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

Op et stuit da’k dit veuroffien schrieve biwwe doende oons huus te verkopen. En da’s gien 
kattepis kan ‘k jim zeggen. Wi’j hadden een jongkerel an de deure had die wus dat et huus te 
koop kommen zol en die hewwe, naodat we eerst nogal wat opruumd en opknapt hadden, de 
eerste kaans geven. Mar die haokte of omreden hi’j alliend de kost verdienen moet en et ’m 
wat de centeraosie angaot te muuilik wodde. Now, dán begint et cirkus pas te dri’jen. Om op 
de huzewebstee Funda te kommen, moe’n d’r foto’s maekt wodden. Van de buter- én van de 
binderkaante. Now was de buterkaante niet zoe’n perbleem; een peer jaor leden hewwe de 
hiele aachtertuun stript en d’r een terras leggen laoten. De hogedrokspuite d’r op en klaor was 
Jan.
Mar de binderkaante, dat hadde nog hiel wat voeten in de eerde. Wat kán een meenske, wat 
zeg ik: wat kun twie meensken in roem een kwat ieuw wat bi’j mekeer gadderen! Now gaf de 
webstee van de fotograaf allemaole bruukbere tips hoe et d’r uutzien mos. Alle kaemers zo 
steriel meugelik vanzels. De does hielemaole leeg; gien stokkien ziepe moch d’r meer liggen. 
Niks op et aanrecht, en de buro’s lege zodat et liekt dat d’r al een jaor niet meer an warkt is. 
Gien spullegies op ’e naachtkassies, zodaj’ niet meer zien kunnen an welke kaante wie slapt, en 
gao zo mar deur.
Wat hewwe beidend et zwiet op ‘e rogge had van twienenhalve dag ommeraek schrippen.
Vuuftien benanedeuzen volstopt mit alle losse spullegies, pepieren, mappen en draankflessen 
(jazeker!) die uut et zicht mossen. Datzelde mit alle schoonmaekspullen uut de bi’jkeuken. Een 
lege anblik. 
Awwe op vekaansie gaon naor een bungelowpark, dan kowwe in zoe’n opruumd en steriel 
huus en haelen alle van huus mitneumen spullen uut de tassen en koffers om de lege ruumten 
te vullen. Dit was et omkeerde perces. Alles in tassen en deuzen votmoffelen in de gerage, die 
toch niet op ‘e foto hoefde. En dan de eredaegs vanzels niet meer percies weten in welke deuze 
now de oplaeder van de tillefoon belaand is, of de tanebossel. 
Mi’j donkt dat meensken, die wel es bi’j oons thuus west binnen, et huus niet herkennen zullen 
as zi’j de foto’s op et internet zien. Ja, de buterkaante zal et perbleem niet wezen, mar binnen? 
Nee! En veur oons gelt eins etzelde. Et is wat de Engelsen numen ‘window-dressing’, dat ik 
vertaelen zol as raemkleraosie: ie strupen kleren an om d’r mar beter op te staon as daj’ eins 
binnen.
Mar et geft ok et gevuul daj’ vroeger kregen bi’j een ni’j schrift: et is now netties en dat moet 
mar zo blieven. Dan begin ie dus mit een mooi haandschrift, mar hoe veerder aj’ in et schrift 
kommen, des te muuiliker is et om et vol te holen.
Tegen de tied dat disse Ovend op de matte vaalt hopen wi’j in oons ni’je onderkommen te zit-
ten. Dan zullen d’r nogal wat deuzen staon die uutpakt wodden moeten en de spullen verdield 
over alle kaemers. En ok al het et ni’je huus nogal wat meer ruumte, za’k votdaolik ok veerder 
gaon moeten mit oprumen en votdoen, want zoe’n verhuzing as disse? Nee, niet weer. 

Jan Koops

2 DE OVEND
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Kjest Herder

Sietske Bloemhoff: ‘Et zit d’r op!’

B este meensken: as jim disse Ovend over 
de heerd kriegen, zit mien wark bi’j de 
Stellingwarver Schrieversronte d’r zowat 

op. Op 19 december gao ik mit pensioen, en 
dat zal vanzels best even wennen wezen, in elk 
geval gelt dat veur mi’jzels! Sund 1984 bin ik in 
dienst west bi’j de Stellingwarver Schrieversron-
te, en dat is een hiele tiedrekte! Now heur ik veul 
meensken nogal es zeggen dat et wark veur 
oonze stichting mien levenswark wel wezen zal, 
mar dat is toch niet hielemaole et geval. Ik heb-
be et wark altied wél mit hiel veul plezier daon, 
mit naeme et echt inhooldelike wark. 
In 1984 gong ik, doe nog in Oosterwoolde - et 
plak waor ik ok krek wonen gaon was - an 
de slag op ’e Meulehoeve, et prachtige oolde 
boerderi’jgien vlakbi’j de Sporthal waor de 

Schrieversronte doe nog zien kantoorruumte 
in hadde. Ik moch doe an de slag mit et ont-
wikkelen van Stellingwarfs(taelig) lesmateriaol 
veur et vak Hiemkunde in et basisonderwies, 
dat vak zol in 1986 in Stellingwarf verplicht 
wodden i.p.v. et Fries. Et gong doe eerst om tien 
uren, mar kot  daornao kwammen d’r acht uren 
bi’j veur et vaktaele-onderzuuk t.b.v. et Stel-
lingwarfs Woordeboek. Vanuut dat onderzuuk 
verschenen laeter de boeken ‘Klokkestoelen van 
Stellingwarf’ en ‘Et hunnigt goed’, dat over de 
iemkeri’je in Oost-Stellingwarf gaot. In beide 
boeken bin de vaktaelen van de klokkestoele-
bouwer, de iemker en de körvevlechter beschre-
ven.
Doe de Schrieversronte in 1996 verhuusde 
naor Berkoop kwammen d’r nog es zes uren 

Sietske mit heur beide honnen op et pad naor heur huus
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4  DE OVEND

bi’j; o.e. veur et redaktiewark van dit tiedschrift. 
In 2007 stopte mien kollega Pieter Jonker mit 
zien direktie-uren, mar hi’j zol nog wel een 
peer jaor inhooldelik wark doen blieven. Vanof 
jannewaori 2007 volgde ik Pieter dus op, een 
beslissing in een persoonlik toch nog wat 
muuilike periode veur mi’j omreden in meie 
2005 mien levenskammeraod Joop zo rimpend 
uut de tied raekt was. Ik hebbe liekewel gien 
mement spiet had van die beslissing, en bin 
bliede mit al die jaoren dat ik in de gelegenhied 
west hebbe om veur et Stellingwarfs en de 
Stellingwarver Schrieversronte wark te doen 
dat ik niet alliend zo belangriek vien, mar daor 
ik ok arg veul plezier an beleefd hebbe. Mar 
mien levenswark? Veurdat ik in 1984 bi’j de 
Stellingwarver Schrieversronte warken gong 
woonde ik in de stad Grunningen. Daor hadde 
ik mien opleiding tot docent tekenen, textiele 
warkvormen en keunstgeschiedenis daon en 
kon daornao mitien an de slag in et onderwies. 
Dat was op een schoele in Hoogevene, waor ik 
ok stage lopen hadde. Prachtig, vanzels! Mar ik 
was intied ok aorig aktief in de meziekwereld; 
zo hadde ik tegere mit mien schoonzuster Philo 
een winkeltien mit regionaole boeken en folk/
volksmeziek, en was as muzikaant hiel drok mit 
de Grunninger meziekgroep Törf. Dat weren be-
slist prachtige jaoren, mar nao 13 jaor (binne-)
stad trok et plattelaand te hadde an me, dat ik 
vertrok naor Oosterwoolde. Mit Törf bin ik nog 
een posien deurgaon, mar de optredens weren 
de hieltied meer veerder van huus: Bonn, Berlien 
en d’r was spraoke van Ierlaand. En al wat ik 
bin, ik bin gien reiziger. Reizen, daor heb ik een 
hekel an. En ik hool ok meer van et kreatieve 
diel van de meziek: et bedaenken van wiesies, 
et arrangeren, et rippeteren en zo was veur mi’j 
et mooiste diel. Om as de lieties klaor binnen 
die dan honderd keer overal mar weer speulen 
te moeten?Doe ik een tal jaor leden heurde 
dat mien oolde groep hielemaole naor Iegypte 
gong veur een optreden, was et eerste wat ik 
docht: bliede dat ik niet mit hoef! Of ik dan gien 
ere lanen zien willen zol? Dat hebbe ik wel, mar 
ik bin veural een ‘leunstoeltoerist’. Die term las ik 
in de flaptekst van et boek ‘Stedevaart’ van Jan 

Brokken. Aj’ die zien verhaelen over lanen, en in 
et geval van dit boek, over steden lezen, hoej’ 
d’r niet meer henne… lekker thuus genieten, je 
eigen beelden maeken deur de verhaelen, mit 
de gezellighied van mien vier huusdieren om 
me henne. Wat mien toekomstplannen binnen? 
Et zol me niet verbaozen as Kjest me daor nog 
naor vraogen zal!’

*

Et zal even wennen wodden bedaenk ik mi’j, 
as ik onderwegens bin naor Sietske. Wi’j 
hebben ofpraot op heur kleine laandgoed bi’j 
Ni’jberkoop. Want ja, zi’j lat wel wat aachter. 
Veur heurzels - dat het zi’j mi’j al vaeker es 
zegd - zal de verantwoordelike kaante, dus 
die in de rolle van direkteur, heur et minst 
spieten. Mar as kreatieve geest aachter van 
alles en nog wat, wat de SSR angaot netuurlik 
wel. Dat stok zal zi’j dus ok loslaoten moeten. 
Of toch nog niet hielemaole? 

Et is een wienderige dag; in de veerte is een 
‘schip zoere appels’ onderwegens. Bi’j et 
tuunhekke wodde ik al opwaacht deur ‘waek-
poes’ Isli. Dit moet de eerste verdedigingslinie 
wezen! daenk ik. Nao een waarm welkom 
deur Tara en Fellow - heur grote kammerao-
den - stelt Sietske veur om eerst even een 
ommegien te maeken zodat ik mitien een 
mooi plaetien schieten kan. 
Et kan nog krek veurdat et schip anmeert. Wi’j 
lopen even deur et kleine parredies. Daorbi’j 
bin vanzels ok Tara en Fellow. Een kertiertien 
laeter trekken wi’j, krek op tied, de buterdeu-
re aachter oons dichte; even laeter klaetert de 
regen tegen de raemen.
 
Mit een koppien rooibosthee veur oons - 
wiels wi’j op een rumbone zoegen – kommen 
wi’j tot wat wi’j oons disse middag veurneu-
men hebben. Niet zoas riegelmaotig over de 
inhoold van ‘De Ovend’, ‘In Twielochten’ of zo 
meer. Now is et onderwarp toch wat dreger: 
Sietske zels. Iene van mien eerste vraogen is: 
‘En wat now Sietske?’ 
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Et stoppen mit heur wark as direkteur van 
de SSR komt onderhaand hiel dichtebi’j. Best 
wel spannend aenlik. Veur Sietske zels, mar 
ok veur de mitwarkers die jaoren mit heur 
saemenwarkt hebben. Et zal even wennen 
wodden. Mar ok de persoonlike kontakten 
die as d’r gruuid binnen. 

Wi’j blikken eerst even weeromme. ‘Waorom-
me hebbe ie de dingen daon zoas ie ze daon 
hebben? Zoj’ et now aanders daon hebben?’ 
“De dingen die as ik daon hebbe, kwammen op 
een goed mement op mien pad!” En al vint zi’j 
zels dat de SSR niet heur levenswark is, het et 
heur wel hiel wat jaoren van de straote holen. 
En as wi’j d’r even op deurpraoten geft Siets-
ke an dat et zeker een missie was: ‘Belangriek 
is dat et Stellingwarfs levend blift!’

Over et op heur pad kommen en de keuzes. 
Daorvan lat zi’j me weten aenlik nargens spiet 
van te hebben. Keuzes die zi’j - zo vuult dat 
nog altied - in vri’jhied nemen kon. Dat be-
gon al bi’j heur oolden; die speulden daorbi’j 
een grote rolle. Heur dochter hebben zi’j al 
hiel jong loslaoten durven.
Heur heit hadde heur nooit melken leerd, dat 
wol hi’j niet. Waor as de meerste boeredoch-
ters dat wel kunnen. Waormit al angeven 
wodde dat Sietske heur eigen weg gaon 
moch en heur kreativiteit ontplooien kon. Et 
wodde Grunningen, ok al hadde heur mem 
daor de neudige onrustige gedaachten bi’j. 
Op heur 16e gong zi’j al naor de grote stad. 
Op eigen bienen staon. Doe was dat nog niet 
zo gewoon, zo jong al. In Ni’jeberkoop wodde 
daor in die jaoren ok nog wel wat van vun-
nen, was zoks niet te hoge grepen.
Sietske hadde aenlik een pallet an meuglikhe-
den. Zo hadde zi’j genoeg veuropleiding om 
toelaoten te wodden tot et konservatorium. 
Omdat Sietske ok van et butenleven genieten 
kan en andacht het bi’j alles wat gruuit en 
bluuit, hadde de tuunbouwschoele ok zomar 
kund. 
Mar et wodde een HBO-opleiding tekenen, 
textiele warkvormen en keunstgeschiedenis. 

