en Boekolderess, die beide uit 1543 
dateren, neffens Gildemacher (2007). Gilde-
machter moet die naemen vunnen hebben in 

Schotanuskaorte  1718
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de Beneficiaalboeken van 1543. 
Henk Bloemhoff vertelde me et volgende 
over de naeme. 'Et twiede diel, -elte, in de 
Stellingwarver variaant, wodt verklaord uut 
et Germaans ’hult-ithja’, dat zoks betekent as 
’plak waor hoolt gruuit’. De o van boekolder 
zol nog verwiezen kunnen naor de o van 
bookholte. Dat laeste woord - zo moet et 
temeensen west hebben in et Middelieuwse 
Stellingwarfs (‘Middelstellingwarfs’ / ‘Middel-
nederduuts’ / ‘Middelnedersaksisch’) – is  dan 
nog net zo as laet-Ooldsaksisch bookholt(e). 
Om mar kot te gaon: de betekenis van de 
naeme liekt een verwiezing naor uutge-
strekte bossen of (diel van) een woold, waor 
ieuwen leden veural beukebomen gruuiden. 
Ok ’holt’ is daor een direkte verwiezing naor. 
Aandere dörpsnaemen, zoas Holtwolde 
(Hooltwoolde), Holtpade (Hooltpae) en 
Nortwolde (Noordwoolde) herinneren nog an 
een woold. Om 1700 henne wodde de naeme 

speld as Boekholt. In et begin van de twin-
tigste ieuw veraanderde de spelling naor de 
naeme Boekelte'. 
Neffens de Grunninger onderzuker Klaas  
Bouwer zol et kultuurlaandschop van Boekel-
te en Riesberkaampe uut ongeveer de twaelf- 
de ieuw stammen. Hi’j gaot daor (in 1970) 
vanuut vanwegens archeologische voonsten 
die in 1960 daon binnen bi’j een opgreving.
Rondom de beide buurtschoppen lag ie-
wenlaank een groot en woest heidegebied, 
waorbi’j in de veurige ieuw de Builerweg as 
de netuurlike zuudgreens beschouwd wod-
de. An de westkaante ligt Zaandhuzen (sund 
1989 een dörp) en in et oosten greenst et 
gebied an de gemiente Oost-Stellingwarf. 

Es-achtige verkavelingsstruktuur
In de Middelieuwen was et laandschop rond 
Boekelte, Riesberkaampe en Zaandhuzen 
zo grillig wat de aord van de grond en de 

Diel kaorte Eekhof (1849), waor de ’es’ en de specifieke verkavelingsstruktuur te zien binnen
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hoogteligging angaot, dat de gebruuks-
meugelikheden as bouw-, grös- en hujlaand 
heur alliend mar verspreid over et gebied 
veurdeden. Zo ontston d’r gien aniensleu-
ten verkaveling, mar een struktuur die veul 
overienkomsten het mit die in de esgebieden 
van Drenthe, ofwel de zonuumde es-achtige 
verkavelingsstruktuur.
De bewoning van de buurtschop Boekelte 
raekte ieuwen leden al verdield in twie dielen 
van kleine groepies boerderi’jen, geografisch 
laggen die an weerskaanten van de Boek-
holt-es, zo is op ’e topografische kaorte van 
Schotanus uut 1718 te zien. ’Es’ is de andu-
ding veur bi’j mekeer liggende (bolle) bouw-
lanen op zaandgrond, die deur hooltwallen 
d’r ommetoe bescharmd wodden. Dat was 
om et vee en de wiend te keren op ’e bouwla-
nen, mar ok om an hoolt veur eigen gebruuk 
te kommen. Op ’e bouwlanen wodde veural 
rogge en boekweit verbouwd. Bi’j De Lende 
haj’ de grös- en hujlanen, wiels de heide-
velden veur et weiden van schaopen en - in 
mindere maote - koenen, bruukt wodden.
Ieuwenlaank wodde de es ophoogd en 
vruchtber holen mit dong en plaggen uut de 
potstallen waor de schaopen naachs weren. 
De boeren woonden hier ommetoe en weren 
ieder eigener van een peer stokken grond op 
’e es. De essen en de (heide)velden vormden 
tegere et gemienschoppelike buurtschops-
gebied, dat in Drenthe ’de marke’ nuumd 
wodt. De beide dielen van de es kregen ieder 
een eigen naeme: Wester-Boekholt en Oos-
ter-Boekholt. Pas in et begin van de twintig-
ste ieuw verdwenen de beide naemen en zo 
bleef ’Boekelte’ over. 
Boekelte is liekewel nooit een volgruuid es-
dörp wodden; vermoedelik het et gebrek an 
genoeg grös- en hujlanen de meugelikheden 
veur ontginning en bemesting van de heide-
velden de gruui belemmerd. De veestaepel 
die veur de produktie van de mest zorgen 
mos bleef daordeur te klein. 
Et is now muuilik veur te stellen, mar in 
vroegere tieden leup over de Boekelter-es 
een oolde haandelsweg, een zaandweg mit 

balstiender vanuut Drenthe via Doldersum, 
Buil, langs de Bekhofschaans en Berkoop 
naor Frieslaand. Ok de Karkeweg (ok Karke-
pad nuumd), een zaandpad tussen Buil en 
Boekelte was daor een onderdiel van. De weg 
ropt veural herinnerings op an de Tachtig-
jaorige Oorlog en de stried tegen Bernard 
van Galen ’Bommen Berend’ (1672), die doe 
mit zien Munsterse troepen de Stellingwar-
ven binnenvalen was, mar ok an de Spaanse 
troepen die hier langstrokken binnen om te 
perberen om Frieslaand te veroveren. In 1832 
veraanderde de ligging van de wegen, en de 
ieuwenoolde haandelsweg over de es is doe 
verdwenen. 
In die tijd wodde d’r lopende een ure en een 
kertier over daon om van Noordwoolde naor 
Boekelte te kommen.

In 1832 moet de situaosie zo west wezen: ‘De 
verkaveling op ‘Boekelter ‘es’ (45 ha) bestond 
inmiddels uit een combinatie van eenstrokige 
en blokvormige verkaveling en telde toen, 66 
percelen die onder 5 eigenaren waren ver-
deeld’, zo bliekt uut et proefschrift van Jeroen 
Wiersma (2013). Dit mingde verkavelingspe-
troon is liekegoed bi’j de westelike boerde-
ri’jen van Boekelte te zien as bi’j de oostelike. 
(Zie topografische kaorte Eekhof 1849). 

Hugo Suringer (1866), onderscheidt ok een 
Wester- en Ooster-Boekholt 
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Molenpolle
An de zuudwestkaante van Boekelte, vlak-
bi’j Riesberkaampe, stonnen indertied twie 
meulen. Dat was op ’e hoeke van de tegen-
woordige Kerkweg-Meulepolle, mit de toe-
passelike naeme de ’Molenpolle’. Et gong om 
een ‘Koorn molen’ (zaodmeule) en een ‘Vul 
molen’. De zaodmeule verwarkte et zaod dat 
van de bouwlanen kwam, zoas veural rogge, 
boekweit en haever. In de vulmeule (in de 
volksmond wel een ’stinkmeule’ nuumd) wod-
de de wolle van de schaopen schonemaekt.1 
D’r wodde miege verzaemeld die in koepen 
kwam mit de verholing ien diel miege en 
twie dielen waeter. Daor kwam de wolle in en 
die ston zo een naacht te wieken. Daornao 
wodde alles verwaarmd tot vuuftig graoden 
en wodde de wolle wasken. Kotomme, de 
stinkmeule dee zien naeme ere an! Beide 
meulen hadden doedertieden een belangrie-
ke regionaole funktie. Ze bin tussen 1739 en 
1832 verdwenen, zo bliekt uut de database 
van de Nationale Molen Stichting. 

De bebouwing en bewoners
Et vroegste begin van et ontstaon van de 
permanente bebouwing van de buurtschop 
Boekelte moe’n we vermoedelik zuken in 
de vuuftiende of zestiende ieuw. De ooldste 
bekende anduding op schrift van bewoning 
is van 1645. Op et perceel, now et adres Boe-
kelte 4, was doe al bebouwing, vermoedelik 
een veeschure of een boerderi’je, zo schrift 
Jan Hofman in De Ovend van augustus 2005. 
Zien heit Klaas Hofman warkte van 1932 tot 
1959 op ’e boerderi’je van vandaege-de-dag 
as bedrijfsleider. D’r heurde intied 75 bunder 
laand bi’j, et was een mingd bedrief. Behal-
ven gröslaand veur 36 koenen weren d’r de 
hoeken bouwlaand waor doe eerpels, bieten 
en knollen verbouwd wodden. Eigener was 
de femilie Schotanus van Berkoop; over die 
femilie doukies meer.

De bebouwing van de buurtschop van doe 
beston veural uut boerderi’jen van et kerakte-
ristieke Saksische type, mit een rieten dak. In 
zoe’n boerderi’je haj’ een potstal, ruumte veur 
et huj, een kaarnplak, een peerdestal en een 
turfhokke. De femilie woonde in et veurste 
diel.  
In 1840 stonnen d’r in de buurtschop Boe-
kelte vuuf boerderi’jen waor mit mekeer 37 
meensken woonden. As vergelieking: Buil tel-
de doe mit de drie buurtschoppen mitrekend 
300 inwoners. Sund die tied is de buurtschop 
wel wat gruuid, waorbi’j de ni’je bebouwing 
veural langs de deurgaande Boekelterweg 
kwam. In 1913 telde de buurtschop 49 inwo-
ners. 
 
Oprichting: ’Maatschappij Boekelte’
Rond 1912 was een belangriek diel van 
de buurtschop eigendom van een drietal 
‘aanzienlijke heren’, dat weren: de adellike 
Gerrit Ferdinand van Bieruma Oosting van 
Oranjewoold, mr. Willem Hendrik de Greve, 
advekaot en kassier in Et Vene en Jan Aukes 
Schotanus, hereboer in Berkoop. Zi’j weren in 
1912 de oprichters van de NV ’Maatschappij 
Boekelte’. “Deze Maatschappij hield zich bezig 
met de exploitatie van de onroerende goede-

1) Anvullende: In een vulmeule wodde wollen stof op een bepaolde meniere mit hoolten stampers bewarkt zodat de kwali-
teit van de stof beter wodde. De stof die zo ontston wodde hier bi’jomme voellaeken nuumd, de kleur d’r van was antraciet-
kleurig of blauw. De stof wodde bruukt om schölken, rokken, jassen en broeken van te maeken, meerstentieds gong et om 
warkkleren. (Sietske Bloemhoff)

Saksische boerderi’je Boekelterweg 10, rond 1912, 
doedertieden bewoond deur Luitsen Jager
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ren, bestaande uit twee zathen (boerderijen), 
erven, weilanden, hooilanden, bosgronden 
en heidevelden, met een totale oppervlakte 
van 175 hectare, 98 are en 29 centiare”, zo 
bliekt uut een artikel van Herman Deems in 
et weekblad Stellingwerf (2019). De beide 
boerderi’jen weren in die tied de grootsten 
van de buurtschop. 
De inkomsten van de ’Maatschappij Boe-
kelte’ bestonnen liekewel niet alliend uut 
opbrengsten uut de laandbouw, mar ok uut 
et verkopen van patten van een diel van et 
heidegebied. Zo bin in 1919 een veertigtal 
kleine percelen heideveld verkocht.  
De onderneming is in 1941 opheven. Alle 
andielen weren doe in hanen van de femilie 
Schotanus. Die femilie beston uut heit Jan 
Aukes Schotanus (1865-1935) en de kien-
der Auke, Jacobus en Anna Aleida; allegere 
woonden ze in Berkoop. Vrouw en mem Jan-
tje Jacobus Veurman (1865-1928) was doe al 
uut de tied raekt. Heit en dochter Schotanus 
weren maotschoppelik aktief in Berkoop. Hi’j 
was betrokken bi’j de stichting van de legere 
laandbouwschoele en zi’j bi’j de oprichting 
van de laandbouwhuushooldschoele in 1924. 
Omdebi’j 1933 verhuusden ze naor Oranje-
woold. Anna Aleida (1900-1984) stichtte in 
1955 et verpleeghuus ’Blau Hûs’ in Et Vene, 
dat in 1972 Verpleeghuus ’Anna Schotanus’ 
wodden is. Et is vandaege-de-dag eigendom 
van de Zorggroep Meriant.  

De Zunnehoeve
Een aandere bekende boerderij in Boekelte 

is De Zunnehoeve. Disse stelpboerderi’je, mit 
een haoks bouwde veestal, is van 1953 en 
wodde indertied deur timmermansbedrief 
Alten uut Buil in opdracht van de familie Bos 
bouwd, zo bliekt uut een artikel van Sietske 
Bloemhoff in ‘De Ovend’, jannewaori 1996. 
“De veurganger van disse boerderi’je, mit de-
zelde naeme ston an de aandere kaante van 
de weg an een zaandpad. Al veur 1900 boerk-
te Luite Aaldert Bos an die zaandweg van 
Boekelte naor Berkoop. Dat pad is trouwens 
ok slimme oold. Et is misschien wel ien van de 
ooldste paeden in de Stellingwerven. Et pad 
leup vroeger van de Bekhofschaans of naor 
Buil en kwam argens op et oolde Karkepad 
van Buil uut”. 
Bi’j de naeme ’De zunnehoeve’ gaot et om 
een verwiezing naor et gegeven dat de veur-
kaante van de boerderi’je mit de kop naor de 
zunnekaante bouwd is om zo genoeg zunne 
in et veurhuus op te vangen. Et ontwarp is 
van architect Meek uut Liwwadden. De oolde 
boerderi’je van 1910 an et oolde pad dot al 
jaoren dienst as woonboerderi’je.

Ingriepende veraanderings
In de vuuftiger jaoren telde Boekelte zeu-
ventien mingde boerenbedrieven, verspreid 
tussen de vroegere essen langs de Boekel-
terweg. De meersten weren klein, mar een 
peer weren groot veur die tied. In de loop 
van de jaoren wodde bi’j vier boerderi’jen 
een burgerwoning bouwd, die was veur de 
vaaste arbeider of de vroegere boer. Die gong 
d’r rentenieren, meerstal naodat de (ooldste) 
zeune de boerderi’je overneumen hadde. De 
meerste boeren in Boekelte hadden koenen 
veur de melk en bouwlaand veur ‘eigen’ ge-
bruuk. Veerder zaj’ kiepen op et hiem en wat 
varkens in et hokke, wiels pattie boeren ok 
nog schaopen hadden. 

Tiedens de ruilverkaveling Lende-Zuud 
(1964-1975) wodde et laand an weerskaanten 
van de Boekelterweg grootschaoliger verka-
veld. Dat gebeurde om de mederne laand-
bouw meugelik te maeken. D’r bin doe hoolt-De Zunnehoeve in Boekelte in 2020
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wallen rooid, oolde sloden dempt en ni’je 
(rechte) sloden greven. De meerste kleinere 
mingde boerebedriefies wodden uutsaneerd 
en de grond d’r van wodde opkocht en kwam 
bi’j de overblievende grote boerebedrieven. 
Ni’je zonuumde ruilverkavelingsboerderi’jen 
bin in Boekelte niet bouwd, wel twieje ten zu-
den van de buurtschop. Aandere percelen en 
overhoeken kregen een netuurbestemming, 
zoas even buten de buurtschop an de Meu-
leveldweg, en her en der wodden bossingels 
anplaant. 

De tegenwoordige buurtschop 
De buurtschop Boekelte het gien plaknaeme-
bod, zodaj’ alliend an et straotnaemebod 
’Boekelterweg’ zien kunnen daj’ in Boekelte 
binnen. De buurtschop is onderdiel van et 
dörp Buil. 

Ok al wodde de buurtschop Boekelte sund 
begin veurige ieuw zien as ien gehiel, d’r 
gruuide gien echte dörpskoeme. De bebou-
wing is an weerskaanten langs de vier kileme-
ter lange Boekelterweg. Tegenwoordig telt 
de buurtschop zoe’n twintig huzen, et gaot 
daorbi’j veural om woonboerderi’jen. Et tal in-
woners is roem vuuftig. De meerste bewoners 
wonen d’r al lange, en vormen tegere mit de 
ni’je inwoners een hechte gemienschop. Mit 
mekeer zetten ze heur veur de buurtschop 
in en ontmoeten mekeer veerder bi’j de 
verschillende sport- en kulturele aktiviteiten, 
veural in Buil.

De ruilverkaveling in de zeuventiger jaoren 
het et laandschoppelike beeld van Boekelte 
nogal veraanderd. D’r bin nog mar vuuf boer-
deri’jen mit een agrarische funktie overble-
ven: vier melkveebedri’jven en een peerde-

fokker. De Saksische boerderi’jen die lange 
tied zo kenmarkend veur de buurtschop 
weren, bin in de loop van de tied hielemaole 
verdwenen.  
Vandaege-de-dag zien we in en om Boekelte 
henne veural gröslaand, en hier en daor ok 
nog wat bouwlaand mit veural eerpels en 
maïs. De vroegere heidevelden en vennegies 
bin allemaole vot. Et fraaie coulisselaand-
schop mit de kleinere bospercelen en hoolt-
wallen bestaot in et gebied nog veur een pat. 
Ok de kenmarkende vorm van de glooiende 
es is vanof de Boekelterweg - in noordelijke 
richting - nog zichtber. 

In en om Boekelte henne kuj’ mooie fietstoch-
ten maeken, kuieren en ok peerdrieden. Zo 
lopt de kuierroute, ‘Het Friese Woudenpad’ 
van et Nationaol Park Drents-Friese Woold  
deur Boekelte. Dat is een mit rood-witte 
tekens angeven pad van Stienwiek naor 
Lauwersoog. 
Bi’j de greens mit Zaandhuzen ligt een ne-
tuurcamping. An de Boekelterweg nr. 14 staot 
een biezunder en opvalend keunstwark as 
andaenken an Nelson Mandela (1918-2013), 
maekt deur Gerrit van Dijk.

De buurtschop Boekelte, is vanwegens zien 
biezundere geschiedenis en kerakteristieke 
laandschop, een bezuuk meer as weerd!

Bronnen
‘Friese plaatsnamen: alle steden, dorpen en 
gehuchten’, K.F. Gildemacher (2007); ‘Brink 
en streek, Cultuurlandschapsvormen aan de 
westzijde van het Drents plateau’, Klaas Bouwer, 
proefschrift RUG Grunningen (1970); ‘Open 
akkercomplexen in Friesland’, proefschrift 
Jeroen Wiersma, RUG (2013); ‘Een boerderi’je 
in Boekelte’, artikel Jan Hofman, De Ovend, 
aug. 2005; ‘De Zunnehoeve in Boekelte’, artikel 
Sietske Bloemhoff, De Ovend, jan. 1996; ‘Maat-
schappij Boekelte: exploitatie onroerend goed’, 
artikel Herman Deems, weekblad Stellingwerf, 
april 2019. Mit daank an Dörpsarchief Buil, Jellie 
Menger, Jan Mulder.
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D oe ’k een tietien leden de hier ofbeel-
de Siamese twieling Tocci onder ogen 
kreeg, mos ik onwillekeurig daenken an 

de beide Stellingwarver gemienten. Ik kon d’r 
ok niks an doen mar wil et hier wel perberen 
uut te leggen hoe dat zo kwam. 

Van heuren zeggen zollen de Stellingwarvers 
oorspronkelik van Duutslaand kommen. Et 
was netuurlik een stok interessaanter west 
as dat Spitsbargen, Andorra of Hawaï west 
was, mar dat dot er now niet toe. Daor onder 
Hannover in Prusen beston in de Middelieu-

wen een verbond van vri’je (onafhaankelike) 
boeren die heurzels Stellinga nuumden. Nao 
een opstaand tegen de heerschoppi’je van 
iene van de kleinzeunen van Karel de Grote 
zollen de boeren meraokels aachternaoze-
ten wodden. Et verhael gaot dat zi’j ‘m doe 
smeerden, in oonze omkrieten daelestreken 
en heur Saksische tael en vri’jdaenkersgeest 
mitnammen.