Sietske was altied een protte in de weer mit 
tekenen. Van die keuze het ze nog altied gien 
spiet. De meugelikhied om an de HBO nog 
twie jaor Akkedemie Minerva te plakken, 
schöt heur nog wel es deur et heufd. Mar 
indertied was zi’j wel een betien klaor mit 
tekenen en textiele warkvormen. Butendat 
hadde zi’j dan dat aandere aeventuur niet 
mitmaeken kund. Sietske wol wel weer es wat 
mit meziek doen.
Dat kwam wat toevallig op heur pad. Saemen 
mit schoonzuster Philo hadde zi’j een win-
keltien in Grunningen. En daor komt op een 
goeie dag Henk Scholte binnenstappen. Hi’j 
is van de meziekgroep Törf, en hi’j neudigde 
heur uut om in de band te stappen. Een ae-
ventuur dat uuteindelik zoe’n acht jaor duren 
zal.
As Sietske een vaaste baene bi’j de SSR 
kriegen kan, hapt zi’j toe. Zi’j is dan ok wel 
wat klaor mit de stad, et butenleven trekt en 
zi’j zol wel een hond hebben willen. Dat alles 
maekte dat zi’j Törf d’r an geven het. Ok daor-
van an now gien spiet; et reizen gong heur al 
meer tegenstaon. Butendat vun zi’j meziek 
ontwikkelen mooier as optreden.
Warken bi’j de SSR an ni’je dingen is en was 
een uutdaeging. Ok daor het zi’j zaeken in 
gang zet die now hiel gewoon lieken.
D’r bin ok dingen die as heur tegenstaon 
gaon binnen. Zoas al mar weer geld genere-
ren. Soebatten mit meensken die haost gien 
affiniteit hebben mit et Stellingwarfs. Et al 
mar beknibbelen op kultuur in briede zin. Dat 
stok is heur tegenstaon gaon. Mar zeker niet 
de inhoold van et wark.

Sietske kikt uut naor de vri’jhied die as d'r 
now gloort. “Doen wa’k wil he’k altied wel 
kund. Ok mit daank an mien oolden. En et 
warken bi’j de SSR beud die meugelikhied wat 
et artistieke stok angaot zeker!” De vri’jhied die 
d'r now an zit te kommen. Et stok dat wat zi’j 
as minder mooi vun an et warken, overdre-
gen kan an heur opvolger. Dat geft heur rust.
“Eerst de tuun en et huus mar es. Daor kan ik 
mi’j eerst wel even mit vernuveren!” 
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6  DE OVEND

En d’r is ok weer tied veur et maeken van me-
ziek. Et instrumentaorium is d’r ommes wel! 
De akkordeon pakt ze now ok al wel es.
Et plan is om een taelburogien te beginnen. 
Begin jannewaori gaot zi’j mit twie boeken an 
de slag om die in eigen beheer uut te geven. 
Die plannen laggen al langer op ‘e plaanke. 
Mar deur alle drokte kwam et d’r niet van. D’r 
is ok al een aorig vertaelklussien op heur pad 
kommen. En zi’j daenkt ok wel es an kleine 
theaterprodukties mit meziek. “Ach, ik zie 
wel! Niks hoeft, alles mag!” Veur de SSR zal ze 
liekewel van jannewaori of et Stellingwarfs 
vertegenwoordigen binnen EBLT, dat is et 
Europees buro veur kleine taelen. Daornaost  
blift ze aktief binnen de redaktie van De 
Ovend, mar vanzels niet meer as buroredak-
teur.

Tot slot wil Sietske kwiet dat zi’j niet bange 
is veur ‘zwatte gatten’. En al kan Sietske heur 
naor eigen zeggen hiel goed zels vermaeken, 
et sociaole stok zal zi’j ok nog wel es missen 
gaon. Mit heur kollega’s is lief en leed dield, 
zoas doe een kollega die uut de tied raek-
te deur die vreselike ziekte. D’r is een hiele 
hechte baand. En die is van groot belang. 
Al wet zi’j ok dat die slieten zal; et was een 
warkrelaosie.

Mien laeste vraoge is wat Sietske an heur 
opvolger mit wil geven as tip. 
“Zorgen daj’ genoeg tied hebben veur pro-
jekten. Hool zorg veur de tael en dreeg et uut. 
Zuuk veural naor ni’je menieren en wegen! En 
vanzels… genieten van dit prachtige wark!”

Ik neem een laeste slokkie van mien rooi-
bosthee en pak nog een rumbone. 

*

‘Tot aentienbesluut: jim allemaole hiel hatte-
lik daank veur al jim goeie kontakten deur de 
jaoren henne, en dat jim mien wark mit tot een 
feest maekt hebben! Et gaot jim goed allemao-
le!’

Krek veurdat disse Ovend naor de drokker gaon 
zol, wodde bekend dat Abel Darwinkel (52) 
uut Appelsche de ni'je direkteur van de Stelling-
warver Schrieversronte wodt. Abel gaot van 
1 jannewaori of veur 24 uren in de weke an de 
slag as opvolger van Sietske. In de volgende 
Ovend lezen jim vanzels meer over Abel. De 
redaktie en buroredakteur hieten Abel liekewel 
now alvast van hatte welkom, en weensken him 
een hiele goeie tied toe bi'j de Stellingwarver 
Schrieversronte!

Ofscheidssymposium
Vanwegens corona kan d’r in december 

gien bi’jienkomst holen wodden i.v.m. et 
ofscheid van Sietske.

Op heur verzuuk wodt in et laete veurjaor 
een ofscheidssymposium holen mit een 

drietal lezings, en mit meziek. 

Bestuur en mitwarkers
van de Stellingwarver

Schrieversronte weensken
alle leden en lezers

van ‘De Ovend’

gezellige kastdaegen,

een goeie jaorwisseling

en veural een

goed en

gezond ni’jjaor toe! 
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1. Introduction to Dutch Low Saxon. Lan-
guage and Literature – ‘Nedersaksisch op 
wereldschaole’
Een goed jaor leden ver-
scheen Nedersaksisch in 
een notendop, inleiding 
over de tael en litere-
tuur. Auteurs, ere des-
kundigen en uutgever 
Van Gorcum in Assen 
leek een vertaeling in 
et Engels bepaold van 
belang. Vertaeler van de Grunninger universi-
teit Hans Veenkamp leverde die kotleden, in 
wisselwarking mit de auteurs (H. Bloemhoff, 
Ph. Bloemhoff-de Bruijn, J. Nijen Twilhaar, H. 
Nijkeuter en H. Scholtmeijer). Bruukber is et 
boek veural veur internationaole studenten, 
expats en aandere ni’je inkommelingen, lie-
kas veur niet-Nederlaanstaelige onderzukers 
en gewone belangstellenden, waor dan ok op 
‘e wereld. [198 blz., pries € 26,50]

2. Jaorboek Nedersaksisch 1 (2020) 
Dit ni’je jaorboek brengt de lezings van et 
Nedersaksisch symposium van 13 september 
2019 in Zwolle en ontston naor anleiding 
daorvan. Et symposium was mit naor an-
leiding van de 100ste geboortedag van dr. 
Hendrik Entjes, eerdere hooglerer Nedersak-
sisch. Ok veur de studie van et Stellingwarfs 
was Entjes van groot belang, wiels hi’j ok 
mitwarkte an de kursus Stellingwarfs, benae-
mens as kommitteerde. Et ‘jaorboek’ is van 
een groot fermaot en wodt uutgeven deur 
de Stichting Sasland i.s.m. www.boekenbe-
stellen.nl. Via die webstee is et ok te kriegen. 
Een greep uut de inhooldsopgifte hiernao lat 
zien dat et boek ok veur lezers in Stellingwarf 

en wiede omgeving interessaant wezen kan. 
[verschient eerste helte november; 96 blz.; 
pries ± € 30] 

Titels (onder aanderen): Lezingteksten: ‘De 
sociolinguïstiek van het Nedersaksisch’ (Har-
rie Scholtmeijer), ‘Is het Vriezenveens Twents?’ 
(Jan Nijen Twilhaar), ‘Professor Entjes, het 
Nedersaksisch Instituut en de regio’ (Philomè-
ne Bloemhoff-de Bruijn), ‘Maor wat is nou 
Nedersaksische literatuur?’ (Henk Nijkeuter), 
‘Van Entjes naor Dalfsen en de westgreens 
van ’t Ooldsaksisch’ (Henk Bloemhoff); Ere 
teksten: ‘Amparte Nedersaksische woorden. 
Eenderweggens, meerderweggens of völder-
weggens’ (Lex Schaars en Philomène Bloem-
hoff-de Bruijn), ‘De taal van de kelonietoeften 
uit Willemsoord’ (Philomène Bloemhoff-de 
Bruijn), ‘Stellingwarfs van Donkerbroek: 
opmarkings over taelstruktuur en taelge-
bruuk in de 19de ieuw. Naor anleiding van 
et egodokement van Zander Jacobs Klooster 
(1820-1906)’ (Henk Bloemhoff), ‘Karl Sauva-
gerd, “De Tied blif Baas”. Ausgewählte Texte 
und ein Lebensbild’ (Henk Nijkeuter en Henk 
Bloemhoff).

Van de redaktie

Ni’je Nedersaksische boeken mit ok et 
Stellingwarfs in ’t volle locht
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Inleiding

I n 1227 is de slag bi’j Ane. Tussen Ane en 
Coevorden staon twie legers tegenover 
mekeer. Et iene leger wodt anvoerd deur 

de bisschop van Utrecht, Otto van der Lippe, 
et aandere deur de drost van Drenthe, Rudolf 
van Coevorden. De bisschop wodt steund 
deur veul edelen en ridders uut et Sticht zels, 
uut Gelre, uut Hollaand en alderdeegst uut 
Westfalen. De rebellerende lienman Rudolf 
van Coevorden, die zien eigen gang gaot en 
him niks antrekt van zien ’baos’, de bisschop, 
moet straft wodden. Mar Rudolf wodt steund 
deur de Drentse boeren. 
Tussen beide legers ligt een moeras. De rid-
ders gaon liekewel heldhaftig op die boeren 
of. Mit heur zwaore peerden en waopens 
zakken ze vot in et moeras en d’r ontstaot een 
chaos. Dan slaon de Drenten mit pielke en 
boge en bielen toe. Et wodt een bloedbad. 
Ongeveer vierhonderd edelen en ridders 
sneuvelen. Ok de bisschop komt omme. “De 
bisschop nemen ze gevangen, ze schudden 
hem uit en als kroon op hun wreedheid 
scheren ze met hun zwaard zijn tonsuur af, 
met huid en al; met messen snijden ze hem 
de keel af, ze hakken van alle kanten op hem 
in en maken hem af. Ten slotte trappen ze het 
ontzielde lichaam het moeras in en laten het 
wegzinken” (1).
Disse prachtige zinnen lezen we in de be-
kende narracio. Disse in et Latien schreven 
kroniek hiet officieel ’Quedam narracio de 
Groninghe, de Trenthe, de Covordia’, dat kuj’ 
vertaelen as ’Een verhaal over Groningen, 
Drenthe, Coevorden’. De kroniek is schreven 
deur een onbekende geestelike van Friese of-
komst, die zo dudelik as wat an de kaante van 
de bisschop staot. Et is liekewel een unieke 
bron over gebeurtenissen in et noorden van 
Nederland uut de 12e en 13e ieuw. Veerder 

weten we hier hiel weinig van. In disse nar-
racio wo’n veur et eerst de bewoners van et 
gebied van de Stellingenwarven nuumd. De 
naeme Stellingwarf vaalt niet, mar Berkoop 
(Brokope) wodt wel nuumd. 
In disse narracio wo’n een peer dingen over 
et gebied van de Stellingwarven en Berkoop 
zegd, waorvan de betekenis neffens mi’j tot 
now an toe de Stellingwarver historici ont- 
gaon is (2). Daor gaot dit artikel over. 
 
Et begin van de Drentse oorlog
Nao de slag bi’j Ane en de dood van bisschop 
Otto van der Lippe wodt Wilbrand van Ol-
denburg de ni’je bisschop, veural vanwegens 
zien militaire ervering. Dat is ok wel neudig 
om de opstaandige Drenten mores te leren. 
Bisschop Wilbrand pakt de zaeken mitien 
kerdaot an. Binnen een tal weken het hi’j zes 
legers in de bienen. Hi’j krigt daorbi’j van alle 
kaanten steun. De verontweerdiging over 
de moord op bisschop Otto van der Lippe is 
groot. De 12e en de 13e ieuw bin in Europa 
bi’j uutstek de ieuwen, waorin de godsdienst 
et hiel goed dot. Karke, paus en bisschop-
pen staon in hoog anzien. Veul meensken 
beschouwen de stried tegen de opstaandige 
Drenten daoromme as een soort van kruus-
tocht. Bisschop Wilbrand krigt hierbi’j opva-
lend veul steun van de Friezen, van de Friezen 
uut et Frieslaand van now liekegoed as uut 
de Grunninger ommelanen. De narracio zegt, 
dat ze “tot de strijd opgeroepen (worden) 
door hun pastoors, dekens, monniken, pries-
ters en abten” (3). We zien hier et rieke Friese 
Roomse leven van de middelieuwen in volle 
glorie.
De zes legers valen Drenthe an vanuut 
Grunningen, Bakkevene, Berkoop, Stienwiek, 
Ommen en Haddenberg. Et wodt een groot 
sukses. D’r wodt plunderd en steulen. De 

Sierd van Randen

De slag bi'j Berkoop die niet deurgong
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Drenten moe’n heur overgeven en Rudolf van 
Coevorden wodt ofzet as drost van Drenthe.