Hier stichtten zi’j, krek nao 1300, de Onaf-
haankelike Boererepubliek van de Vri’je Naosie 
der Stellingwarven. Waaromme die naeme 
Stellingwarven vraogen jim je misschien af? 
Een stelling was een bestuurder en warf slat 
op et plak waor rechtspreuken wodde. De 
boeren gavven zo an dat in heur ni’je laand 
de demekraotisch keuzen stellingen et veur 
et zeggen hadden. Hatstikke veuruutstreven-
de veur die tied en hiel aanders as in de rest 
van et laand. Daor hadden de meensken niks 
in te brengen as lege briefies.

In 1504 was et daon mit de Vri’je Naosie. Her-
tog Albrecht van Saksen, die doedertieden 
hier de verkeerde laekens uitdielde, stuurde 
de stellingen vot. Hi’j benuumde zonder 
inspraoke van de boeren Lammert Piers as 
eerste grietman (borgemeister) van de hiele 
Stellingwarven. Piers wodde in 1514 opvolgd 
deur Lyckle Eebles (ok Eebelens of Aeblens) 
van Stienwiek. Hi’j gong wonen op ’e stienze 
Friesburg in Ni’jhooltpae, waornaor hi’j him 
laeter Lycklema à Nijeholt nuumde. Zien diels 
aodelike naogeslacht telde onder eren veul 
borgemeisters, juristen, soldaoten en groot-
grondbezitters. Twie van heur liggen nog be-
greven in de Nicolaaskarke van Ni’jhooltpae.

Op 13 oktober 1524 besleut de ni’je heerser 
keizer Karel V dat Lycklema allienig nog mar 

Carol Klok

De Siamese twieling

Et wassen beeld van de Tocci-twieling, 
links Giovanni, rechts Giacomo Battista
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grietman van et westelike diel van Stel-
lingwarf was. Dat wodde doe Stellingwarf 
-Westaende nuumd. In 1540 stelde hi’j Luitge 
Minnes an as eerste grietman van Stelling-
warf - Oostaende. 

Zo hadde de keizer et meer as twiehonderd-
jaorige Stellingwarf opdield in twie appatte 
grieteni’jen (gemienten). Een splitsing die 
nooit gebeuren moeten hadde. Mar ja, wie 
gaot daor now nog over jeuzelen, zuj’ zeggen.

In tegenstelling tot et Stellingwarver laand 
wodde de Italiaanse Tocci-twieling nooit 
van mekeer scheidden. Dat was now ienkeer 
godsonmeugelik. Giacomo en Giovanni 
Battista Tocci kwammen in 1877 langs de 
netuurlike weg op Sardinië op ’e wereld. Heur 
mem was de 19-jaorige Maria Luigia Mezzan-
rosa. Allemaole prachtige naemen toch? 

De twieling zat mit heur rompen an mekeer 
vaaste, hadde twie heufden, nekken en bost-
kassen en twie aarms en twie bienen. Heur 
heit Giovanni Tocci schrok zo bi’j de geboorte 
van de kiender dat hi’j veur een maond in 

et gekkehuus verdween. Kan ’k me eerlik 
zegd wel wat bi’j veurstellen, ie zullen et mar 
mitmaeken. 

De twieling het nooit lopen kund. Giovanni 
zee niet vule en hul van een pilsien, zien 
breur was een kletskont en dronk liever 
waeter. Zi’j maekten as beziensweerdige 
kermisattraktie een toernee deur hiel Europa 
en laeter ok Amerike. In Ni’j York verdienden 
zi’j duzend dollar in de weke. Zi’j trouwden 
in 1904 mit twie vrouwluden, mar kiender 
kwammen d’r niet van. Doe de twieling twin-
tig jaor oold was, hadden zi’j genoeg cente- 
raosie in de buse om een mooie villa kopen te 
kunnen in Venetië. Daor raekte de twieling op 
63-jaorige leeftied uut de tied.

As Karel V de Stellingwarven niet splitst 
hadde, was dat aachterof bekeken toch vule 
beter west. Dan hadden we now ien starke 
supergemiente mit de naeme Stellingwar-
verlaand, Stellinga of Stellingia, legen an 
De Kuunder, De Lende en De Scheene. Mit 

Femiliewaopen van de aodelike takke van 
de Lycklema à Nijeholts.

Keizer Karel V, de splitter
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Attie Nijboer

Vrund en vi'jaand

De tied speult 
Een spul mit mi’j
Hi’j geft en nemt

Vri’jt en stri’jt
Mit lief en leed
Hi’j is mien vrund en vi’jaand

Mien aangst en hoolvaast’
Hi’j schoert en schaeft
Flaaikt en strikt

De plooien uut mien leven glad
Mar nooit meer uut mien huud
Hi’j maekt en brekt me

Hoolt me bi’j de haand
Totdat hi’j beschikt
Mien tied is op

Betien bi’j betien of rempend 
Vaalt dan et doek, slöt et boek
Dan rikt et bestaon

Van mi’j niet veerder
Van meet of an lag al besleuten
Tegere raeken wi’j niet uut de tied.

iene streektael en dezelde ekenomische en 
kulterele belangen. En - niet te vergeten - een 
bijna vuufhonderdjaorige veurgeschiedenis. 
Dan mit een gemientehuus in et centraol le-
gen Berkoop, waor nog een protte ruumte is. 

En dan ok mar een naozaot van Lycklema à 
Nijeholt as eerste keuzen D66-borgemeister, 
zo’k zeggen. As opvolger van de laeste griet-
man van de beide Stellingwarven. Allemaole 
een stok goedkoper en beter as perti’j waor 
niet mit te sollen is! Tot 13 oktober 2024 is d’r 
nog wel evenpies de tied om dat te regelen.

Bronnen
• M. Bruynoghe, Grand Musée Anatomique 

Ethnologique du Dr. P. Spitzner, Brussel, z.j.
• Sent Foppes Klijnsma, Geschiedkundige 

herinneringen uit de voormalige grietenijen 
Oost- en Weststellingwerf, hoofdzakelijk aan-
gaande het geslacht der Van Harens, Mep-
pel, 1861 (books.google.nl: herinneringen 
grietenijen).

• Fokke Middendorp, De Van Harens van 
Wolvega, Oosterwolde, 1989 (stellingia.nl: 
middendorp wolvega). 

• J.H. Popping, Geschiedkundige aanteeke-
ningen over de Stellingwerven en omstreken, 
Oosterwolde, 1920 (delpher.nl, Boeken 
Basis: stellingwerven).

• en.wikipedia.org/wiki/Giacomo_and_Gio-
vanni_Battista_Tocci

• nl.wikipedia.org/wiki/Lycklama_à_Nijeholt
• fr.wikipedia.org/wiki/Musée_Spitzner
• nl.wikipedia.org/wiki/Stellingwerven
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Roely Bakker

Een viever in de tuun
Een verhaeltien veur kiender

Buurman het een viever in de tuun.
In die viever zwemmen vissen. 
Hiele dikke, gooldkleurige vissen.
Floris, de zwatte katte, staot op 'e raand van de viever.
As hi'j mit een veurpote op et waeter tikt, kommen de vissen naor de oppervlakte.
De bekkies wied eupen. Ze bin d’r wisse van dat ze wat lekkers kriegen.
 
Vissen, daenkt Floris, zollen die krek zo smaeken as vispaté? 
Ik moet zien da'k zoe'n mooie, dikke vis te pakken kriege.
Hi'j rekt him uut en slat mit de veurpote. Mis.
De spetters vliegen him om de oren en de vissen duken naor de bojem.

Ik zal ze kriegen, daenkt Floris.
Ik tikke weer op et waeter en as ze dan naor boven kommen, 
dan spring ik d'r in en griepe d'r iene. 
Zachies ruurt hi'j in et waeter.
Kom mar vissies, kom mar.
Nog een tikkie en dan …
Floris nemt een sprong, en ploons. Koppien onder.
Brr. Nat, koold en waor hi'j ok kikt, gien vis te zien. 
Ja, beneden op ’e bojem, mar zo diepe dust hi'j et waeter niet in.

Mit muuite klimt hi'j op 'e kaant. 
Schuddet et waeter wat of.
Zocht mit slepende stat een plakkien in de zunne.
Weer opdreugen en waarm wodden.

Vissen kun niet vliegen zoas voegels 
mar ze bin al krek zo lastig om te vangen.

 DE OVEND 15

DeOvend_oktober2020_binnenwerk.indd   15DeOvend_oktober2020_binnenwerk.indd   15 28-09-2020   09:0528-09-2020   09:05



16  DE OVEND

Kjest Herder

Ni’je liefde 

K rek nao heur 64e verjaordag, een jaor veurdat zi’j stoppen zal mit heur kefé, ridt op een 
mooie zunnige morgen in meie tegen koffietied een prachtige Citroën DS langzem langs 
et kefé. Een aentien veerderop keert de bestuurder de glimmende bolide om disse even 

laeter naost et kefé te parkeren. De bestuurder stapt uut, en gaot op et kleine terrassien zitten. 
Geesje hadde him mitien herkend doe hi’j uitstapte: Jaap, heur jeugdliefde. Et besef dat et Jaap 
is, dot heur hatte even overslaon. Prompt lat zi’j et krek ommespoelde glas uut de hanen valen. 
Et schampert tegen de spoelbak an en klettert op ’e plavuizen. Gauw gript zi’j een veger en 
ruumt alles op. Dan stapt zi’j naor buten, waor Jaap heur recht ankikt. ‘Gooi ie altied zo mit de 
glaezen? Dan zuj’ wel rap deur jow veurraod henne wezen!’ plaogt hij. 
‘Alles wa’k verwaacht hadde, mar niet jow!’ zegt Geesje mit een blos op ’e wangen. Jaap komt 
overaende en omhelst heur spontaon. Geesje lat et begaon en mient dat hi’j heur van blied-
schop tintelende lief vulen kan. As hi’j heur weer loslat, zegt zi’j mit een trillende stemme: 
‘Hatstikke mooi om jow nao al die jaoren weer te zien. Woon ie nog in Almere?’ 
‘Wel nee! Ik woon al weer een jaor of viere in Hooltpae.’ 
‘Dat mien ie niet! En veerder? Hoe gaot et mit jow?’ is Geesje beni’jd. 
Et is morgens nooit zo drok. Dat daoromme kriegen zi’j alle tied om mekeers leven, zoas dat 
an now toe verlopen is, an mekeer te verhaelen. Jaap vertelt dan dat zien vrouw een jaor of 
vufe leden uut de tied raekt is en dat hi’j kot daornao besleuten hadde om weeromme naor de 
Stellingwarven te gaon. 
De tied vligt en intied is et al wat drokker wodden op et terrassien. Mit een: ‘Wi’j zien mekeer 
toch nog wel es een keer?’ nemt Jaap tegen twienen ofscheid. 

Een dag of wat laeter zitten d’r een man en vrouw op et terras. Et wodt Geesje al gauw dudelik 
dat die van Hooltpae kommen. Geesje vragt heur of ze Jaap Buitenveld ok kennen. ‘Jawisse!’ 
zegt et vrommesien. ‘Een arg aorige man. Hi’j woont al weer een stokmennig jaoren in oons 
dörp en is hielemaole opneumen in et dörpsgebeuren. Hi’j lat him wel gauw es zien in de ‘Rus-
tende Jaeger’. Daor lopt hi’j wel es binnen mit een vrundinne.’ 
Et wodt Geesje dan even hielemaole koold om et hatte. Was zi’j tot even hierveur nog hiele-
maole hoteldebotel dat Jaap weer op heur pad kommen is; een droom waor as zi’j al haost 
in geleuven gaon was. Nao zoveul jaor laeter toch nog een twiede kaans? Mar zo rap as die 
droom opkommen is, zo gauw spat die ok weer uut mekeer. 
Zi’j moet even slokken en zegt mar gauw dat zi’j aachter nog wat te doen het. 
As de meensken weer ofzet binnen belt zi’j Jansje, heur jongste dochter. In traonen vertelt zi’j 
heur in wat veur mallemeule as ze disse weke belaand is. 
‘Mar hi’j zal jow toch niet opzocht hebben om jow een loere te dri’jen? Zo van: “Ik kom even 
langs om Geesje de kop gek te maeken”, wiels hi’j al een ni’je liefde vunnen het! Geleuf ik 
zomar niet. Ik wete daj’ in dit soorte van zaeken een niet al te grote heldinne binnen. Mar ik 
zol him bi’j gelegenhied toch nog es op ’e man of vraogen. Wat hoolt jow tegen? Mem, et is al 
weer zes jaor leden dat Heit uut de tied raekte. Ie bin nog vusen te jong om allienig te blieven!’ 
Daormit is Geesje deur Jansje aenlik mit een nog groter perbleem opzaedeld. ‘Ja, ie hebben 
makkelik praoten! Ie kun an elke vinger wel iene kriegen! En ik as sneu hunkerend vrommesien 
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mi’j belachelik maken?’
‘Mem, et verschil tussen oons is dat ik altied de regie hole. Ik bin de baos. Manluden zullen mi’j 
de baos niet wodden!’
‘Ja, dat wete ik wel. Mar ik zit aanders in mekeer, dat weej’ ok wel. Now ja, ik zie wel!’ 
‘Onthole mien woorden, Mem. Gao d’r veur!’

Een weke of wat laeter moet zi’j bi’j de RABO in ’t Vene wezen en zicht daor bi’j toeval Jaap 
lopen. Et zwiet brekt heur uut. Mar daenkt dan toch an wat Jansje tegen heur zegd het: ‘Ie 
moe’n d’r veur gaon!’ Jaap hadde Geesje nog niet zien; zi’j komt him aachterop. Dan tikt zi’j 
Jaap op ’ schoolder, gaot brieduut veur him staon, hanen in de zied, en vragt rechtuut, rechtan: 
‘Waoromme hebbe ie niet zegd dat ie een ni’je vrundinne hebben?’ 
Jaap is even van zien sjapieter. Dan staemelt hi’j: ‘Vrundinne? Now ja, ik hebbe een vrouwlike 
partner bi’j bridge. Bridgevrundinne, zo numen zi’j dat hier. En daor wodt in de ’Rustende Jae-
ger’ wel es wat om ginnegapt. Mar dit vrommesien is gelokkig trouwd, heur. Nee, ik bin lessen-
daegs speciaol veur jow kommen. Mar dat duste ik niet tegen jow te zeggen. Ik bin alderdeegst 
eerst jow kefé veurbi’jreden omdat ik niet zoe’n held bin. Vroeger toch ok al niet?!’ 
‘Ach, lieve jonge toch, wat maek ie mi’j gelokkig!’ Zi’j slat midden op ’e straote de aarms om 
Jaap henne. 
‘As wi’j morgenaovond now es uut eten gaon zollen?’ stelt Jaap veur. 
‘Oei, dat weet ik niet. Ik kan de tente niet zomar sluten, en Jansje oefent op vri’jdagaovend mit 
heur bantien. Mar een aandere keer hiel graeg!’

As zi’j thuuskomt en zi’j Jansje vertelt wat zi’j die dag mitmaekt het, zegt die vot-en-daolik dat 
et oefenen wel uutsteld wodden kan. ‘Ie gaon morgenaovend mit Jaap op stap. Ik doe et kefé 
wel. Mar hole et wel een betien netties, want ik wil gien praoties over mien mem heuren. De 
meensken vienen ommes al genoeg van mi’j, is ’t niet? Heb ie wel wat om an te trekken?’ 
‘Now nee, aenlik niet! Ja, mien kefékleren. Zoas ik hier de boel run.’
‘Dat kan niet, Mem!’ zegt Jansje. ‘Wi’j gaon morgenvroeg tegere even shoppen. En zeg niet dat 
et niet kan, want op vri’jdagmorgen bin ie altied dichte.’ 
‘Ja, mar...!’ 
‘Niks te maren. Wi’j gaon morgenvroeg even naor Grunningen!’

Et is nog mar half tiene as zi’j deur de Herestraote lopen; et is nog niet drok. 
‘Mar ik gao d’r niet bi’j lopen zoas ie, heur!’ 
Jansje mit een leren punkjassien, kot spiekerrokkien, netpanty’s en leerzens mit naaldhakken. 
‘Mem, doe niet zo zenewachtig. Ik gao jow echt niet vraogen om etzelde an te doen as ik, mar 
wat vlotter mag best wel. Jow feguur is nog om deur een rinkien te haelen. Ie willen toch een 
goeie beurt maeken bi’j Jaap?’ lacht zi’j mit een ondeugende blik. 
‘Wat vien ie dan da’k an moet?’ 
‘Now, gewoon wat vlots!’
‘Ik passe mi’j niet in kleren zoda’k haost gien aosem meer kriegen kan!’ geft zi’j an. 
‘Now, een mooie bloese mit een rok is toch ok mooi?’ 
‘Hm, eerst mar es kieken.’ 
Jansje nemt heur mem mit naor ’Miss Etam.’ 
‘Et zwiet brekt mi’j gewoon uut!’ zegt Geesje mit een zocht. 
Jansje poot heur mem op een stoel bi’j een taofeltien midden in de winkel. 
‘Willen jow misschien eerst een koppien koffie?’ vragt et maegien dat d’r anlopen komt. 
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‘Now, dat slaon wi’j niet of!’ zegt Jansje vlot. 
As et maegien de daod bi’j et woord voegen gaot, stelt Jansje heur mem gerust. 
‘Ik hael wel even wat uut de rekken en dan kuj’ hier vanuut disse makkelike stoel kieken wat aj’ 
mooi vienen,’ zegt zi’j mit een kniepoge. 
D’r komt verempeld een lachien om Geesje heur mond. 
‘Asjeblieft, hier is jow koffie!’ zegt et maegien, ‘kan ik helpen of kieken jim zels even?’ 
‘We kieken graeg zels even!’ zegt Jansje, en et maegien lopt naor een aandere klaant. 
Even laeter staot Geesje onwennig in een ni’je outfit veur een goedkeurend nikkende Jansje. 
‘’k Weet ik et niet, heur Jansje!’ zegt Geesje onzeker. ‘Is die rok niet an de kotte kaante?’ 
‘Mem, dat kuj’ nog best hebben! Wi’j gaon straks kieken veur mooie panty’s en ni’je schoenen, 
dan moet ie es zien!’ 
‘Et liekt wel as hebbe ik hielemaole niks meer te zeggen!’ foetert Geesje. Mar heur lichemstael 
verradt dat zi’j et zels ok hiel mooi vint.

As zi’j wat laeter op et terras bi’j De Drie Gezusters op ’e Grote Markt an de koffie zitten ‘mit 
wat d’r bi’j’, zegt Jansje: ‘Mar Mem, eerlik is eerlik, ie moe’n ok ni’j ondergoed. Wat as ie now an 
hebben kan echt niet meer. Hoe lange heb ie dit al; komt zeker van de HEMA!’ 
‘Wat is d’r mis mit de HEMA?’ 
‘Niks heur! Mar wie zegt mi’j dat ie vanaovend die ni’je outfit anholen?’ 
Geesje krigt een kleur. ‘Jansje, doe niet zo reer! Zo bin wi’j hielemaole niet en op oonze leeftied 
al wis en werachtig niet.’ 
‘Ja, ja,’ zegt Jansje spottende. ‘Ik geleuve d’r niks van; ie bin gewoon tot over jow oren verliefd, 
geef et now mar toe!’ 
Weer krigt Geesje een kleur en moet bekennen dat zi’j wel hiel bliede is dat zi’j en Jaap mekeer 
weer vunnen hebben. En zo gebeurt et dat ze ok nog even binnenwippen bi’j ‘Hunkemöller.’ 
Mit een diskreet settien en mooie panty’s d’r nog bi’j, parkeert Jansje tegen half iene heur Mini 
Cooper naost et kefé. 
‘Krek op tied om et kefé los te doen!’ zocht Geesje. 
‘Ie doen hielemaole gien kefé los! Dat doe ik!’ zegt Jansje. ‘Ie doen lekker kalmpies an. Gao jow 
lekker doesen. Om twie ure moej’ bi’j de kapper wezen. De ofspraoke he’k al veur jow maekt.’ 
Mit dit laeste d’r nog bi’j wodt et even een betien te vule veur Geesje. Zi’j kropt Jansje an, geft 
heur een dikke tuut en zegt dan: ‘Lieve gekke meid van mi’j. Daank jow wel dat ie dit veur mi’j 
doen.’ Zi’j pinkt een traone vot en zegt dat zi’j heur doesen gaot.