De anval vanuut Berkoop 
De narracio zegt over de anval vanuut Ber-
koop et volgende: “Op een derde plaats, aan 
de Kuinder bij Oldeberkoop, vielen Friezen 
uit Stavoren en uit het gebied van de Linde 
de Drenten zo krachtig aan, dat die alvast 
maar begonnen waren gijzelaars te geven als 
genoegdoening voor de bisschop en de kerk” 
(4).
De schriever van de narracio is niet altied 
even dudelik in zien formulerings. Et is soms 
raoden wat hi’j bedoelt (5). Mit de Friezen 
van Staveren bedoelt hi’j hiel Zuudwest-Fries-
laand; de Friezen van De Lende wonen ten 
noorden van De Lende van Spange en Schar-
penzeel t/m Oolde- en Ni’jberkoop. D’r is ze-
ker gien veldslag west. De krachtige anvalen 
geven an dat et Friese leger rooft en plundert, 
de boerderi’jen onderwegens platbraant en 
et loslopende vee verzaemelt. De manluden  

hebben recht op een buit. De Drentse be-
volking zal op ’e vlocht sleugen wezen veur 
disse woestelingen. D’r bin liekewel bliekber 
een peer verstaandige ’dörpsooldsten’ west, 
die een overgaove regeld hebben om op 
disse meniere een aende te maeken an de 
verwoestings. Daorbi’j bin gijzelers inzet, die 
ongetwiefeld naor et bisschoppelike kesteel 
in Vollenhove brocht binnen en die daor veur 
een peer maonden in opsleuten zatten. Dat 
zal gien lollegien west wezen!
Waor is Drenthe vanuut Berkoop anvalen? 
De narracio vertelt et niet. Men kan via 
Noordwoolde naor Vledder gaon wezen. Men 
kan via Tronde naor Else gaon wezen. Men 
kan via Makkinge richting Donkerbroek en 
De Haule gaon wezen. Toch liekt me de rich-
ting Makkinge en dan naor Oosterwoolde/
Langedieke/Appelsche de meerst veur de 
haand liggende. Daor was warschienlik de 
meerste buit te haelen en hoefden ze niet 
over De Kuunder of De Lende. 
Mar bewies dat juust die dörpen plunderd 

De karke van Berkoop

DeOvend_december2020_binnenwerk.indd   9DeOvend_december2020_binnenwerk.indd   9 02-11-2020   14:3202-11-2020   14:32



10  DE OVEND

binnen, is d’r netuurlik niet. 
Wel et is dudelik dat de Friezen van De Lende, 
de laetere Friezen van Stellingwarf, hier 
mitwarkt hebben an et plunderen en braand-
schatten van een stok of wat Drentse dörpen, 
die heur ongeveer honderd jaor laeter bi’j 
diezelde Friezen van Stellingwarf ansluten 
zullen. Dat kon in 1228 gieniene bedaenken. 
Mar et kan verkeren (zee Bredero).

Et veerdere verloop van de Drentse oorlog
Mar binnen een jaor komt Rudolf van Coe-
vorden in aktie. Mit een truuk nemt hi’j et 
kesteel van Coevorden weer in. Prompt sluten 
de Drenten heur weer bi’j him an. D’r volgen 
now verschillende gevechten, waopenstil-
stanen en rechtspraoke deur Friese abten. 
Daorbi’j valen de Drenten in 1230 Steenwiek 
binnen en verjaegen de troepen, die bisschop 
Wilbrand daor bi’j mekeer brocht hadde. War-
schienlik hebben die bisschoppelike troepen 
heur niet zo netties gedreugen, want d’r bin 
anwiezings dat de bevolking van Stienwiek 
heur van dat mement of an bi’j de Drenten 
ansluten. Op zien minst is Stienwiek neutraol. 
Op die wieze stelt Stienwiek him op tegen de 
bisschop. Pas an et aende van de 13e ieuw 
wodt Stienwiek weer een bisschoppelike stad 
(6).

De moord op Rudolf van Coevorden
In 1231 gebeurt d’r wat dat alles veraan-
dert. Rudolf van Coevorden gaot mit mar 
ien haandlanger naor et legerkaamp van 
de bisschop in Haddenberg. Is dit dommig-
hied, argelooshied of poere eigenwiezighied 
west?? In ieder geval lopt et min of veur him. 
De stomverbaosde bisschop wil nog wel mit 
Rudolf onderhaandelen, mar zien dienstman-
nen nemen Rudolf (de moordener) en zien 
haandlanger gevangen. Neffens de narracio 
verzet de bisschop him tegen die gang van 
zaeken, mar willen zien mannen niet luuste-
ren. Bisschop Wilbrand gaot dan naor Utrecht 
om te bidden. In de tied dat hi’j vot is wo’n 
Rudolf van Coevorden en zien maot ter dood 
veroordield en ommebrocht. De narracio 

wringt him in alderhaande bochten om an te 
tonen, dat bisschop Wilbrand hier onschuldig 
an is. Dat komt niet arg geleufweerdig over 
(7).
Nao die dubbele moord in Haddenberg is de 
fut d’r bi’j de bisschop aorig uut. Tegenover 
de moord op bisschop Otto van der Lippe 
staot now de moord op Rudolf van Coevor-
den. De staand is dus aenlik 1-1. De Drenten 
vechten verbeten veerder, et optreden van de 
bisschoppelike legers lieken onverschilliger te 
wodden.

De stried in 1231
Toch bliekt bisschop Wilbrand et niet op te 
geven. In oktober 1231 komt hi’j opni’j mit 
vuuf legers op ’e proppen. Berkoop wodt niet 
nuumd. Mar d’r is wel een leger in Vollenhove, 
dat as opdracht krigt “om bij Wittelte tegen 
Steenwijk te strijden” (8). Dat is een nogal 
kryptische zin. Ik ’vertael’ dat mar in een op-
dracht om eerst Stienwiek opni’j te veroveren 
en dan deur te stoten naor Wittelte. Mar disse 
opdracht wodt niet uutvoerd. Et leger gaot 
op huus an as et begint te regenen.

De stried in 1232
Toch dot bisschop Wilbrand in de haast van 
1232 opni’j een poging de Drenten in et 
gereel te kriegen. Weer zorgt hi’j veur vuuf 
legers, mar weer gaot et mis. Iene van die 
pogings is tegen Stienwiek richt (contra 
Steenwiic). Mar dat is “louter om schrik aan 
te jagen en dat gebied te bewaken, want het 
was maar een klein legertje”. Bliekber het 
de bisschop et opgeven om Stienwiek weer 
in hanen te kriegen. Mar bisschop Wilbrand 
stelt ok een leger op “uit het gebied van de 
Kuinder en de Linde tegenover Oldeberkoop 
(contra Brokope); het telde ruim vierduizend 
lichtgewapende Friezen, die niets gedaan 
hebben dat het vermelden waard is” (9).
Dit citaot uut de narracio heb ik mit opzet 
onderstreept. De zin is arg kot en lastig om 
goed te begriepen. Mar d’r is wat gebeurd in 
Berkoop. Zolange as we uutgaon van de the-
orie van Oosterwijk dat Berkoop een Drents 
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dörp was, zol disse zin nooit zo opvalen. Mar 
now we Berkoop kennen as een Fries dörp 
ligt dat aanders. Now is disse zin naor mien 
idee van groot belang veur de geschiedenis 
van Stellingwarf.

De ommekeer van Berkoop
Berkoop nemt in 1232 dudelik een aandere  
holing an as in 1228. Ik zie gien inkelde 
anleiding om te veronderstellen dat Ber-
koop in 1228 mit tegenzin de Friese troepen 
welkom hieten het. In de 12e en 13e ieuw 
speulden geleuf en karke een grote rolle. Dat 
gul zeker veur Berkoop. Dat bliekt wel uut 
die prachtige, mar ok dure, tufstienen karke, 
die in de twiede helte van de 12e ieuw in 
Berkoop bouwd is. De verontweerdiging over 
de moord op bisschop Otto van der Lippe 
zal ok in Berkoop groot west wezen. Zeker 
de pestoor zal bisschop Wilbrand op alle 
menieren steund hebben. Ik daenk dan ok 
dat Berkoop veur een goed onderdak en eten 
veur de Friese strieders zorgd het, eerdat zi’j 
de stried tegen de Drenten angongen. Mar 
now, vier jaor laeter, ligt alles aanders!
Et liekt op Stienwiek. Mar et is ok aanders. In 
Stienwiek het de bisschop eerst veur troepen 
zorgd en vervolgens bin die troepen deur de 
Drenten verjagd. Et is d’r meugelik aorig roeg 
an toe gaon. Dat is in Berkoop allemaole niet 
gebeurd. De narracio zegt d’r in ieder geval 
niks over. Wat ik daenk dat zeker meugelik is, 
dus dat Stienwiek an de Drentse kaante staon 
gaon is, liekt me dat veur Berkoop niet arg 
warschienlik. Laeter zal Berkoop ok niet bi’j 
Drenthe heuren; dat gelt trouwens ok veur 
Stienwiek. Ik vermoed dat Berkoop him min 
of meer neutraol verklaord het en vervolgens 
dudelik weigerd het om opni’j et dörp te 
wezen van waoruut Friese troepen Drenthe 
anvalen konnen. Dat betekent netuurlik 
wel, dat Berkoop him hier dudelik tegen de 
bisschop keert. 
Mar bisschop Wilbrand nemt dat niet. Zien 
plan zal west wezen om opni’j via Berkoop 
et ’Stellingwarver’ diel van Drenthe an te 
valen. Now wodt et een anval die richt is op 

Berkoop. Stienwiek dust bisschop Wilbrand 
kennelik niet an, mar Berkoop moet tot de 
odder reupen wodden. Temeensen, daor liekt 
et stark op.

De redens veur de ni’je holing van 
Berkoop
As eerste punt moet vanzels de invloed 
vanuut Stienwiek nuumd wodden. Misschien 
is Stienwiek veur Berkoop et veurbeeld west. 
Een twiede punt kan west wezen, dat de 
steun veur de stried tegen de Drenten, mit 
deur de moord op Rudolf van Coevorden, ok 
in Berkoop aorig minder wodden is. Et kan 
best zo west wezen dat d’r alderdeegst wat 
sympathie veur de Drentse stried ontston. 
Mar et belangriekste punt is ongetwiefeld de 
pesisie van Berkoop as greensdörp west.
Een greensdörp het altied betrekkings over 
de greens. Dat gelt mit naeme veur femi-
liebetrekkings. Berkoper boeren zullen mit 
Drentse vrouwluden trouwd west wezen. 
Eersomme kwammen Berkoper maegies 
heur mit stoere binken uut Makkinge, Else 
en zo in de kunde. Drentse boeren kun heur 
bi’j de oorspronkelike ontginners ansleuten 
hebben. D’r zullen ok vrundschoppen over en 
weer sleuten wezen. En zo kuwwe deurgaon. 
Ik vermoed dat et mit naeme dit ’Drentse 
element’ in de Berkoper saemenleving west 
het, dat him heftig verzet het tegen et opni’j 
platbranen en verwoesten van de boerderi’j-
en en laanderi’jen van heur femilieleden en 
vrunden.

Et leger van de Friezen van De Kuunder 
en De Lende
Et leger, dat bisschop Wilbrand op Berkoop 
ofstuurt, kwam ’uut et gebied van De Kuun-
der en De Lende’ en ‘et telde roem vierduzend 
lichtbewaopende Friezen’. Ok al moej’ geogra-
fische bepaolings in middelieuwse kronieken 
nooit al te percies nemen, ik kan an de haand 
van de narracio toch muuilik tot een ere 
konklusie kommen, as dat de schriever mit de 
Friezen van De Kuunder en De Lende de Frie-
zen tussen De Kuunder en De Lende bedoelt. 
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Mar hoe koj’ dan an roem vierduzend man?? 
Dan moet de bevolking in dit gebied over 
de tienduzend zielen teld hebben. Dat kan 
niet. As ik een roege schatting maek, kom ik 
op twieduzend, misschien vuventwintighon-
derd, meensken. Dat wo’n dan hooguut du-
zend weerbere manluden tussen de vuuftien 
en zestig jaor.

Niks dat et vermellen weerd is
Mar ok as dit leger mar uut duzend man 
beston, dan is d’r nog de hieltied gien reden 
om bange te wezen veur dat iene dörpien 
Berkoop. En toch dot et leger “niets dat et 
vermelden waard is”. En mit dit zinsdiel moe’n 
we et doen. We kun alliend mar raoden 
wat d’r gebeurd is. Krek zoas in Berkoop zal 
heur enthousiasme veur de Drentse oorlog 
verminderd wezen. Vermoedelik is d’r wel 
wat sympathie veur de Drenten ontstaon. 
Ok de situaosie in Stienwiek zal van invloed 
west wezen. Sommige dörpen hadden nog 
gien eigen karke, mar heurden nog bi’j de 
perochie Stienwiek. En dan is d’r Berkoop. 
Ie meugen d’r niet te makkelik van uutgaon 
dat de toekomstige dörpen van Stellingwarf 
heur wel solidair mit Berkoop verklaord heb-
ben. In disse godsdienstige tied hadde een 
bisschop een groot gezag. Mar d’r ontstaot 

wel een spanningsveld tussen 
et gezag van de bisschop 
en een netuurlike vorm van 
solidariteit, die d’r tussen de 
dörpen tussen De Kuunder en 
De Lende ongetwiefeld al west 
is. In dit spanningsveld kan et 
veurbeeld van Berkoop een sti-
mulaans west hebben. Aenlik 
hadde Berkoop wel geliek!! En 
dan weren d’r nog de femilie 
en vrundschopsbanen. Die 
zullen starker west wezen in 
Hooltpae en Der Izzerd as in 
Spange en Scharpenzeel.