De volgende morgen is Jansje al vroeg bi’j de pinken om de deure van et kefé los te doen. Zi’j is 
krek doende mit et anvegen van et terras as een straolende Geesje aachter heur staot.
‘En?’ vragt Jansje.
‘Et is mar goed dawwe ok nog even bi’j Hunkemöller langs gaon binnen!’ zegt Geesje kleuren-
de tegen Jansje. 
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Van de redaktie

Johannes van den Bosch overhaandigt 
eerste boek 

Generaol Johannes van den Bosch (Hans Salverda) ruult et eerste exemplaor naor historikus Wil Schackmann

O p vri’jdagmiddag 11 september was in 
hotel-resteraant Villa Nova in Zorgvlied 
de prissentaosie van de ni’jste uutgifte 

van de Stellingwarver Schrieversronte. Et 
gong om ‘Uit de geschiedenis van Wateren, 
Zorgvlied en Oude Willem’, 
mit bi’jdregen van Jan-
neke Hielkema, Albertha 
Bloemhoff, Carol Jan Klok 
en Hans Salverda . Et eerste 
exemplaor wodde deur de 
historische Johannes van 
den Bosch uutrikt an ‘kolo-
nioloog’ Wil Schackmann. 

Schackmann is kenner bi’j uutstek van de 
vroegere klonies van de Maotschoppi’je van 
Weldaodighied en publiceerde daor eerder 
uutvoerig over. 

Femilie…
In et eupeningswoord deur 
Schrieversronteveurzitter Klaas 
van Weperen bleek mitien hoe die 
van teveuren et ni’je boek grondig 
lezen hadde. Van Weperen hadde 
daorbi’j o.e. verschillende femi-
lielijnen ontdekt naor meensken 
daor in et boek over schreven is 

UIT DE GESCHIEDENIS VAN

WATEREN, ZORGVLIED EN 

OUDE WILLEM

JANNEKE HIELKEMA    CAROL JAN KLOK  

ALBERTHA BLOEMHOFF          HANS SALVERDAWateren, Zorgvlied en Oude 

Willem zijn drie interessante 

bewoningskernen in de Zuid-

west-Drentse gemeente Wester-

veld. De bewoning van de hui-

dige buurtschap Wateren gaat 

terug naar de 14e eeuw. Vroeger 

sprak men van Groot en Klein 

Wateren en ook wel van Oost- 

en West-Wateren. 
Het dorp Zorgvlied ontstond pas 

in het begin van de negentiende 

eeuw op het grondgebied van 

Klein Wateren. De stichting van 

het Landbouwinstituut aldaar 

in 1823 door de Maatschappij 

van Weldadigheid betekende de 

oorsprong van het huidige dorp. 

De seniorenwoningen naast de 

Sint-Andreaskerk herinneren er 

nog aan. De buurtschap Oude 

Willem ontstond in dezelfde tijd 

als Zorgvlied. 

Janneke Hielkema belicht in dit 

boek de archeologische beteke-

nis van de streek. Carol Jan Klok 

beschrijft de geschiedenis van 

de Maatschappij van Weldadig-

heid en het Landbouwinstituut. 

Daarnaast zocht hij de voorge-

schiedenis uit van zijn betover-

grootvader Adriaan Kasper. Als 

Zeeuwse wees was deze een van 

de eerste ‘kwekelingen’ aan het 

Landbouwinstituut. Tot slot doen 

Albertha Bloemhoff en Hans Sal-

verda verslag van de ontwikke-

lingen in Zorgvlied, Wateren en 

Oude Willem tijdens de Tweede 

Wereldoorlog. Albertha nam ook 

de eindredactie op zich van het 

voorliggende boek.

SSR 185
ISBN 978-90-6466-2010

www.stellingwarver-schrieversronte.nl

Foto’s voorkant boek: 
Beekdal Vledder Aa (Janneke 

Hielkema)
Foto’s achterkant: 
Verkeersbord in Elsloo-Zuid 

(Sietske Bloemhoff), de Sint-  

Andreaskerk te Zorgvlied 

(Sietske Bloemhoff), grafheu-

vel De Majoor (Janneke Hiel-

kema), landschap bij Huen-

derweg (Sietske Bloemhoff)
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Schrieversronteveurzitter Klaas van Weperen eupende de middag. Links Wil Schackmann, in de midden Carol 
Klok, aachter heur Janneke Hielkema

of die deur Hans Salverda interviewd weren, 
zoas Jan Pol in et heufdstok over de Twiede 
Wereldoorlog en dat schreven wodde deur 
Albertha Bloemhoff, die ok de ere heufdstok-
ken redigeerd het. Van Weperen gaf an dat 
hi’j biezunder mit inneumen is mit dit ni’je 
boek en dat et een verrieking is veur de uut-
geveri’je van zien stichting.

Regio-onderzuker en auteur Carol Klok hadde 
et in zien inleiding over et tot staand kom-
men van et boek ok over zien femilie; dat 
die aenlik de oorzaeke west was om veerder 
onderzuuk te doen naor de geschiedenis 
van Zorgvlied, Waoteren en Oolde Willem. 
Zo bleek bi’j zien uutzukeri’je naor de aach-
tergronden van zien veuroolden dat zien 
betovergrootpake Adriaan Kasper was, en
dat die as weesjonge uut Zeelaand naor et 
laandbouwinstituut in Waoteren gong. Op 
zien 24e wodde hi’j onderdirekteur an etzelde 
laandbouwinstituut. In et boek schrift Klok 
over Kasper, mar wijdde ok een heufdstok 
over et zo interessaante laandbouwinstituut 
zels en over de Mij van Weldaodighied. An 
et aende van zien boeiende verhael daankte 
Carol Klok de ere auteurs van et boek veur 

de plezierige kontakten, en Schrieversronte-
direkteur Sietske Bloemhoff veur heur altied 
positieve en optimistische inzet veur et boek.   

Johannes van den Bosch
Et eerste exemplaor van et boek wodde deur 
de historische persoon Johannes van den 
Bosch – de oprichter van de Mij van Wel-
daodighied en de eerste laandbouwschoele 
van Drenthe – uutrikt an onderzuker en 
schriever Wil Schackmann. Veul geneudig-
den bleken liekewel nogal wat trekken van 
ammeteur-historikus Hans Salverda in de 
persoon te herkennen… ‘Van den Bosch’ hul 
een humoristische toespraoke, en bleek ok 
arg ingeneumen mit et boek, ok al gong ien 
heufdstok over een periode daor hi’j nog gien 
weet van hebben kon. In een coronavri’je 
kleine kroje ruulde hi’j daornao et eerste boek 
naor Schackmann.

Wil Schackmann
Schackmann was dudelik bliede mit et ni’je 
boek; ok hi’j hadde et van teveuren even 
lezen kund. Bliede mit een boek over een 
tal biezundere onderwarpen van de regio 
daor hi’j ok zo bi’j betrokken raekte deur zien 
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onderzukings. Bliede ok omreden d’r een tal 
punten in et boek an de odder kommen, die 
veur him ni’j bleken te wezen. Nao ofloop van 
de middag kwammen d’r mitien al plannen 
op ’e bodden veur veerdere saemenwarking. 

Voonsten bi’j Tronde en Langedieke
Ok et heufdstok van archeologe Janneke 
Hielkema is ommeraek veul wardering veur, 
zo vertelde Sietske Bloemhoff in heur slot-
woord van de middag. Zo is et onderzuuk 
naor en de beschrieving van de archeologie 
van et Drents-Friese Woold en et gebied d’r 
roem omhenne niet eerder op zoe’n uutvoe-
rige en dudelike wieze beschreven. Roem 
d’r omhenne wil zeggen dat d’r bi’jglieks ok 
over voonsten in Tronde, Else en Langedieke 
verteld wodt.   

Bloemhoff daankte tot slot de mitwarkers 
veur de inzet veur disse ni’jste uutgifte van de 
Stellingwarver Schrieversronte en gaf an dat 
et veur heur, in heur funktie as direkteur van 
de stichting, de laeste boekprissentaosie was. 
An et aende van et jaor gaot zi’j mit pensioen. 

‘Uit de geschiedenis van Wateren, Zorgvlied en 
Oude Willem’ telt 82 bladzieden op A-4 fermaot, 
en is veurzien van fraaie ofbelings en kost 
€ 19,95. Et boek kan bi’j de Stellingwarver 
Schrieversronte besteld wodden via
info@stellingwarfs.nl.

Et twiede exemplaor van et boek was veur Henk Doeven van de gemiente Westerveld, die daor hielemaole 
verrast deur bleek. Hi’j gaf an dat vanzels mit te nemen naor zien kollege, mar kocht mitien ok een exemplaor 
veur himzels
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E t doel is dat de Stellingwarver Schrie-
versronte binnen niet al te lange tied 
opni’j een film produceren en uutge-

ven zal. Dat zal een kotte, verhaelende film 
wodden die een greep doen zal uut al die 
prachtige verhaelen die Rob Zethoven deur 
de jaoren henne verteld het. 
De film lat zien hoe Zethoven as jonge dokter 
uut de Zaanstreek belaant in een veur him 
vremde wereld. Nao zien ofstuderen begint 
hi’j in Berkoop zien eerste praktiek, en hi’j 
moet eerst ommeraek wennen an et dörp 
waor de ’netaobelen’ et nog veur et zeggen 
hebben. Zo hoeven de meester, de netaoris 
en de femilie Willinge Prins niet in de waacht-
kaemer van de dokter te waachten mit de 
‘gewone’ pesjenten. Mar in 1978 wodt dat mit 
de komst van de ni’je dokter hiel aanders…
De film zal zien laoten hoe de jonge dokter 
op zien eigen, hoogstpersoonlike meniere 
ommegaot mit de nog geldende rangen en 
stanen in et dörp. De film lat ok zien hoe in 
de beginperiode zien gebrek an kennis van 
et Stellingwarfs veur biezundere, en vaeks 
vermaekelike, misverstanen zorgt. Dat gelt 
ok veur hoe hi’j op zien eigen wieze zien weg 
in disse ni’je wereld perbeert te vienen en 
gaondeweg et vertrouwen van de meensken 
uut Berkoop en omstreken wet te winnen.

Berkoop en Stellingwarf vormen niet alliend 
de aachtergrond van et verhael, mar ok de 
letterlike aachtergrond van de film. D’r zullen 
op meerdere plakken in en om Berkoop 
henne filmopnaemen maekt wodden. Dat 
zal gebeuren van de waachtkaemer tot langs 
De Lende, om zo de sfeer van de tied én et 
prachtige gebied weer te geven. 
Krek as in de film ‘Daor klept de klokke weer’, 

zullen ok in disse film weer zoveul meugelik 
Stellingwarver akteurs en figuraanten uut 
et dörp en naoste omgeving mitdoen gaon. 
Veurweerde is wel dat ze et Stellingwarfs 
goed beheersen. Want ok al praot de dokter 
Nederlaans, veerweg zien meerste pesjenten 
praoten Stellingwarfs.

Et skript veur de film zal opni’j schreven 
wodden deur filmmaeker Thomas Rovers uut 
Grunningen. Daornaost zal hi’j een belangrie-
ke rolle hebben in de uuteindelike en beeld-
bepaolende vorm van de film zels.
Et doel is dat de film over een jaor of twie 
klaor wezen zal; op dit mement is Thomas 
Rovers nog doende mit de laeste warkzemhe-
den an een verhaelende dokementaire over 
et Fochtelervene. 

Van de redaktie

Plannen veur verfilming boek 'Een beul 
van een dokter' van Rob Zethoven

Rob Zethoven
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E t is onveurstelber, mar… ik hebbe de 
Rink van der Veldepries 2020 wunnen 
veur mien roman ’Vroeger is veur-

goed veurbi’j’!’ 
Dat was de tekst waor Johan zien dagboek-
stokkien van oflopen 22 september mit 
begon. Hi’j was hiervan krek op ’e hoogte 
brocht deur Ynskje Hoekstra van de gemiente 
Smallingerlaand. ‘Dat was geweldig ni’js,’ gaot 
Johan veerder, ‘ik hadde niet docht da’k die 
pries ooit winnen zol. D’r bin zovule goeie 
Friese schrievers… en toch!’
   Dat Johan altied docht het dat hi’j disse 
pries nooit winnen zol, klopt as een busse. 
Want alle keren dat we boeken van him veur 
de Rink van der Veldepries instuurden, zee 
hi’j ok alle keren weer: ‘Now ja, jow doen dat 
now al, mar ik winne die pries vanzels noooit! 
D’r bin zovule goeie Friese schrievers…’ Daor 
hebbe ik me vanzels nooit wat van antrokken!

Wat bin we - bestuur en mitwarkers van de 
Stellingwarver Schrieversronte - allemaole 
aepetrots op ‘oonze’ Johan! En bovenal, wat 
gunnen we him die belangrieke pries as gien 
aander! Dat daoromme van dit plak of alvast: 
van hatte fielseteerd Johan! 

Over de Rink van der Veldepries
Naodat de Friese schriever Rink van der 
Velde uut de tied raekte, wodde in 2003 deur 
uutgeveri’je de Friese Pers Boekerij en de ge-
miente Smallingerlaand de Rink van der Vel-
depries in et leven reupen as andaenken an 
de in de 20e ieuw meerst lezen Friese schrie-
ver. De gemiente Smallingerlaand schinkt de 
winner een beeltien van de keunsteners Anne 
en Roelie Woudwijk. De Stichting Frysk Letter-
kundich Museum en Dokumintaasjesintrum 

FLMD stelt 2000 euro beschikber.
   Om veur een nommenaosie veur de twie-
jaorlikse Rink van der Veldepries in anmarking 
te kommen, moet een boek schreven wezen 
in et Fries of in iene van de streektaelen in 
Frieslaand. Et moet butendat ansluten bi’j et 
wark van Rink van der Velde en et moet een 
bried lezerspebliek anspreken.
   Veur et eerst wodt de pries toekend veur 
een boek niet in et Fries mar in een streektael 
in Frieslaand, in dit geval et Stellingwarfs, dat 
diel is van de regionaole tael Nedersaksisch. 
Aanders as in eerdere jaoren wodt al veur de 
priesuutrikkinge bekendmaekt welk boek 
as de pries wunnen het. De jury beston dit 
keer uut Joukje Aardema, Nynke Andringa en 
Koos Tiemersma. De Rink van der Veldepries 
wodt dit jaor op 28 oktober uutriekt, en dat 
gebeurt in de Lawei in Drachten. Vanwegens 
corona zal mar een beparkte groep dit mit-
maeken kunnen.

In De Ovend van december kommen we van-
zels uutgebreid weeromme op ’e uutrikkinge 
van de pries.

Sietske Bloemhoff

Johan Veenstra wint de Rink van der 
Veldepries 2020!
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Jaap Sikkema

Harrejasses

S und een dikke maond het et niet meer 
regend. Vannaacht is d’r weer es een 
dikke bujje valen. De netuur is aorig op-

frist. Mar now is d’r gien wolkien meer te zien, 
de locht is lieke blauw krek zoas et de laeste 
weken et geval was. Loek en Lieneke kroepen 
wat laeter as aanders uut heur slaoptentien 
op et kampeerplak in Appelsche.

Et kan bi’jtieden vremd lopen. Veur de 
vekaansie hadden ze mekeer nog nooit zien 
en now trekken ze al een peer weken mit 
mekeer op. Doen waor as ze zin an hebben 
en ze gaon d’r mit zien beidend op uut. Da’s 
veul spannender dan mar aachter die oolde 
meensken anhobbelen.

Vandaege hebben ze besleuten om weer 
tegere op pad te gaon. Op ’e krosfiets lekker 
de netuur in. Raggen deur de dunen en deur 
donkere patties in de dennebossen. Daor 
holen ze beide van.
As ze een half ure onderwegens binnen moet 
Loek neudig pissen en zegt tegen Lieneke 
dat hi’j de geite verstikken moet. Lieneke kikt 
him ongeleuvig an en zegt: ‘Geiten hier op ’e 
heide, ik zie iens gien schaopen.’
‘Blief mar even waachten, ik bin d’r zo weer.’ 
Loek zocht een dikke boom op. 
As hi’j klaor is dri’jt hi’j him omme en zicht 
een man staon. De man het een grune jasse 
an en een roege baord om de kin. ‘Bin ie nog 
iene van de laeste Germanen? Veurige weke 
hebben we jow maot nog troffen op een 
oolde boerkeri’je. Die zee dat hi’j de laeste 
Germaan was. Dat klopt dus niet, ie bin d’r ok 
nog.’ 

De man mit de roege baord verblikt niet en 
zegt: ‘Jongeman, ik bin hier de boswaachter. 
Ik moet d’r op toezien dat zokke jongen as 
jow heur hier netties gedregen in de netuur. 

Op pissen in et eupenbaor staot een dikke 
boete, weet ie dat wel!’ 
‘Mar aj’ neudig moeten, en hier staot gien 
husien.’ Loek is drekt niet versleugen en zicht 
dat de boswaachter een grappien maekt. 

Mit ’n beidend lopen ze naor Lieneke. Die is 
ondertussen naor et meertien lopen en het 
een bloempien plokt en in heur haor steuken. 
As de boswaachter dat zicht, lopt hi’j naor 
heur toe en zegt hiel dringend: ‘Wil de jonge-
dame dat nooit weer doen, een orchidee is 
een bescharmde plaante.’
Lieneke dri’jt heur naor de boswaachter en 
vragt: ‘Heb ie hier in de heide wel es een sche-
del vunnen van de eerste bewoners hier, een 
Neanderthaler? Wi’j wel.’
‘Heb ie wel es mitmaekt, dat d’r hier in Appel-
sche een maonmannegien laand is en daj’ mit 
him een reize naor de maone maeken? Wi’j 
wel.’ Loek wil him ok heuren laoten.
‘Onmeugelik, jim bin praotiesmaekers,’ bromt 
de boswaachter.

Lieneke gaot veerder: ‘Heb ie et monster van 
Loch Ness wel es troffen in et Kannedemeer 
en een jong wit wiefien vunnen bi’j et Zwane-
meer? Die hadde et zo muulik hier, ik hadde 
zoe’n medelieden mit heur.’
‘Onmeugelik, jim vertellen faobelties.’
‘Heb ie d’r wel es veur zorgd, dat et verdreug-
de Fochtelervene een dikke regenbujje kre-
gen het? Wi’j hebben d’r iene hennebrocht.’ 
Et vingertien van Loek gaot omhogens. 
‘Weet ie dan wel, hoe as de meensken hier 
et drinkwaeter anleverd kriegen. Ie weten, 
daenk’, alliend et gebouw te staon.’
‘Kletspraoties, allemaole fantesienen.’
‘Weet ie wel waor as et vroegere klooster hier 
bi’j Appelsche staon het? Wi’j wel.’ Loek kikt 
de boswaachter hiel triomfaantelik an.
‘Dat bestaot niet, ik kenne de streek hier as 
mien broeksbuse. Jim bin fantasten, et bin 

(Een faobelachtig verhael)
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allemaole faobelties,’ zegt de boswaachter en 
lopt vot. 
‘En toch is et zo,’ sneert Lieneke him aachter-
nao.

As ze op et kampeerplak ankommen, bin 
heur oolden mit de veurtente an et ofbreken. 
Et is vandaege de laeste dag op ’e camping. 
Volgende weke moe’n ze weer naor schoele. 
Morgen naor huus, ze moe’n d’r niet an daen-
ken. Niet meer mit zien beidend op pad, gien 
aeventuren meer beleven. Niet meer over de 
heide zwarven, gien faobelachtige verhaelen 
beleven.

Nao et aovendeten zitten Loek en Lieneke 
naost mekeer op ’e raand van de zaandbak. 
De speulende knienegies bi’j de bosraand, ze 
zien ze niet.
‘Mien oolden willen ankem jaor naor Zuud-

Frankriek,’ zegt Lieneke nao een posien. 
‘Mienend naor Kroatië,’ zocht Loek.
Nao een posien stilte zeggen ze toegelieke: 
‘Wi’j praoten ze nog wel omme, volgend jaor 
gaon we weer naor Appelsche.’

Mit dit verhael is d’r een aende kommen an de 
serie ‘Faobelachtige verhaelen’ van Jaap Sikke-
ma uut Wolvege. De redaktie hoopt, tegere mit 
de lezers, dat we van Jaap gauw ere bi’jdregen 
lezen kunnen! 