Verzet tegen de opdracht 
van bisschop Wilbrand

Op basis van disse punten durf ik de stelling 
wel an dat d’r bi’j de Friezen van De Kuunder 
en De Lende verzet west is tegen de opdracht 
van bisschop Wilbrand. Ik veronderstel dat d’r 
niet zozeer aktief verzet west is, mar veural 
passief verzet. Et is hiel goed meugelik dat 
veul Friezen van De Kuunder en De Lende 
gewoon thuus bleven weren en niet richting 
Berkoop gaon binnen. Misschien bin d’r mar 
kleine groepies ’vri’jwilligers’ van ieder dörp 
naor et verzaemelplak, argens in of bi’j Ni’j-
hooltpae (?), gaon; mit mekeer misschien mar 
twiehonderd tot driehonderd!! En dat was 
te weinig en doe bin ze mar weer op huus 
an gaon. Zo kan et gaon wezen. Mar ik geef 
mitien toe dat et ok aanders gaon wezen kan. 
Et blift raoden. Weten is niet an de odder.
Ien ding staot liekewel vaaste. De Friezen 
van De Kuunder en De Lende hebben de 
opdracht van bisschop Wilbrand niet uut-
voerd. De anval op Berkoop gong niet deur. 
Alliend dat gegeven vormt al een daod van 
verzet, hoe passief dat verzet warschienlik ok 
west het. De slag bi’j Berkoop, die bisschop 
Wilbrand veur de Berkopers en de overige 
Friezen van De Kuunder en De Lende in petto 
hadde, gong niet deur!! En dat feit liekt me 
van groot belang veur de geschiedenis van 
Stellingwarf.

De Stellingwarver perochies rond 1500, neffens dr. Oebele Vries
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Et aende van de Drentse oorlog
An de Drentse oorlog komt hiernao al gauw 
een aende. De narracio hoolt op in 1232 mit 
et verliezen van de gevechten bi’j Bakke-
vene en bi’j Nutspete. Een jaor laeter raekt 
bisschop Wilbrand uut de tied. Zien opvol-
ger, Otto III van Hollaand, slöt vrede mit de 
Drenten.

Slotbeschouwing: Begint de 
Stellingwarver geschiedenis in 1232??
Tiedens de Drentse oorlog veraandert de 
holing van de Friezen van De Kuunder en 
De Lende, et laetere Stellingwarf, t.o.v. heur 
laandsheer, de bisschop van Utrecht. In 1228 
geven ze de bisschop nog alle steun; in 1232 
is d’r verzet. Berkoop nemt et veurtouw, de 
ere dörpen tussen De Kuunder en De Lende 
volgen. Meugelik schoorvoetende, misschien 
mit een zeker enthousiasme. Mar in ieder 
geval hebben ze de opdracht van bisschop 
Wilbrand om Berkoop tot de odder te roepen 
niet uutvoerd.
Ik zie in dit verzet de veurtekens van et ont-
staon van et vri’je Friese Stellingwarf, laeter 
in de 13e ieuw. De eerste stappen wo’n zet. 
Misschien dat kot nao de gebeurtenissen 
van 1232 al wat ’dörpsooldsten’ kontakt mit 
mekeer zocht hebben. Zeker Berkoop hadde 
redens tot et maeken van wat vrundschoppe-
like bezuken. Dat wil netuurlik niet zeggen, 
dat op stel en sprong et onofhaankelike 
Stellingwarf tot staand kommen is. D’r mos 
ongetwiefeld nog et neudige waeter deur De 
Kuunder en De Lende stromen veur et zoveer 
was. Mar et begin was d’r.
We weten niet wanneer et onofhaankelike 
Stellingwarf ontstaon is. Argens tussen 1232 
en 1309 moet et gebeurd wezen. In 1232 zien 
we de eerste tekens; in 1309, as de naeme 
Stellingwarf veur et eerst in de bronnen 
veurkomt, is Stellingwarf al een volgruuide 
vri’je Friese laandgemiente mit stellings as 
rechter en bestuurder. Mar juust in disse tied 
weren de bisschoppen van Utrecht overwe-
gend zwak. Dat gul mit naeme veur Jan van 
Nassau (1267-1290), die de hieltied meer in 

zwaore financiële perblemen kwam. Die kon 
dus weinig tot niks ondernemen. Zien ambts- 
periode is daoromme bi’j uutstek geschikt 
veur de Friezen van De Kuunder en De Lende 
om de bisschop as laandsheer buten de deur 
te zetten, heur los te maeken van et Sticht 
Utrecht (niet et bisdom Utrecht) en heur an 
te sluten bi’j de Friese vri’jhied. Warschienlik 
is dus in disse tied Stellingwarf onofhaankelik 
wodden (10).
We kun spietig genoeg gien jaortal vaas-
testellen veur de onofhaankelikhied van 
Stellingwarf. Wel hebben we een jaortal veur 
et uut aende gaon van et perces dat tot die 
onofhaankelikhied leided het. Dat is et jaortal 
1232. In dat jaor wo’n de eerste stappen zet. 
Daoromme stel ik veur de geschiedenis van 
Stellingwarf niet langer in 1309 beginnen te 
laoten, mar in 1232!!
1232 - De slag bi’j Berkoop, die niet deur-
gong. De eerste stappen op weg naor De 
Vri’je Naosie van de Stellingwarven. Bi’j Ber-
koop begint de viktorie! 

Ik daank Henk Bloemhoff en Dennis Worst veur 
heur kritische opmarkings bi’j de eerste versie 
van dit artikel. Onjuustheden, opvattings en 
staandpunten blieven veur mien rekening.

Dit artikel is een inkotte versie van et oorspron-
kelike artikel “De slag bij Berkoop, die niet 
doorging (1232)”. Veur liefhebbers van geschie-
denis is dit meer uutgebreide artikel te lezen op 
’e webstee Stellingplus.nl van de Stellingwarver 
Schrieversronte. Zie daorveur onder et koppien 
De Ovend. 

Noten 
1. Narracio, blz. 49.
2. Bloemhoff, blz. 21, 22; Jager, blz.147, 154; 

Oosterwijk 1952, blz. 30 - 35; Oosterwijk 
1986, blz.72,73.

3. Narracio, blz.79.
4. Narracio, blz.61.
5. Narracio, blz.XI, XII.
6. Van Heel, blz.56.
7. Narracio, blz.75, 77.
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8. Narracio, blz.79.
9. Narracio, blz.90, 91.
10. Mol, blz.18. 
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Thrente, de Covordia. Ingeleid, uitgegeven 
en vertaald door Hans van Rij, Hilversum, 
1989.

n Henk Bloemhoff, Stellingwarf in de middel-
eeuwen, Wolvege, 1991.

n Caspar van Heel, De locale verhoudingen 
tussen Stellingwerf, het land van Vollen-
hove en Steenwijk aan het begin van de 

veertiende eeuw, in: ’Soe sullen die Stellin-
ge…’, Berkoop, 2010.

n Sake Jager, Evert van Ginkel, Archeologie 
van de Stellingwerven, Oldeberkoop, 
2005.

n J.A. Mol, Stellingwerf en Schoterland als 
vrije Friese landsgemeenten en hun strijd 
met de bisschop van Utrecht, in: ’Soe sul-
len die Stellinge’…, Berkoop, 2010.

n T.H. Oosterwijk, De vrije natie der Stelling-
werven, Assen, 1952.

n T.H. Oosterwijk, Notities uit de Geschie-
denis van de Ooststellingwerfse dorpen, 
Oosterwolde, 1986. 

V anwegens veural teveul technische per-
blemen angaonde et uutzenden van et 
tael- en streekpergramme ‘In Twieloch-

ten’ op ’e lekaole zenders Odrie en Radio 
Weststellingwerf Centraal is in goed overleg 
besleuten om et pergramme alliend nog an 
te bieden as podcast. De opnaemen daorveur 
zullen m.i.v. november weer uut aende gaon, 
zo is et doel. 
De podcasts mit alle eerdere pergrammes van 
‘In Twielochten’ bin nog altied te beluusteren 
via de webstee Stellingplus.nl. of rechtstreeks 
via et eigen podcastkenaol https://anchor.

fm/stellingwarfs. Dat laeste gelt ok veur ere 
podcasts en et verni’jde ‘In Twielochten’.  

Stellingwarver Boekeweken
Omreden dit jaor de sutelaktie niet deurgaon 
kon, wodde besleuten om een tal Stelling-
warver Boekeweken te orgeniseren, mit in 
elke weke een anbod van bepaolde boeken 
in kombinaosie mit aktiviteiten. Spietig 
genoeg konnen ok vanwegens corona niet 
alle aktiviteiten deurgaon, mar wel was d’r an 
et begin van de weken de prissentaosie van 
et boek ‘Uit de geschiedenis van Wateren, 
Zorgvlied en Oude Willem’ en een peer weken 
laeter kon d’r ok ommedaen- 
ken wezen veur et boek ‘Stillestaon en weer 
deurgaon’, dat eerder in et jaor verscheen. De 
beide dichters Grietje Bosma en Attie Nijboer 
lazzen gedichten veur uut heur boek tiedens 
smoeke bi’jienkomsten in de biebeltheken 
van Wolvege en Oosterwoolde.

Mit naeme et ni’je boek ‘Uit de geschiedenis van 
Wateren, Zorgvlied en Oude Willem wodde in de 
Boekeweken ommeraek goed verkocht, zodat 
ok de twiede oplaoge an et aende van oktober 
zowat uutverkocht is. Bekeken wodt of d’r nog 
een dadde drok van verschienen zal. 

Van de redaktie

‘In Twielochten’
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Attie Nijboer

Gevangen

Wat moet ik mit jow an?
Wat moet ik mit mi’j an?

Waorom ieje? 
Ie, spoek in mien gedaachten

Zwarver, plaoggeest, onrustzi’jer 
Zodat ik naachs niet slaopen kan!

In et vri’je spul van et duuster
Pak ie me bi’j de kladden

Maek ie alles meuglik
Staot niks oons in de wege

Totdat et lochtig wodt
Dan verdaamp ie meer en meer 

Dan vligt de droom an fladden
As een motte tegen de laampe

En ik weet weer; zonder jow is ‘t drege
Mar op jow waachten tiedvergriemeri’je!

  DE OVEND  15
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Biezundere meensken

I ndertied, doe ik nog huusdokter was in 
Berkoop, hebbe ik daor tal van biezunde-
re meensken ontmoet. Dat et d’r zovule 

weren het me altied verbaosd en pattie keren 
he’k me ofvraogd, waor ik dat an te daanken 
hadde! Lichtkaans was et gewoon gelok. Mar 
misschien was et ok wel omreden ik ze graeg 
opzocht en d’r daoromme zoveul zien hebbe! 
Now zullen d’r in disse tied ok weer ni’je bie-
zundere meensken wezen. Mar die zullen wel 
hiel slim heur best doen moeten, willen die 
nog meer biezunder wezen as die van doe.                             
Neem now Ieme, in zien kleine caravan diepe 
aachter in de Lendebos, die de hieltied in 
‘adamskostuum’ rondleup! Alliend as d’r 
bi’jglieks iene van de gemiente langeskwam, 
zette hi’j een klein hoetien op en ontvong 
de ambtener zittende op een stobbe. Of wat 
te daenken van Koop, de oolde streuper, die 
een klein gat in de rute van zien veurraem 
hadde waor hi’j de loop van zien jachtgeweer 
deurhenne stikken kon veur et geval d’r een 
toevallige haeze veurbi’jkommen moch. Mar 
waor hi’j ok ‘Rooie Willem’ de jachtopziener 
mit op ofstaand holen kon as die de euve-
le moed hadde om dichte in zien buurt te 
kommen!
Mar d’r weren nog zoveul meer as Ieme, Koop 
of Willem die minstens krek zo biezunder 
weren! Lessend docht ik nog an Woolter 
en vreug me of waoromme a’k niet eerder 
over him vertelde. Hi’j was ommes krek lieke 
biezunder as die eren, mar dan weer hiel 
aanders! D’r was in elk geval ien groot verschil 
en misschien hebbe ik daoromme niet eerder 
over him verteld: Woolter was zels ok van 
miening dat hi’j hiel biezunder was! En moch 
hi’j daor ok mar ien mement an twiefeld heb-
ben, dan hadde hi’j altied Grietje nog, zien 
vrouw die him om alles wat hi’j dee bewon-

derde. Wat mien Woolter allemaole niet kan, 
zol ze laeter vaeke tegen me zeggen...!

Woolter en Grietje
Now was Woolter zonder twiefel ok hiel 
biezunder en hi’j kon hiel veul! Pattie veerdig-
heden die de meensken vroeger had hadden 
weren deur de jaoren henne verleuren gaon, 
mar Woolter kende de meersten d’r van nog. 
Woolter hul niet van de toekomst, hi’j hul veul 
meer van et verleden! Zo leefde hi’j mit zien 
Grietje een leven zoas dat in 1920 gewoon 
west wezen moet. Mar in disse tied vullen ze 
daordeur een betien ‘uut de toon’. Echt vrem-
de dingen zoj’ Woolter liekewel nooit doen 
zien! Zo leup hi’j bi’jglieks niet naekend in de 
ronte, zoas Ieme.
Woolter was altied kreers in de kleren, een 
betien oolderwets misschien. In de winter 
dreug hi’j mooie truien, mit een kabelstreek 
en deur Grietje breided van de wolle die zi’j 
spunnen hadde op heur spinnewiel. In de 
zoemer kreeg Woolter van heur haegelwitte 
bliekte boezeroenen an, die ze nog waskte 
zoas et vroeger daon wodde. Nao de kook-
was in et stookhokke wodden ze bliekt in 
de zunne op een klein veltien aachter heur 
boerderi’jgien. En as et dan mooi weer was 
op een zoemerse dag gongen ze tegere op ’e 
fiets naor et dörp.
Dan kreeg Woolter iene van zien haegelwit-
te boezeroenen an, want dat ston zo goed 
bi’j zien brune heufd en zien lochtigblauwe 
ogen, vun Grietje. Ik heb wel es docht dat 
Grietje mit zin Woolter deur et dörp loodste, 
zodat de meensken zien konnen wat een 
‘kreerze’ kerel zi’j wel niet hadde mit dat hae-
gelwitte boezeroen an! Een ere man hadde 
warschienlik veur zoe’n ‘bezichtiging’ past. 
Woolter ondergong et mit een zekere van-
zelssprekendhied. Hi’j ondergong et as een 

Rob Zethoven

Een onvergetelike sunderklaosaovend
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ooldere filmster die wend is an de bewon-
dering van bejaorde fans. Mit dit verschil dat 
Woolter eins mar ien zoe’n fan hadde, en dat 
was Grietje! 
In et dörp hadden ze heur eigen kiek op 
Woolter en Grietje. As ze daor daelefietsten 
wodde d’r gniest en fluusterende zegd: ‘Daor 
hej’ dat oolderwetse stel weer! Dat stel leeft 
nog in de veurige ieuw.’ Dat was dan netuurlik 
niet aorig, mar d’r zat wel wat in.
Woolter en Grietje hullen d’r van om te leven 
zoas dat vroeger daon wodde. Woolter las 
veul boeken die altied over vroeger gongen 
bi’j et locht van een pietereulielaampe. Zels 
kon hi’j ok mooie verhaelen schrieven die al-
tied wat weemoedig weren en vertelden over 
vroeger... In de winter las hi’j zien verhaelen 
dan veur an Grietje bi’j de oolde potkachel in 
de kleine keuken. Grietje geneut daor slimme 
van en keek meer as ien keer mit een verlief-
de blik naor heur Woolter. Wat die Woolter 
van mi’j allemaol niet kan, moet ze vaeke 
docht hebben...

De ontmoeting
Ik weet niet krek meer wanneer ik Woolter 
en Grietje beter kennen leerd hebbe. Niet in 
mien spreekkaemer in elk geval, want daor 
hebbe ik ze bi’j mien weten nooit zien. Moch-
ten ze al es een keer ‘vaastezittende koolde’ 
had hebben, dan wodde die behaandeld mit 
‘knop-van-alles’ of kemille uut de tuun. En 
aanders wel mit de waarme melk van heur 
geite, mit hunning uut de bi’jestal van Wool-
ter! Et moet een toevallige ontmoeting west 
hebben in et dörp. Nao  een eerste beleefde 
groet over en weer zullen we praot hebben 
over veur de haand liggende dingen. Over de 
karke bi’jglieks, hoe oold as die wel niet was 
en hoe die vroeger opknapt was. Mar dan 
zol Grietje mi’j vot-en-daolik vraogd hebben 
of dokter wel wus dat Woolter nog as jonge 
timmerman daor an mitwarkt het en dat hi’j 
doe de profielen van de grote zoolderbal-
ken mit de haand schaefd hadde. Ik zol zoks 
antwoord hebben as: ‘Mien hemel, wat goed 
zeg!’ En Grietje zol dan zegd hebben: ‘Mien 

Woolter kan zoveul,’ waornao ze mi’j nuugde 
om bi’j heur thuus langes te kommen. Dan 
zol ze me nog veul meer zien laoten! Woolter 
hadde an dan toe niks zegd, alliend wat mit 
zien ogen dri’jd wiels Grietje an et woord was. 
Hi’j nikte instemmende doe Grietje mi’j nuug-
de veur een bezuuk. Die ofspraoke hebben 
we doe mitien mar maekt, want ik was intied 
wel aorig ni’jsgierig wodden!

Ot en Sien
Et boerderi’jgien op ‘et West’ zag d’r verzorgd 
en alderaorigst uut. Nao et kleine hoolten 
stek an de weg volgde et pad deur de tuun 
naor de aachterdeure van een kleine boer-
deri’j. Et vul mi’j op dat de stammen van de 
oolde fruitbomen wit beschilderd weren zoas 
ze dat vroeger deden. Et stookhokke  was 
overwoekerd deur klimop. Even veerderop 
ston een oolde geite an de stikke en nog 
wat veerderop ston een prachtig schuurtien 
van gele stienties en mooie oold hollaanse 
dakpannen d’r op. An de aachterkaante d’r 
van ontdekte ik onder een ofdak een bi’jestal 
mit een tiental körven, vlochten van stro. Op 
et dak van et schuurtien dri’jden een twietal 
wiendmannegies mit rooie puntmussies op 
’e wiend. Et was prachtig! Alles klopte hier en 
paste perfekt bi’j mekere. Alliend hadde ik et 
gevuul vuuftig jaor weerommestapt te wezen 
in de tied! Et leek krek as was ik een oolde 
schoeleplaete van Cornelis Jetses binnenlo-
pen. De ienigen die nog misten weren Ot en 
Sien.
Nao een peer keer ankloppen was et Grietje 
die de aachterdeure van et boerderi’jgien los-
dee. ‘Wat prachtig dat dokter ok es bi’j oons 
langeskomt,’ zee ze zichtber veraldereerd... 
‘We zitten in de keuken, dokter,’ wat klonk 
as een verontschuldiging. Ik volgde Grietje 
naor de kleine keuken waor ik Woolter antrof, 
zittende bi’j de kleine keukentaofel in een 
prachtige witwollen trui. Die ston inderdaod 
kreers bi’j et brune heufd en die helblauwe 
ogen! Grietje hadde geliek: die Woolter was 
veur zien leeftied nog best een knappe kerel!
‘Dag Woolter,’ begon ik et gesprek. ‘Wat mooi 
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om now es te zien hoe as jim wonen!’ 
Et wodde mitien dudelik dat Woolter de regie 
van de doktersvesite in eigen haand holen 
wol: ‘Dokter moet eerst evenpies naor de 
bloemen van Grietje kieken!’ zee hi’j op uterst 
vrundelike toon, die liekewel weinig ruumte 
overleut veur tegenspraoke. Ik volgde Grietje 
naor de kleine woonkaemer naost de keuken, 
die vol ston mit sanseveria’s en ere oolder-
wetse kaemerplaanten. 
‘Welke bloemen, Grietje?’ vreug ik. Grietje 
wees nog mar es naor de sanseveria’s en cy-
clamen. Wus ik veul... dat kaemerplaanten in 
et Stellingwarfs gewoon bloemen hieten!
‘Prachtige bloemen,’ zee ik doe ik weerom-
mekwam bi’j Woolter in de kleine keuken! 
Nogal tevreden omreden ik mien fout 
bi’jtieds inzien hadde. Dat leup goed of en ik 
zag dat Woolter over mien opmarking slim te 
spreken was. D’r ontston doe een slim aorig 
gesprek, waorbi’j Woolter veurnaemelik zien 
mond dichtehul, wiels Grietje heur mond 
meerstentieds eupen hadde! Et thema was 
dudelik: et gong in heufdzaeke over wat die 
‘Woolter van mi’j’ allemaole wel niet kon.
‘Het dokter de bi’jestal al zien,’ vreug Griet-
je, waorop ik instemmende nikte. ‘Woolter 
wet alles van bi’jen of, en vlecht ok nog zien 
eigen körven, krek zoas dat vroeger ok daon 
wodde.’ 
Doe mos ik ok nog heuren dat Woolter een 
Ambrosiuskörf vlochten hadde en dat hi’j de 
ienige was die nog wus hoe of dat mos! Et 
was nog mar et begin. Grietje vertelde over 
hoe goed Woolter timmeren kon. Mar dan 
altied mit et oolde ark en niet mit elektrische 
apperaoten, want daor hul Woolter niet van! 
Hi’j bruukte allienig nog de oolde profiel-
schaeve en et haelmes, zoas die vroeger 
bruukt wodden. 
Mar d’r was nog vule meer wat Woolter kon! 
Hi’j speulde ok vioele. Mar et alderbeste, 
vertelde Grietje, was Woolter nog wel op ’e 
moenieke! ‘Dokter zol him es de Csárdás van 
de Zigeunerkeuninginne op zien moenieke 
speulen heuren moeten!’ Mien Woolter kan 
aenlik alles, dokter, hadde Grietje heur ver-

hael ofsleuten. 
Woolter zee al die tied niks, dri’jde hooguut 
now en dan mit zien ogen om et verhael van 
Grietje mit kracht te onderschrieven. Ik kan 
niet ontkennen da’k nao et verhael van Griet-
je diepe onder de indrok was van et kunnen 
van Woolter!

Een verdrietig ofscheid
Zo staorigiesan wodde et tied veur een 
ofscheid. Mar eerst zo’k, neffens Grietje, de 
bi’jestal zien moeten mit de Ambrosiuskörf. 
En ok nog de warkplaetse van Woolter mit 
de oolde profielschaeven. Mar eer et zoveer 
was kree’k eerst nog een kleine sonate op ’e 
vioele en een verkotte versie van de Csárdás 
op ’e moenieke te heuren. As et de opzet van 
Grietje west was om dokter zien te laoten hoe 
biezunder Woolter wel niet was, dan was zi’j 
daor ommeraek in slaegd. Ik was diepe onder 
de indrok van alles wat Woolter kon en uterde 
dat dan ok niet zunig. Bi’j et vertrek daankte 
ik Woolter en Grietje veur heur gaastvri’jhied 
en vertelde nog hoe mooi ik heur arf vunnen 
hadde doe ik ankwam. Ik vertelde ok nog 
over mien gevuul een schoeleplaete van Cor-
nelis Jetses binnenstapt te wezen, mar da’k 
alliend Ot en Sien miste. ‘Hebben jim trou-
wens kiender,’ vreug ik op et pad naor et stek, 
wiels ik inienen besefte dat dit hielendal nog 
niet op et klied kommen was. Op dat stuit be-
gon Grietje inienen te goelen en ik begreep 
da’k een gevulige snaore raekt hadde. Et was 
een ongemakkelik mement en daoromme 
besleuten wi’j eerst nog mar even weeromme 
te gaon naor de keuken. Now was et Woolter 
die et woord nam en mi’j mit zien lochtig-
blauwe ogen eernstig ankeek. Hi’j begon een 
verhael in zien mooie traoge Stellingwarfs dat 
ik niet licht vergeten zal... Grietje dee d’r et  
zwiegen toe en keek strak veur heur uut naor 
de keukentaofel... 
‘Wi’j hebben mar iene dochter, dokter,’ zee 
Woolter. ‘Ze is now vierendattig. We weren 
hiel trots op heur. Veural omreden ze goed 
leren kon! Nao de middelbere schoele in 
Oosterwoolde gong ze naor Grunningen, 
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naor de universiteit. Daor weren we hiel 
groots op! Mar toegeliekertied zat d’r wat niet 
hielendal goed. Dat kwam omreden ze heur 
nooit hielemaole gelokkig vuuld het hier op 
et plattelaand. Ze was ok ienig kiend, moe’n 
jow begriepen. Dat speult misschien wel mit. 
Ze vuulde heur vaeke ienzem, en hoeveul 
wiendmannegies ik ok veur heur maekte, 
ze wodde d’r nooit echt gelokkig van. Doe 
ze oolder wodde, wodde ze opstaandig en 
vertelde ze dat ze et leven hier mar saai en 
aachterlik vun. Dat het ons slim verdriet daon, 
want we hebben zoveul mooie dingen hier 
die de muuite weerd binnen! In Grunningen 
was ze gelokkig wel goed te plak, vertelde 
ze oons laeter. En ok mit heur studie gong et 
gelokkig goed. Tien jaor weeromme kreeg 
ze een vrund en mit him is ze naor Amerike 
verhuusd. Ze het daor now een goeie baene 
bi’j een baank. Heur man dot wat mit verze-
kerings. Ze hebben twie kiender, een jongen 
die Jack hiet en een maegien. Dat hiet Sue. 
We vernemen niet vule van heur, dokter. Zo 
now en dan een kaortien mit foto’s en een 
jaorverslag mit de kastdaegen. Dat gaot dan 
veural over hoe goed as de kiender et doen 
op schoele...!’ 
Ik zag de wiendmannegies veur me en al et 
ere speulgoed dat Woolter stommegraeg 
veur zien kleinkiender maekt hebben willen 
zol. Zo kreeg mien bezuuk an Woolter en 
Grietje op et aende nog een onverwaachs en 
verdrietig slot. Ik begreep now in elk geval 
wel waor Ot en Sien weren. Die woonden in 
Amerike. Alliend, ze hietten Jack en Sue.

Weer thuus
Doe ’k thuuskwam vertelde ik mien vrouw 
wat ik die middag allegere mitmaekt hadde. 
Ik vertelde over Woolter en wat as die alle-
maole wel niet kon. Mar ik vertelde ok over et 
verdriet van Woolter en Grietje, over et gemis 
van heur kleinkiender. Mien vrouw heurde 
dat allemaole an en kwam doe mit een ge-
weldig idee! 
‘Et is inkotten sunderklaos,’ zee ze. ‘Waorom-
me zollen we Woolter en Grietje niet nugen 

om dat hier mit oons en oonze kiender te 
vieren?’ 
Sunderklaos zol al over een weke wezen, dat 
we mossen aevenseren. De volgende dag nao 
et spreekure gong ik eerst naor Woolter en 
Grietje om ze te nugen veur sunderklaosao-
vend. 
‘Dat liekt oons hiel mooi toe, dokter,’ hadde 
Grietje zegd, en Woolter had daor inkeld bi’j 
nikt en mit zien ogen dri’jd. 
‘Wel zol ik et mooi vienen as Woolter dan 
zien moenieke mitnemen zol en nog es de 
Csárdás van de Zigeunerkeuninginne veur 
oons speult,’ vreug ik. Woolter nikte en be-
loofde dat te doen.