Op 28 juni 2020 is wegraekt oonze trouwe mitwarkster
an et projekt Stelingwarfs Woordeboek van eertieds

Hillie Sloot - de Jong
in de leeftied van omtrent 89 jaor.

Van begin of an, halverwege jaoren zeuventig, tot an et laeste
naovraogwark van et projekt in de jaoren negentig toe gaf zi’j,

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

Bestuur en passeniel van de Stellingwarver Schrieversonte
holen heur persoon en inzet van al die jaoren daankber in ere.
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J im zullen wel daenken: waor gaot dit 
verhael now weer in godsnaem over? 
Ik zal et jim even gauw uut de doeken 

doen. Dit keer hebbe ik gewoon et woord 
’bucketlist’ vertaeld naor et Stellingwarfs. Dit 
woord woj´ vandaege-de-dag mit doodgooid 
en et wodt te pas en te onpas bruukt. Uut- 
aendelik is disse emmerlieste ooit tot staand 
kommen om meensken mit een lege levens-
verwaachting (deur ongeneeslike ziekte) 
nog wat lochtpunties te geven. Ze konnen 
dan nog naodaenken over wat ze nog beslist 
een keertien doen willen zollen of in staot 
wezen om nog wat te ondernemen in heur 

beparkte tied die ze nog te leven hadden. Et 
is onderhaand een modewoord wodden en 
’de vlagge dekt de laeding niet meer’ zoas et 
oorspronkelik bedoeld was. De emmerlieste 
is now een soort van ’pretpakket’ wodden, en 
veural de jeugd, die nog nooit in heur leven 
een stringe rechttrokken het, mient dat et 
gewoon bi’j et leven heurt. Ze willen naor 
Thailaand, over de Chinese mure lopen, back-
packen in Australië en Ni’j-Zeelaand, over de 
Route 66 rieden in Amerike, naor de Incaruïne 
van Machu Picchu, The big five zien in Afrika, 
de Mayatempels in Mexico beklimmen, 
surfen op ’e metershoge golven in Hawaï en 

Freddie de Vries

De Emmerlieste

Mien eerste grote vuurvlinder! (wel schenneseerd an de vleugel)
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gao zo mar deur. Ze stikken mekeer an, en ie 
tellen niet meer mit aj’ gewoon thuusblieven. 
Gelokkig het een minuskuul klein orgenisme 
(et Coronavirus) de boel klein kregen! Et zol 
ok niet best wezen as elke inwoner van oonze 
wereldbol disse eisen hadde. Overal slibben 
de wegen dichte en overal bin uutlaotgassen. 
As reaktie daorop kriej’ meer wegen, grotere 
steden en meer versmeriging. Et Coronavirus 
is een arg vervelende ziektemaeker, mar het 
oons toch weer mit beide bienen op ’e grond 
zet. Ikzels zie et as een reaktie van de netuur 
op de overbevolking van de eerde. Zo ziej’ 
dat ok bi’j de bio-industrie d’r alderhaande 
ziekten uutbreken deurdat dieren te dichte 
op een klutien leven. Ok de monokulturen in 
de akkerbouw leveren allemaol ’plaogen’ op. 
As reaktie warken wi’j mit gif dat alderhaande 
negetieve bi’jwarkings het en ok nog oons 
grondwaeter verpest! Kotomme: we bin mit 
te vule en we bin te mobiel wodden, dat de 
meensken hebben gien rust meer in de huud. 
Overdaod schaedt! 
Doe mien vader en moeder nog bi’j et zang-
koor ’Oons Genoegen’ in Hooltpae zatten, 
gongen ze een keertien een daggien mit de 
bus vot. Mien moeder zat naost Vrouw Brak 
en die zee doe ze de Blesbrogge over hob-
belden: ‘Now Joke, wat bin we al een aende 
vot!’ Zi’j kwam haost nooit van et hiem of en 
gong inkeld een keertien naor Wolvege veur 
wat ni’je kleren. De bosschoppen wodden an 
huus brocht. 
Toch hebbe ik ok stiekem een ’emmerlieste’. 
Ja, want ik bin ok mar een gewoon meenske 
dat niet vule beter is as de rest. Sommige 
weensken kan ’k al ofstrepen en ik hebbe 
feitelik ok al een te grote ekologische voetof- 
drok. In de Extremadura in Spanje en et 
oerbos Bialowieza in Oost-Polen bin ’k al 
west. De grote trap, een hiele grote voegel 
van zoe’n achttien kilo he’k al meerdere keren 
zien in et vroegere Oost-Duutslaand. 
Niet alles wa’k op ’e emmerlieste staon 
hebbe geef ik pries, want ik hebbe ok mien 
geheimen! Oflopen zoemer hebbe ik weer 
iene van de lieste ofstrepen kund. As echte 

netuur- en kultuurliefhebber hadde ik nog 
nooit de uterst zeldzeme grote vuurvlinder 
anschouwen meugen. Zoas jim misschien wel 
weten komt die alliend nog veur in de Rottige 
Miente, de Braandemeer en de Weerribben. 
In 1914 is de vlinder weer opni’j ontdekt. De 
geleerden dochten dat disse unieke onder-
soorte al jaoren leden uutsturven was. In 
Engelaand hadden ze him ok al jaoren niet 
meer zien. Deur toeval brocht een joongien, 
die an de Scheene in Scharpenzeel woonde, 
de vlinder mit naor schoele. Meester War-
molts vun dit een opmarkelik en niet alle-
daegs exemplaor en het him veur onderzuuk 
naor de heer Polak van Artis in Amsterdam 
stuurd. Nao een peer weken kreeg hi’j bericht 
weeromme. Et bleek de al meer as een halve 
ieuw ’uutsturven’ ondersoorte van de grote 
vuurvlinder te wezen: de Lycaena dispar 
’batava’. Nao die ontdekking wodde et drok 
op et stesjon in Wolvege. Uut alle uuthoeken 
van Europa stoomden ’de prikkebienen’ naor 
de Stellingwarven ok al was de Eerste Wereld-
oorlog in volle gang. Iederiene wol de grote 

Eigies onder een waeterzoerstengelblad
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vuurvlinder veur zien kollektie. In de tussen-
tied wodde de vlinder ok herontdekt in de 
Lendevallei. 
Dit jaor ston d’r een oproep in de ’Stelling-
werf’ om in de Rottige Miente en de Braan-
demeer een gebiedsvlak dekkende telling 
te holen om te zien hoe et d’r veur staot mit 
de grote vuurvlinder. Op 23 juli stonnen 
we mit een man/vrouw of twintig klaor om 
eerst een exkursie te holen om de knepies 
van et vak te leren, en daornao een telling te 
doen in groepies van twie tot drie personen. 
Tiedens de exkursie zaggen we werachtig 
al een grote vuurvlinder op et blad van een 
waeterzoerstengel! Et was neffens de kenners 
een wiefien, mar et was jammer genoeg een 
betien schenneseerd an de vleugel; daor was 
een hoekien of. Ok vunnen we een vuuf-
tiental eigies, dus et begon goed. Middags 
wodde ik koppeld an Manon, een vrouwlike 
boswaachter van zoe’n 23 jaor. Et kon minder! 
Et is tegenwoordig mode dat d’r de hieltied 
meer vrouwlike boswaachters anneumen 
wodden en dat is neffens mi’j om et stoffige 
imago van Staotsbosbeheer wat op te frissen. 
Mit disse Braobaanse ’schone’ mos ik vak 12 in 
de Rottige Miente, vlakbi’j de Lendiek, inven-
taoriseren. Dat is een stok ni’je netuur en dat 
hebben we weten. Et was haost ondeurdring-
ber deur et twie meter hoge staonde bladriet 
en de uutgebreide brummelhoeken. Van alle 
waeterzoerstengels mossen de blaeden an 
de bover- en onderkaante bekeken wodden, 
want daor zitten de piepkleine eigies. Die 
waeterzoerstengels gruuien an de waeter-
kaante, dus mossen we keer op keer deur de 
kni’jen. An et aende van de middag hadde 
Manon ien eigien vunnen, en dat was ok nog 
uutkommen want d’r zat een stippien in, niet 
groter as een fiene speldeknoppe. Veur mi’j 
was et alliend te zien mit een vergrootglas. 
Ien eigien op ’e hiele middag! Ik was uut de 
lieken. Thuuskommen bin ik vot-en-daolik 
op bedde streken en kreeg ok nog kraamp in 
de bienen zoas ik nog nooit had hebbe. Toch 
bin ik de zaoterdag d’r op weer te tellen west. 
Doe langs de Scheene vlakbi’j de klokkestoel 

van Spange. Et was gelokkig niet zo waarm 
en ik vun werachtig ok nog zoe’n dattien 
eigies en was de wereld te riek. Staotsbos-
beheer nemt alderhaande maotregels om et 
de grote vuurvlinder naor et zin te maeken. 
Gelokkig hewwe disse unieke moerasbewo-
ner nog de hieltied in de Westhoek, mar et 
blift een zinnige vlinder die hoge eisen stelt 
an zien leefomgeving. 
Ofslutende kan ik zeggen da’k de emmerlies-
te weer wat kleiner maekt hebbe. Wat de vol-
gende is, dat kuj’ misschien over een posien 
lezen. Mar ik moet niet aachteroverleunen 
gaon, want ik hebbe ok niet et iewige leven. 
Och ja, mien laeste punt van mien emmer-
lieste wil ik wel priesgeven. Dat is dat ik nao 
mien dood in de hemel komme, en daor hoef 
ik me gelokkig niet zo drok om te maeken as 
veurbeeldige inwoner van de Stellingwarven!

Jaorvergeerdering 
op 28 oktober

D e uutstelde jaorvergeerdering van 
de Stellingwarver Schrieversronte zal 
holen wodden op woensdagaovend 

28 oktober in et MFA in Berkoop (Willinge 
Prinsstraat 24). 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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Harmen Houtman

De broggedri’jer

D e zoemerdag begon bewolkt. We reden naor femilie in Hogersmilde. Vanof Drachten veur 
't eerst tot Oosterwoolde vierbaens. An de zuudkaante van dat plak kwammen we bi'j et 
allemachtige grote veld zunnepanelen langes.