Sunderklaosaovend
Et hoolt in de eupen heerd knapperde en 
overal in de kaemer stonnen keersies te bra-
nen, doe Woolter en Grietje die aovend op et 
ofpraotte uur ankwammen. Et kon niet eers 
as et zol een geweldige sunderklaosaovend 
wodden! Zowat elk pakkien dat uutpakt wod-
de was veurzien van een prachtig gedicht; 
om toerbeurten in et Nederlaans, dan weer in 
et mooie, zaachte Stellingwarfs. Sunderklaos 
leut him mit zien gedichten die aovend van 
zien alderbeste kaante zien en op de deur et 
schiensel van de keerzen verlochte gezichten 
was te zien dat elkeniene, jong en oold, slim 
van disse aovend geneut. Nao de waarme su-
kelaomelk gong Woolter verhaelen vertellen 
over vroeger. Mit veul gedri’j van zien ogen 
vertelde hi’j over ’witte wieven’ en aandere 
spannende dingen die vroeger gebeurd 
weren. De kiender luusterden aodemloos. 
Grietje zag ik alliend in anbidding naor heur 
Woolter kieken. Mar doe mos et belangriekste 
mement van de aovend nog kommen! Nao 
nog iene rontien sukelaomelk mit peperneu-
ten wodde et tied veur et hoogtepunt van de 
aovend. Woolter wus wat d’r van him ver-
waacht wodde en haelde mit veul vertoon de 
moenieke uut de koffer. Wi’j zatten moesstille, 
vol verwaachting van wat kommen gong, en 
nao een peer inleidende vingeroefenings was 
et dan eindelik zoveer! 
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‘Now speul ik de Csárdás van de Zigeuner-
keuninginne,’ zee Woolter op plechtige toon...
Et was dan echt zoveer. Woolter trok bi’j et 
speulen alle registers op zien moenieke eu-
pen en speulde as nooit teveuren. Et leek krek 
as was hi’j van de wereld, want behalven et 
bekende rollen van zien ogen keek hi’j zowat 
de hieltied naor et plefon! Ik perbeerde de 
bewegings van zien grote timmermanshanen 
op ’e toetsen van zien moenieke te volgen en 
stelde vaaste dat hi’j riegelmaotig een peer 
anslaegen miste. Mar gieniene die dat arg 
vun. Wi’j keken niet op een noot of tiene. De 
aovend was ommes meer as slaegd, en bu-
tendat zol d’r nog een ronde sukelaomelk mit 
peperneuten kommen. Doe Woolter uutaen-
delik de Csárdás tot een goed aende wus te 
brengen, klapten wi’j onze hanen kepot en 
prezen Woolter veur zien prachtige uutvoe-
ring! Ikzels hadde slim van disse biezundere 
sunderklaosaovend geneuten, en was van 
miening dat d’r mit de Csárdás van Woolter 
wel een hoogtepunt berikt was. Ie moe’n een 
aovend op dat mement ofsluten hebbe ik 
leerd, dus dee ik et locht an boven de taofel. 
In ofwaachting van de laeste sukelaomelk 
en peperneuten prees ik Woolter nog een 
keer veur de geweldige uutvoering van de 
Csárdás.

Een enorme uutglieder
En doe maekte ik een kaptaole fout, die ik mi’j 
tot op ’e dag van vandaege nog heugt. 
‘Weet ie,’ vreug ik an Woolter, ‘weet ie wie as 
trouwens ok machtig mooi op ’e moenieke 
speulen kan? Harry Mooten, die is wereldbe-
roemd en die kennen jow grif wel! Dat is een 
echte virtuoos op ’e moenieke. Hi’j schient 
alderdeegst klassieke stokken op zien ripper-
toire te hebben.’ 
Op dat mement vul alles stille. Mien opmar-
king bleek now niet bepaold in goeie eerde 
te valen. Ik zag dat Woolter zien ogen dichte-
daon hadde. Grietje keek me mit grote ogen 
an. Zi’j was de eerste die de pienlike stilte nao 
mien opmarking deurbrak. 
‘Now dokter, ik daenk dat Harry Mooten de 

basregisters toch niet zo goed veur mekere 
het as Woolter!’ 
Op datzelde mement besefte ik da’k een 
geweldige uutglieder maekt hadde. 
‘Ik hebbe nog sukelaomelk,’ zee mien vrouw 
inienen, die begreep dat ze ingriepen mos 
om de aovend te redden. 
En nao de sukelaodemelk wodde et gelokkig 
toch nog weer hiel gezellig en wodde mennig 
sunderklaoslied zongen. Zels was ik bliede 
da’k disse prachtige sunderklaosaovend op 
et aende niet om ziepe hulpen hadde. De 
naeme van Harry Mooten is die aovend niet 
meer valen. Zo wodde et dan toch nog een 
onvergetelike sunderklaosaovend.

Tomke op YouTube

Omreden de perveensiaole Tomke-veur-
leesweke in juni ok in oktober niet deur-
gaon kon, ontston bi’j de Stellingwarver 

Schrieversronte et idee om een tal verhaelties 
uut et ni’je boekien ‘Iene, twieje, los!’ op te 
nemen op film en die te plaetsen op YouTube. 
Laeter zollen de Friese en Bildtse veurlezers 
dit idee overnemen, zodat alle ukken in de 
perveensie now toch kieken en luusteren 
kunnen naor de ni’jste verhaelen over Tomke 
en zien kammeraoties Romke, Kornelia en 
Yana Yu. Et filmpien is vanof now te zien op 
https://www.kienderwebstee.nl/aktiviteiten/4/
tomke-iene-twieje-los en op het YouTube 
kanaal van de Stellingwarver Schrieversronte: 
https://www.youtube.com/stellingplus.
De van oorsprong Friestaelige verhaelties 
over Tomke en zien maoten bin schreven 
deur  Geartsje Douma en Riemkje Pitstra. Alle 
verhaelties bin in et Stellingwarfs vertaeld 
deur Sjoukje Oosterloo. De verhaelties die 
now op ’e film beschikber kommen binnen, 
wodden veurlezen deur Femmie van Veen. 
Veur et filmen d’r van zorgde filmmaeler Tho-
mas Rovers uut Grunningen. De ni’je boekies 
bin intied an alle ukken uutrikt.
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V erleden keer he’k et had over de grote 
vuurvlinder. Disse slim zeldzeme vlin-
dersoorte komt alliend nog veur in de 

Westhoek, de Braandemeer en de Weerrib-
ben. Dit keer wo’k et hebben over een zeldze-
me en bedriegde beroepsgroep, die in etzel-
de gebied veurkomt as de grote vuurvlinder. 
En dan hebbe ik et over de rietsnieders. 
Zonder disse rietsnieders zol de kieskeurige 
leefomgeving van de grote vuurvlinder, deur 
verbossing, hadde verdwienen en de onder-
gang van disse unieke soorte betekenen. 

In de Westhoek bin van ooldsher nog altied 
typische rietsniedersfemilies zoas Bron, 
Straampel, Braod, Huusmans, (de) Ruter, 
Boelsma, Kelderhuus, Oosterkamp en Van 
Smirren. Persoonlik ken ik inkelde van die 
rietsnieders en dit is allemachtig taoi volk. Ze 
hebben et d'r altied over dat de meensken 
in Mongolië op ’e steppen en de meensken 
in Tibet in et hooggebargte zo stark en taoi 
binnen, mar daor doen oonze rietsnieders 
beslist niet veur onder! In alle weersomstaan-
digheden staon ze op de kaele ruumten in de 

kragge en op ’e 
onslichte hae-
gen heur, meerst 
nog zwaore, 
haandwark te 
doen. 
Mi’jen, uutsloe-
ken, dikke 
bossen riet 
opbienen en de 
kragge uutsjou-
wen, de roegte 
opbranen; ja, 
dit is even wat 
aanders as kom-
puterwark. 

Ok mien breurs 
William en Ben-
nie hebben dit 
wark een peer 
jaor daon bi’j 
de femilie Bron, 
mar ze mossen 
ofhaoken deur 
perblemen an 
de rogge. 

Freddie de Vries

Een allemachtig taoi volk!

Jelte Kelderhuus (links) en Henk Oosterkamp bi'j een rietmiete an de Pieter Stuyvesant-
weg tegenover de Karkeweg in de Rottige Miente
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In de winter van 1990 gong ik es even kieken 
bi’j de wiendmeulen in de Snorrepoolder 
onder Ooldelaemer. Staotsbosbeheer leut 
die dri’jen zodat et waeter rondpompte in de 
wiek en niet bevreur, en daor profiteerden 
de schrutene, visetende rietdompen weer 
van. William was d’r ok an et wark mit een 
peer maoten uut de Westhoek. Et was roet-
koold mit een venienige oostenwiend en de 
gevuulsweerde was wel -18 graoden Celsius. 
Ik hadde me goed inpakt, mar ondaanks 
dat sneed de wiend dwas deur mien kleren 
henne. Doe ik daor ankwam was Rudie van 
de Akker drok an et mi’jen mit een Agria, die 
zo lekker ientonig prottelde en waor as et 
geluud amper boven et geluud van de wiend 
deur et riet uutkwam. Henkie Oosterkamp 
was an et uutsloeken van et riet en William 
en Frens Boelstra bunnen touwgies om de 
dikke bossen riet en tilden ze de kragge uut. 
Tot mien grote verbaozing deden ze dat in 
een dikke schipperstrui en zonder jasse. Ze 
hadden et deur et zwaore wark hielemaole 
niet koold. En ik kon et niet hadden en vuulde 
mi’j een dikke zute. 

Dit rietsniedersvolk bin oermeensken en 
bin genetisch uutselekteerd. Onder barre, 
onmeenselike omstaandigheden bin et 
overlevers wodden. As verveners, die leefden 
van de lege turfopbrengsten, en laeter as 
rietsnieders leefden ze vroeger in hutten en 
zonuumde ’tenten’ in de wildernis. Et was de 
stried van de starkste of ok wel in et Engels 
‘the survival of the fittest’ nuumd. Dit slag 
volk is vaeke pezig, schraol, roeg en oerstark 
en kikt niet op een ure meer warken. In et ver-
leden sprongen ze ok wel es uut de baand as 
ze in et kefé even deurzakten. Nao een weke 
hadde warken, dronken ze graeg een jonkien 
of een glassien bier, mar ok dan keken ze 
niet op een ure en eindigde dit wel es in een 
vechtperti’j. 

Rianne, mien dochter, hadde ok es een keer-
tien verkering mit de zeune van een rietsnie- 
der uut de kop van Overiessel. Zien vader 

was ok een pezig mannegien en oerstark. Mit 
zien bruun deur de zunne verbraande heufd 
en een lichem waor as gien grammegien vet 
an te bekennen was, warkte hi’j daegs in de 
uutstrekte rietvelden van de Weerribben, 
waor as hi’j alliend mar kommen kon mit een 
iezeren praem. Nao zien zwaore lichamelike 
wark dee hi’j nog an marathonschaetsen en 
zoemers an hadfietsen mit een groep waor as 
ok gieniene medelieden mit mekeer hadde. 
Onbegriepelik, niet kepot te kriegen on- 
daanks dat hi’j tegen de 60 jaor leup. A’k dat 
dan zag dan vuulde ik mi’j een sloppe dweil! 

In de Lendevallei of in de Braandemeer maek 
ik wel es even een praotien mit disse netuur-
meensken. Bi’jtieden treffe ik et en zitten 
ze te schoften in de smoeke keet of oolde 
ofdaankte caravan waor as een gaskacheltien 
lekker braant. Hier wo’n grote poeden mit 
brood, eier en hompen dreuge wost naor bin-
nenwarkt. Dan nog een grote thermeskanne 
mit koffie en wat benanen en nog een appel-
tien en zo kommen ze de dag wel deur. Een 
rietsnieder kikt niet naor de kalorienen die 
hi’j opet, want van dit wark woj’ niet dikke! 
Toch komt dit beroep in geveer. In et eerste 
plak overspoelen de Chinezen de mark mit 
goedkoop riet. In et twiede plak wodt de 
kwaliteit van et riet deur de overvloedige 
stikstof die daelekomt de hieltied minder en 
komt d’r tevule opslag van elzen en wilgen. 

En dan et laeste punt: wil de jeugd dommiet 
nog wel disse ontberings? Et meerste wark 
vandaege-de-dag is niet meer zo zwaor, 
en veural komputerwark is in trek bi’j de 
kommende generaosies. Hopelik kuwwe de 
rietsnieders redden van de ondergang. Ik zol 
et in ieder geval zunde vienen as ze verdwie-
nen zollen, want ze heuren krek as de visotter, 
de rietdompe, de zunnedauw en de grote 
vuurvlinder ok thuus in de petgatten van de 
westelike helte van de Stellingwarven!
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I eder dörp in de Stellingwarven hadde in 
vroeger daegen zo heur eigen biezundere 
inwoners. Zo moet tussen 1612 en 1619 de 

domeneezeune Peter Stuyvesant as speulend 
kiend hiel wat ommetoffeld hebben bi’j de 
pasteri’je en de karke van Scharpenzeel. Lae-
ter wodde hi’j de stichter van Ni’j Amsterdam, 
wat now Ni’j York is. En dan haj’ daor, ok al 
weer een aorig tietien leden, nog Popke Lap, 
de hooltsnieder. Ok zoe’n appatte kostganger 
van Oonze Lieve Heer. Lap woonde de laeste 
tien jaor van zien leven in een oold en mit 
klimop begruuid husien an de Grindweg 35, 
schuin tegenover de karke van Scharpenzeel. 
Op ’e zoolder van et stulpien maekte hi’j zien 
mooie hooltsniedewark. Aj’ es in de Oold-

hiedkaemer West-Stellingwarf in Wolvege 
kommen, dan kuj’ daor een tal van Lap zien 
keunstwarken nog bewonderen. En woj’ niet 
waachten, tik dan zien naeme mar es in op 
YouTube. Dan ziej’ in een flits d’r alvast wat 
van.

Popke Lap (1866-1956) wodde op 12 juli 1866 
geboren in Hooltwoolde. Hi’j was et ooldste 
kiend van de turfmaeker Brand Popkes Lap 
van Langzwaogen en zien negen jaor jongere 
vrouw Jantje Bosma van Oranjewoold. Brand 
en Jantje hadden tegere vuuf kiender. Popke 
zien jonge leven was niet makkelik, hi’j mos al 
gauw mit zien heit mit om turf te greven en 
riet te snieden. 

Carol Klok

Popke Lap, de hooltsnieder van  
Scharpenzeel

Popke Lap (verzaemeling Jelle Roorda)
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As jongien was Popke al slimme haandig en 
ok kundig. Zo begon hi’j mit hooltsnieden om 
speulgoed veur zien buurkiender te maeken. 
Ok kon hi’j goed tekenen en schilderen. 
Tot zien dattigste jaor was Lap in de zoemer 
veenarbeider en in de winter zels anleerd tim-
merman. Daornao gong hi’j warken in de bot-
terfebriek van De Langelille. Eerst as de man 
van de centrifusie en melkkonterleur, laeter 
as hulpmassienist en keze- en bottermaeker. 
De kwaliteit van de botter wodde deur zien 
toedoen zo goed dat die een stokmennig 
keren in de priezen vul. Et was dan ok niet zo 
gek dat Lap bovenop zien weekloon van tien 
gulden, vuuftig cent extra an de baos vreug. 
Mar de honderd bi’j de febriek ansleuten boe-
ren zollen dan een halve cent de man in de 
weke meer kwiet wezen en dat verdomden 
zi’j. De aanders altied zo rustige Popke nam 

mit ‘n kwaoie kop ontslag. De volgende dag 
was hi’j al weer as timmerman en metselder 
an ’t wark.  
Nao et stoppen mit warken op zien zestigste 
gong bi’j Lap et hooltsnieden hielemaole los. 
Van alles wat hi’j fabriceerde, maekte hi’j eerst 
warktekenings. De messies die hi’j bruukte 
maekte hi’j zels van oolde vielen en van balei-
nen uut versleten vrouwludekesjetten. 
Uut een plaankien sneed hi’j in de kotste tied 
een mes, vörke en lepel. Zien hanen maek-
ten uut hoolt et petret van de vissersvrouw 
Kniertje van et tenielstok Op hoop van zegen 
van Herman Heijermans. En mit etzelde ge-
mak gutste Lap in plaanken de waopens van 
de elf perveensies en tafrielen uut de biebel. 
Hi’j maekte echt warkende waetermeulen, 
de grootste mit driehonderd onderdielen. Ok 
warkte hi’j wel mit biender en keuper.

‘Dit is geen surrogaat’, maekt deur Popke Lap, 
daotum onbekend, 
Ooldhiedkaemer West-Stellingwarf, Wolvege

‘Kniertje’, hooltsniedewark van Popke Lap, 
daotum  onbekend, 
Ooldhiedkaemer West-Stellingwarf
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Meensken die d’r verstaand van hadden 
zeden dat et allemaole echte Friese volks-
keunst was. Lap kon ok hiel keunstig hoolten 
schippies en crucifixen in flessen niefelen. 
En dan haj’ nog zien knap in mekeer zette 
hoolten wonderdeuzen die gieniene eupen 
wus te maeken, behalven hi’j zels. Popke wus 
ok Et Oonze Vader mit een kroontienspenne 
dudelik leesber in een dubbeltien te krassen 
en dan bleef de helte van et muntien nog 
leeg ok. Verkopen van zien keunstwarken 
dee Lap niet an, inkeld gaf hi’j wat van zien 
maeksels vot.
An Popke zat gien vrouwludevleis, hi’j bleef 
altied vri’jgezel. Doe in 1923 zien twaelf jaor 
jongere zuster Aaltje heur man, de Amster-
damse pelisieman Beene Loek, verleur, kwam 
zi’j bi’j Popke in huus om de huusholing te 
doen. Ien kaemertien in et huis raekte vol-
stopt mit Popke zien keunstnijverhied. Eerder 
woonden daor nog kostgangers. Op ‘e taofel 
in de kaemer ston altied een schaole mit wae-
ter waor rubberen enties in dreven. 

Doe keuninginne Wilhelmina an ’t begin 
van de oorlog naor Engelaand vlochtte, zag 
Popke dat as ’n daod van groot verraod. Hi’j 
snee vot-en-daolik de keuninklike femilie uut 
’e lieste van et schilderi’je dat boven de heerd 
hong. Doe Lap 85 en 90 jaor wodde, eerde de 

Stellingwarver schriever Jouk de keunstener 
in de Friese Koerier mit mooie gedichten.

Popke raekte op 16 juli 1956, twie daegen 
nao zien 90-ste verjaordag, om vuuf veur 
half elf in de morgen in et ziekenhuus van 
‘t Vene uut de tied. Dat gebeurde nao een 
lange ziekte thuus. Op zien starfbedde vreug 
Aaltje him nog of zien hooltsniedewark niet 
naor een museum moch, ‘dan blift jow naeme 
beweerd, Popke,’ zee zi’j. ‘Zol dat?’ nikte Popke 
doe mit een instemmende gleenstering in 
zien ogen. Vlak veur zien dood hadde Lap al 
zien warktekenings nog an de geboren Schar-
penzeelster Klaas van Vleeren geven, die doe 
as timmerman in De Kuunder woonde. Klaas 
kon zo mit Popke zien mooie wark deurgaon.
Nao Lap zien dood kwammen de meensken 
van Scharpenzeel bi’j mekeer en brochten 
64 warkstokken van him naor de boerelien-
baank in et dörp om an iederiene zien te 
laoten. Waor disse verzaemeling laeter bleven 
is, is niet dudelik. Elf aandere keunstwarken 
gongen naor de onderbouw van de meule 
Windlust van Wolvege. Dat was doe wat now 
de Ooldhiedkaemer West-Stellingwarf is. Wat 
zol et toch mooi wezen as d’r nog es een ten-
toonstelling kwam van Lap al zien wark. Hi’j is 
ommes iene van de weinige Stellingwarvers 
die in de Rooie Scheen, et standerdwark van 
de Nederlaanse keunst, terechtekommen is.

Popke Lap vun zien laeste rustplak op et kark-
hof van Scharpenzeel, tegenover zien oolde  
husien. Aaltje Loek-Lap bleef daor nog wonen 
tot zi’j op 8 oktober 1967 op heur 89-ste zels  
uut de tied raekte. Ok zi’j wodde, krek as eer-
der heur oolden en breurs Willem, Lippe en 
Popke op etzelde begreefplak begreven.

Bronnen
n Siets Proemstra, ‘Popke Lap, Stellingwerfs 

houtsnijder’, Neerlands Volksleven, nr.1, 
1965;

n allefriezen.nl; delpher.nl; graftombe.nl;  
https://nl.wikipedia.org/wiki/Peter_
Stuyvesant

De grafstien van Popke Lap in Scharpenzeel
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V eurjaor 2020 was d’r ommedaenken 
veur voegelnaemen in et radiopergram-
me Vroege vogels, mennig meenske 

bekend van betied op ‘e zundagmorgen. In 
iene van de ofleverings kwammen d’r voe-
gelnaemen in et Stellingwarfs op ’e bodden. 
Now het de Stellingwarver Schrieversronte in 
2012 Et Stellingwarver voegelboek uutgeven, 
saemensteld deur Ruurd Jelle van der Lei en 
Freddie de Vries. Een mooi boek, en logisch 
dus dat iene van de beide, Ruurd Jelle van der 
Lei in dit geval, wat vertelde over een stok of 
wat Stellingwarver voegelnaemen. Op iene 
van die aorige naemen wo’k hier kot even 
ingaon, en dat is iene van oonze benaemings 
veur de voegel die in et Nederlaans anduded 
wodt mit ‘Zwarte Stern’. Die benaemings bin 
Kniezebikker, Steerntien en Zwatte Steern. Over 
de eerste naeme gaot et hier veerder. 

Ok et Stellingwarfs Woordeboek (SW)1 het 
die naeme kniezebikker indertied netuurlik 
opneumen. Hi’j was opgeven deur infer-
maanten in Ni’jhooltpae en in Ni’jtriene. En 
daorveur wodde hi’j al neteerd deur de eerste 
siktaoris van de Stellingwarver Schrieversron-
te, Jannes Ni’jhoolt, geboren in Ni’jhooltpae. 
Ok in de netisies van de bekende oostelike 
Stellingwarver schriever H.J. Bergveld vun ik 
kniezebikker indertied. Dat was bi’j de veur-
bereidings van SW, en et gong in dit geval 
om materiaol dat Bergveld indertied kregen 
hadde van sneuper H.J. Das uut Noordwool-
de. Die was goed bekend mit et Stellingwarfs 

in die omgeving en in Berkoop. Neffens 
eigen zeggen hadde Das zien Stellingwarver 
antekens indertied uut et gebied zudelik van 
De Lende en uut Oost-Stellingwarf. De kaans 
is groot dat kniezebikker bi’j him dus uut et 
gebied zudelik van De Lende komt, of uut 
Berkoop. 

Naor anleiding van Vroege vogels mit Stel-
lingwarver voegelnaemen kwam d’r bi’j de 
Stellingwarver Schrieversronte ok nog de 
variaant kniezebieter veur kniezebikker binnen, 
uut Makkinge. Niet dus mit …bikker mar mit 
…bieter. Mit de opmarking dat aj’ an de eigies 
kommen willen, dat ze je dan anvalen deur je 
op ’t heufd te pikken. En ja, zo vertelt et Stel-
lingwarver voegelboek ok al dat kniezebikkers 
dan voel wezen kunnen: ‘De kniezebikkerties 
staon d’r bekend omme dat ze heur nust mit 
huud en haor verdedigen. Zo bin d’r zat ver-
haelen waorin verteld wodt dat ze je de pette 
van ’t heufd pikken’ (blz. 138). 

Hoe zit et dan mit de verklaoring van et 
woord zels? Bikken, bieten daor kuj’ je de 
aktiviteit van eten bi’j veurstellen, mar in 
dit geval daenk ie toch eerder an pikkend, 
bietend anvalen. Bikken moet neffens woor-
deboeken van ooldere tael zoe’n soorte van 
betekenis ok had hebben, en dan doel ik 
veural op et Middelnederlaans, en op ool-
der ‘Vroeg-Ni’j-Nederlaans’, dus van nao et 
Middelnederlaans2. Een bekend Middelne-
derduuts woordeboek geft onder bicken ‘mit 

Henk Bloemhoff

Kniezebikker en kniezebieter. Over een 
peer Stellingwarver voegelnaemen

1)  Bloemhoff, Henk, m.m.v. Sietske Bloemhoff en veul aanderen, Stellingwarfs Woordeboek diel 2 F-K, blz. 687. Digitaol op 
stellingia.nl: Stellingwarfs-Woordeboek-diel-1-2.pdf

2)  Zie bi’jglieks et grote Middelnederlaanse woordeboek (MNW) en et grote woordeboek van de Nederlaanse tael (WNT), 
beide via https://ivdnt.org/.
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einer Spitze klopfen, picken’3 en ie kun je et 
bruken van dat woord bi’j een mit de snaevel 
anvalende voegel ok goed veurstellen. 

Opmarkelik genoeg is dat kniezebikker, …
bieter as voegelnaeme allienig mar uut et 
Stellingwarfs bekend, a’k ofgao op de Elec-
tronische woordenbank van de Nederlandse 
dialecten.4 Hiel biezunder is dat now ok weer 
niet, want meer voegelnaemen en ok aande-
re woorden in et Stellingwarfs bin uniek of 
lieken dat in elk geval te wezen. Een weer-
scheide van kniezebikker uut et Nederlaans 
geft disse ‘baank’ ok niet, en ok gien verne-
derlaanst overkoepelende trefwoord.
En et woorddiel knieze- dan, wat mag dat 
wezen? Kniezen is Stellingwarfs veur o.a. ‘lelk 
wezen’, en knieze- is de ‘stam’ van dat wark-
woord kniezen. 

Gniezebieter(d), kniezebieter en aandere vari-
aanten bestaon ok in et Drents, mar dan veur 
een vrekkige persoon of een stiekemerd.5 En 
Ter Laan zien Grunninger woordeboek6 geft 
kniezebieter = gierigaard, nare vent.7 In et 
Stellingwarfs komt trouwens ok een slim ver-
geliekbere betekenis veur. SW diel 2 (blz. 687) 
geft nl. uut Ni’jtriene bi’j de woorden knieze-

bikker(d) en kniezebieter in beide gevallen as 
omschrieving ok: een persoon die de hieltied 
om een aander zit te gniezen, te ‘grijnzen’. 

Et zol wezen kunnen dat kniezebikker = ‘gnie-
zer, grijnslacher, vrekkige persoon, stieke-
merd’ oorspronkelik west het en al hiel lange 
zegd is van een persoon die dus nogal zoer, 
bieterig, zunig, stiekempies overkwam. Een 
kniezerd, kniezer, gniezer (zelde woordeboek-
bladziede uut SW) is ja ok al een zoerproeme, 
gierigerd. Now lat de voegel die kniezebieter 
of ...bikker nuumd wodt him zien eier niet 
ofpakken… Zo kan ik me dan veurstellen dat 
ze die vergeleken hebben mit een vrekkige 
persoon of mit iene die aenlik wat de gek 
mit een aander het. Dat deur zoe’n negatieve 
vergelieking zol de naeme overgaon wezen 
kunnen van personen op Zwatte Steerns. 

Mar liekegoed kan ik me veurstellen dat de 
naeme los ontstaon is, dus niet overdreugen 
is vanuut kniezebieter = zoerproeme, gieri-
gerd. Kniezen kan ommes o.a. ‘lelk wezen’ 
inholen en zo kun we kniezebikker, kniezebie-
ter ok begriepen as ‘lelke pikker, bieter’. Mooie 
naemen, mooie voegels – mooi en goed ok 
om ze in ere te holen en te koesteren. 