 
Tussen de middag wodde et zunnig. We banjerden deur et mulle zaand van de Kaele Dunen en 
zaggen de grieze velden mit heide, die dood was. We luusterden naor prachtige voegelgelu-
den. Bewonderden kleine blauwe libellen op ’e kotte rieties in een venne. 
Onder de middag nammen we een lekkerbekkien bi'j de vaort in Appelsche. We zatten  bi'j de 
Smidsdri'j over de Opsterlaanse Kompagnonsvaort. De Turfroute, waor mennig plezierschip 
deurhenne veert. Bi'j et opknapte Stokersverlaot langes. Pattie broggen in de route moe'n deur 
de toeristen zels eupendri'jd wodden. Op disse dri'j ston een jonge van een jaor of elf. Blauwe 
kotte broek en T-shirt an. Een aorig bruun hoetien mit een zwatte versiering op et heufd. Hi'j 
bleef mar henne-en-weer sjouwen over de brogge en keek now en dan in de veerte.

'Kun ie de brogge wel eupenkriegen?' vreug ik him. 'Jawisse wel,' zee hi'j, 'kom mar mit'. Ik leup 
mit him naor een kassien waor een loekien veur zat. Hi'j dee et eupen en vertelde hoe as et 
mos. 'Ik dri'je de brogge ok vaeke eupen as meensken op een boot mi'j dat vraogen,' zee hi'j, 'of 
biede et heur an. Ik vraog een euro.' 
Dit wodt laeter een goeie ondernemer, docht ik. Hier zal Appelsche in de toekomst nog meer 
van heuren. 
'Vandemorgen hebben een peer aandere jongen me hier wegjaegd,' gong hi'j veerder, 'mar ik 
geef niet op'. 
Kiek dat is de mentaliteit die een zaekeman hebben moet. Hi'j vertelde me hoevule hi'j op een 
dag en in et jaor verdiende.  
'Dan speer ie vast aargens veur?' vreug ik. 
Et dee blieken dat hi'j graeg een Playstation 5 hebben wol.
Hi'j keek naor et zuden, omdat hi'j nog wel een ere brogge bedienen kon. 'Daor bin een peer 
boten, die d'r al een peer daegen liggen,' vertelde hi'j, 'ik daenke dat ze vanmiddag misschien 
wel vertrekken.'
Een zaekeman moet veuruutkieken kunnen. Zoe'n iene zal een krisis overwinnen.
Een jongknaop op een zoemerdag mit een blik in de veerte. Daor zit de wereld op te waachten.
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30  DE OVEND

A l sund tieden laggen de trouwringen 
van mien oolden bi’j mi’j in een schaol-
tien in de kaaste. Eerst docht ik da’k d’r 

lichtkaans wel wat van maeken laoten kon 
veur mezels. Et kwam d’r mar nooit van, en 
nao verloop van tied wa’k hielendal vergeten 
da’k die ringen nog hadde. 
Tot op een dag de schoonmaekwoede me in 
zien greep kreeg en ik mit een doek de kaaste 
uuthemmelen gong. Doe kwam ik daor et 
schaoltien mit de ringen weer integen. Oe 
heden ja, daor zol ik ok nog es wat mit doen, 
scheut et me weer in de zin. Ik dri’jde de 
ringen es rond tussen mien vingers en las de 
verlovingsdaotum die d’r in ston: dattig okto-
ber 1937. Ze weren dus op Mem heur jaordag 
verloofd, begreep ik. Da’s al hiel wat jaoren 
leden bedocht ik. Bovendat is verloven d’r 
vandaege-de-dag niet meer bi’j, da’s uut de 
mode. Doedertied haj’ toch wat een aander 
soorte kleur van goold vul me op. Et was een 
betien roodbruner van kleur as waj’ vandaege 
zien. Een stokmennig daegen lange maelden 
die beide ringen me mar deur mien gedaach-
ten. Wat zal ik daor now es mit doen. A’k ze 
in de kaaste liggen laot het ok gieniene d’r 
wat an. Mar op een dag, doe mien dochter 
bi’j me was veur een bakkien troost was ik 
inienen rap uut de raod. Ze zat tegenover me 
in de baank, en doe zag ik heur kaele vingers. 
‘Hej die ring mit die kleurde stienties, diej’ es 
mitneumen hebben uut et buterlaand niet 
meer? Ie hadden et ding eers dag en naacht 
omme. Dit kaele gedoe an je vingers vien ik 
mar niks,’ vun ik.
‘Die ring het et lotien legd. En omreden 
et mar een souvenier was en niet te duur, 
kan hi’j niet meer maekt wodden,’ was heur 
bescheid. Spietig vun ik et wel veur heur 
omreden ze d’r altied slim wies mit was. Dat 
inienen was ik rap besleuten en dochte, ik 

laot veur heur een ring maeken van die beide 
die bi’j mi’j in ’t schaoltien liggen.
Doe ik heur mien idee uut de doeken dee om 
van de  beide ringen van heur pake en beppe 
d’r iene veur heur van maeken te laoten, zee 
ze hiel bedochtzem: ‘Kan ik dat wel anne-
men?’  
‘Netuurlik kun ie dat annemen, je zuster het 
al es et gooldene ketten van Beppe kregen,’ 
voerde ik an. 
Dat gaf veur heur de deurslag en ze zee dat 
ze et wel hiel graeg wol. Ik haelde de ringen 
uut de kaaste en leut ze an heur zien. ‘Wat bin 
ze mooi en de daotums staon d’r ok nog in. 
Die wil ik d’r dan netuurlik graeg in holen as 
et kan,’ besleut ze.
Dat zo zegd zo daon. Een stokmennig daegen 
wieder stonnen we mit oons beidend bi’j de 
gooldsmid veur de toonbaank. We stokten 
oonze bedoelings mit de ringen uut an de 
goeie man en vreugen him as hi’j wat aorigs 
maeken kon van die arfstokken. Dat zol wel 
lokken dochte hi’j. Mien dochter het een ao-
rige ring uutzocht en de gooldsmid beloofde 
dat hi’j him op die beide ringen uutleven zol 
om d’r wat moois van te maeken. Bovendat 
zol hi’j de daotums d’r in staon laoten, beloof-
de hi’j. Doe alles in kannen en kruken was, 
en hi’j doe we votgongen de winkeldeure 
veur oons eupenhul, zee ik nog: ‘Mien oolden 
mossen es weten wat d’r now mit heur ringen 
gebeurt.’ 
‘Wie wet,’ glimkte hi’j, ‘lichtkaans zien ze et 
wel van boven.’ 
Mien dochter en ik keken es omhogens naor 
de strakhelderblauwe locht, gien wolkien was 
d’r te bekennen. 
‘Zol et kunnen?’ vreugen we oons doe stie-
kem of. 

Sjoukje Oosterloo

Zol et kunnen?
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Wim de Boer

Les places d’Arras
De pleinen van Atrecht bin zo mooi,
dat ik was d’r nog es.
Op een dag mit mark,
alles zuver wat rommelig,
amper wat anredded.
De gevels strak in ’t gelid,
tientallen, elke riegel.
Galerienen an de kaanten,
zuderse wereld liekt et wel.
Groots bin disse pleinen,
mit de gevels in staotighied
van konsekwente lijnen.

De Somme
De revier wiefelt
za’k stromen
liekt staorigies vot
te lomen in kleraosie
van venewereld en vievers,
traoge, niet bried
et dal te wied,
de glooiings
as vottrokken klied  

Baai van De Somme
D’r is gien zee, d’r is gien laand,
De plaanten staon et zoolt,
Daor gaot en komt weer
Et waeter – ni’j noch oold,
Et slik koekt an en
van is ‘t verloop
Gieniene vernemt een 
greens
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32  DE OVEND

S und zowat twie jaor bestaot et Friestae-
lige tiedschrift  ’De Nije’, dat vier keer 
in et jaor uutgeven wodt deur de Ried 

fan de Fryske Beweging. In et blad is liekewel 
niet alliend ommedaenken veur et Fries, mar 
ok mit riegelmaot veur et Bildts en et Stel-

lingwarfs. Zo leverden o.e. Kjest Herder, Henk 
Bloemhoff, Peter Riksma en Sietske Bloem-
hoff al verhaelen, kollums en artikels, en ok 
veur et kommende nommer zal d’r weer een 
Stellingwarver bi’jdrege in et mooi uutvoerde 
tiedschrift opneumen wodden.

Van de redaktie

Stellingwarfs in ’De Nije’

V eurig jaor 2019 om disse tied was et 
Committee of Experts van et Europees 
haandvest veur regionaole taelen of 

taelen van minderheden in Zwolle om mit 
vertegenwoordigers van Nedersaksische 
orgenisaosies, te praoten over de toepassing 
van et haandvest en de instelling van et Kon-
venaant Nedersaksisch. 
Ok van de Stellingwarver Schrieversronte was 
een vertegenwoordiger anwezig. Et Commit-
tee het ok mit de regionaole overheden praot 
en in et biezunder mit de Rieksoverhied. 
Et verslag is intied klaor en de rikkemedao- 
sies an Nederlaand bin d'r in te lezen. Te 
verwaachten is dat de Raod van Menisters 
ze overnemt. Mar ok los daorvan gaot et om 
veurnaeme rikkemedaosies. Hier volgen de 
veurnaemste zaeken die anraoden wodden 
veur et Nedersaksisch:

I. Rikkemedaosies die vot-en-daolik oppakt 
wodden moeten:

a.  Beschikber maeken van de studie Neder-
saksisch op universitair nivo.

II. Rikkemedaosies wieder:
b. Staon veur et onderwiezen van et Neder-

saksisch in et leren dat an et onderwies op 
‘e schoele veurofgaot en op alle nivo’s van 
onderwies daor de leerplicht veur gelt.

c. Verstarken van et gebruuk van et Neder-
saksisch in et eupenbaore leven en in de 
media.

Et officiële tetaolverslag is in et Engels en in 
et Fraans, dat bin de officiële taelen van de 
Raod van Europa. D'r is ok een versie in et Ne-
derlaans, maekt deur de Nederlaanse Rieks-
overhied. De Engelse versie is hiere te vienen:
https://rm.coe.int/ecrml-netherlands-6th-
evaluation-report/16809f023f.
(Inplakken in zuukbalke browser) 

Heufdrikkemedaosies van et  
Committee of Experts (Raod van  
Europa) intied bekend
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