3)  Schiller, K. en A. Lübben, Mittelniederdeutsches Wörterbuch. Erster Band, A-E. Bremen, 1875. Ok digitaol, op https://de.wi-
kisource.org/wiki/Mittelniederdeutsches_W%C3%B6rterbuch_(Schiller-L%C3%BCbben) 

4)  Dit bestaot allienig digitaol: http://ewnd.ivdnt.org/. Ok Eigenhuis, K.J., Verklarend en etymologisch woordenboek van de 
Nederlandse vogelnamen nuumt et niet (Amsterdam, 2004).

5)  Kocks, G.H. m.m.v. J.P. Vording, A. Beugels, H. Bloemhoff en vele anderen. Woordenboek van de Drentse Dialecten. A-L [Dl. 1.] 
Assen, 1996: Van Gorcum. Digitaol op https://www.drentswoordenboek.nl/.

6)  Laan, K. ter, Nieuw Groninger Woordenboek enz. Grunningen, 1980 [Niet wiezigde herdrok van de eerste versie uut 1929]. 
7)  Neffens et Wurdboek fan de Fryske Taal (WFT, digitaol op https://ivdnt.org/) komt kniezebiter ‘gierigaad, vrek’ ok in et Fries 

veur, mar gelt et as ‘weinig gebruikt’.

Uutsteld
I.v.m. corona is de uutrikkinge van de Rink van der Veldepries an schriever Johan Veenstra 

uutsteld. Die feestelike bi’jienkomst zol wezen op woensdagmiddag 28 oktober in de Lawei
in Drachten; een ni’je daotum is op dit mement nog niet bekend.
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Kjest Herder

Aandere liefde

G eesje raekte in verwachting doe zi’j nog mar 17 was. Niet van heur grote liefde; dat was 
Jaap. Mar die zien oolden weren tegen een huwlik. De dochter van een arbeider mit de 
zeune van een grote boer? Gien spraoke van! Et wodde Auke, acht jaor oolder as heur.

In 1951 wodt Willem geboren. Jaor op jaor nog Lieuwe en Ria.
En dan! In et veurjaor van 1975 wodt Jansje nog geboren. De ooldere kiender bin dan al de 
deure uut. In et dörp wodt daor vanzels een protte over praot. Want, dat goest rond, an et huw-
lik van Geesje en Auke zit niet zovule sjeu. 

Jansje is wel een kedogien veur Geesje. Zi’j zal dan ok een hiel speciaol plakkien in heur leven 
innemen gaon. Aanders zegd: Jansje zal een bedarveling wodden. Zi’j hoeft mar te kikken en 
zi’j krigt et veur mekeer. Jansje gaot op peerdrieden, ballet, de meziekschoele en zo meer. Veur 
de ooldsten was dat nooit votlegd. Daordeur ontstaot wrevel tussen de ooldere kiender en 
Jansje. 
Geesje het een protte anzien in et dörp. Ria is krek geboren as heur anbeuden wodt om uutba-
ter te wodden van et dörpskefé. Auke warkt bi’j een geragebedrief; in zien vri’je tied knapt hi’j 
oldtimers op. 
As Jansje 16 wodt, krigt zi’j mitien een Mobylette; deur Auke opknapt. Auke is dan al drok in de 
weer om zoe’n oolde Mini Cooper veur Jansje te restereren. Mar Auke zal niet mitmaeken dat 
Jansje d’r mit rieden gaon zal. Want as Jansje krek 17 jaor is, raekt hi’j uut de tied. 

Zo gauw Jansje 18 jaor is, staot zi’j ok wel es aachter de tap. Zi’j zingt in een rockband en lat 
heur vanof dan ‘Janice’ numen. As frontvrouw toont zi’j an poesterige jongen uut et dörp naost 
heur muzikaole, ok heur lichaomelike kwaliteiten. De hitsige rekelties hengelen allemaole naor 
heur andacht. Mar zi’j speult de rolle van ‘hard to get’. Jansje past d’r wel veur op dat zi’j in et 
dörp over de tonge gaot.

Hielemaole niet meer op rekend. Mar dan staot Jaap, Geesje heur oolde liefde, iniens op ’e stoepe. En 
die liefde bluuit weer op. (Zie: ‘Ni’je liefde’;‘Ovend’ oktober 2020)

Et atheneum deurlopt Jansje mit twie vingers in de neuze. Dan gaot zi’j rechten studeren in 
Grunningen; et kost heur gien muuite. Zi’j warkt d’r bi’j in een eetkefé; ervering genoeg om-
mes?! Mar et is hadde warken veur niet zovule centen. Daoromme beslöt zi’j om et aanders an 
te pakken.
Belangrieke manluden uut et bedriefsleven of de poletiek die soms lange van huus binnen, 
willen wel graeg gebruuk maeken van de diensten van jonge vrommesies. Die daorbi’j et neu-
dige an intellektuele begage te bieden hebben, hebben heur veurkeur. En naost heur uterlike 
kwaliteiten het Jansje, eh Janice, ok daorvan genoeg in huus.
Speciaol daorveur nemt zi’j een aandere identiteit an. Op heur vesitekaortien staot: ‘Joyce’ 
consultancy’. Dit allemaole eerst naost heur rechtenstudie. Mar ok laeter, as zi’j intied warken 
gaon is bi’j een advekaotekollektief, hoolt zi’j een peer vaaste klaanten an. Van dan of an kan 
zi’j in een luxe penthouse wonen gaon. De Mini Cooper ruilt zi’j in veur een vuurrooie Porsche 
Carrera. 
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Bi’j de femilie ropt dit vraogtekens op, mar Jansje maekt dudelik dat een advekaot now ienkeer 
een goed traktement het. Daor nemen zi’j veerder genoegen mit. Al froonst heur zwaoger - 
de man van Ria - zien wenkbrauwen as die dat te heuren krigt. Hi’j is fiskaol jurist en komt d’r 
aachter dat Jansje heur speciaole diensten, as ‘Joyce’ consultancy’, levert an meensken in et 
bedriefsleven. 

Dan orgeniseert Geesje een groot feest, vanwegens heur 70e verjaordag. En daor konfronteert 
de zwaoger Jansje mit heur speciaole meniere van dienstverliening. Hi’j vragt heur op een 
gniezerige meniere: ‘Moet ik jow now Jansje, Janice of Joyce numen?’ 
Et wodt heur even koold om de rogge, mar Jansje herpakt heur gauw. Wiels zi’j him liek in zien 
gniezerige kop ankikt, smit zi’j heur glas witte wien in zien kruus en drokt heur stilettohakke 
diepe in zien Italiaanse schoenen. Dan dri’jt zi’j heur omme, stapt in de Porsche en scheurt vot. 

Een peer weken laeter stuurt Jansje heur rooie bolide mar weer es et arf op. 
‘Ik docht, zi’j zal vanzels wel weer kontakt mit mi’j opnemen!’ zegt Geesje dreuge. 
‘Mem, ik bin hier omdat ik begriep daj’ schrokken binnen. Ik vraog jow niet om et te accepte-
ren! Want ik kies toch mien eigen pad; altied daon ok!’ 
‘Doej’ et omdat, sund Jaap weer bi’j mi’j is, ik niet zovule oge veur jow hadde?’ 
‘Mem, stop, dat is ’t niet. Ie hoeven jowzels niks te verwieten. Mar ik wus wel, dat as ik niet 
bi’jkluste, ik mit een studieschuld te maeken kriegen zol. As serveerster kon ik et niet bestu-
veren en daoromme doe ’k et op disse meniere. En zolange ik de regie hole, is d’r niks an de 
haand. Ik bin de baos!’ zegt Jansje stoer mit een kniepoge. 
Geesje lacht. ‘Ja, gieniene maekt jow de pis lauw, as kiend al niet. Mar begriep ie dat ik mi’j 
zorgen maeke?’ 
‘Mem, ik praot niet of in een donker stegien of duuster hotellegien! Ik hebbe vaaste klaanten 
en laot mi’j mit de taxi ofleveren bi’j een hotel. Of op Schiphol as et een ofspraoke in et buter-
laand is. Mem, dit is mien leven en ik bin d’r gelokkig mit!’

‘Mar Mem, vertel mi’j es! Hoe gelokkig bin íe now aenlik mit Jaap?’
Geesje wodt even stille. ‘Now ja, Auke was hiel zaekelik. Leven was veur him warken, kiender 
kriegen en die een plak in de wereld geven. Hi’j was mien man; Jaap is mien grote liefde. Mit 
him heb ik schik. Hi’j is zorgzem en lief veur mi’j. Lieve Jansje, … Jaap en ik hebben niet et 
leven leided zoas wi’j bedocht hadden. Wi’j wollen vroeger al mit mekeer trouwen. Mar zien 
oolden hullen dat tegen. Mar wi’j bin bliede mit wat wi’j now nog hebben!’ 
Mar dan. Geesje slat heur ogen daele en zegt: ‘Ik hoop daj’ mi’j vergeven kunnen!’ 
‘Wat bedoel ie, Mem?’ 
Geesje wodt stille en nemt heur heufd in beide hanen. Heur lichem schokt en zi’j begint te 
goelen. 
Jansje slat heur aarms om heur henne. ‘Mem, wat is d’r mit jow?’ 
‘Och lieve meid, ik schaeme mi’j zo!’ 
Hottende en stottende zegt zi’j dan: ‘Ik heb d’r vusen te lange mit waacht. Omdat ik jow niet 
kwietraeken wol. Mar et is niet eerlik van mi’j. Et spiet mi’j zo Jansje.’ 
‘Mar Mem, wat is d’r dan?’ 
‘Et mos een geheim blieven. Et gaot allemaole om jow!’ 
‘Om mi’j? Hoezo?’ 
‘Och lieve meid… Jaap is jow heit!’ 
Dan lat Geesje heur traonen de vri’je loop; zi’j is hielemaole overstuur. 
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‘Mem, wat een vreselik geheim, mar et maekt ok vule dudelik.’ 
‘Hoe bedoel ie?’ snokt Geesje. 
‘Ik bedoel dat ik nooit een baand vuuld hebbe mit mien zuster en bruurs. Ik liek ok niet zovule 
op heur. Hebben de meensken daor nooit wat over zegd?’ 
‘Nee, dat he’k nooit heurd. Wel daj’ zovule naokwammen.’
‘Hoe wus ie daj’ in verwaachting weren van Jaap?’ 
‘Now ja, ie weten dat Jaap mi’j, al weer jaoren leden, opzocht het. Dat was een jaor veurdat 
ik mit et kefé stopt bin. Doe bin wi’j ommes d’r nog op uut west om mi’j in et ni’j te stikken! 
Mar wi’j hebben an now toe onder de pette holen dat wi’j al eerder mit mekeer kontakt had 
hebben.’ Geesje krigt een kleur. ‘Jaap het mi’j, 28 jaor leden al weer, ok al es opzocht. Ik wete et 
nog goed! Et was op ’e 15e juni 1974. Et kefé zat stampvol omdat et Nederlaans elftal de eerste 
wedstried van et wereldkampioenschop in Duutslaand mit 2-0 van Uruguay wunnen hadde; et 
was feest.’

“Herken ie mi’j niet meer?” vragt een man die stillegies an de stamtaofel zitten gaon is. Ik kom 
dan krek mit een blad vol bierglaezen anzetten en hadde him eerst niet herkend. Mar dan vaalt 
et kwattien. “Jaap!” roep ik wat uutbundiger as da’k wild hadde. Jaap gaot staon en kropt mi’j 
ok wat langer an as da’k aenlik wild hadde. Mar et waekvlammegien, dat Jaap hiet, is altied 
branen blieven. Et zette mi’j mitien weer in vuur en vlam. 
Gejoel stiegt op as de aandere gasten zien da’k een kleur kriege. “Now ja, zeg! Jaap is niks meer 
as een vruntien van de ULO heur!” zeg ik. Ik kom er mit vot! 
Et wodt laeter en de meensken gaon iene veur iene naor huus. Wi’j praotten tegere tot in de 
kleine uurties nao. Et was al over driejen doe ’k bi’j Auke in bedde stapte.’

‘Jaap is nooit uut mien gedachten west,’ gaot Geesje veerder. ‘En ie bin oons liefdespoppien! Ik 
bin zo ongeleuflik wies mit jow!’ 
Geesje vertelt dat Auke en zi’j doe al jaoren niet meer zo vaeke intiem weren. ‘Ik vuulde mi’j 
verweerloosd. En doe zat Jaap daor iniens. Auke was die aovend vroeg op bedde gaon. En 
doe …’  Zi’j lacht ondeugend naor Jansje. ‘Ik raekte hoe langer hoe meer opwunnen. De laeste 
klaant kon ’k wel de deure uutkieken. Ik docht: One step away from Paradise! Ik vuulde mi’j wel 
een slet, mar ik verlangde zo naor Jaap!’ 
‘Mem, wat geweldig om dit van jow te heuren! Ik vuul mi’j iniens zo weenskt! Wiels ik mi’j altied 
et oongelokkien vuuld hebbe. Ha’k dit mar eerder weten!’ 
‘Dat is ok wat Jaap en ik oonszels verwieten,’ zegt Geesje mit trillende stemme. 
‘Waor?’
‘Hoe bedoel ie, waor?’ 
‘Waor hebben jim et daon?’ 
‘Ach, gekke meid!’ 
‘Nee Mem, et is belangriek veur mi’j!’ 
Mit schaemte zegt zi’j dan: ‘Op et biljat! Daor hebben wi'j jow maekt.’
‘Mem, veur echte liefde hoef ie jow niet te schaemen! Jow beloning staot hier veur jow! En as 
d’r al iene is die heur schaemen moet, bin ik dat! Veur de liefde zoas ik die lever, krieg ik alliend 
mar geld!’
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I n ’t bejaordehuus is ’t een drokte van 
gaonde en kommende meensken. Op ’e 
laeste aovend van ’t jaor moet d’r schien-

ber nog van alles gebeuren waor as in de 
veurige driehonderdvierenzestig daegen nog 
gien tied veur west het. Taxibussies rieden of 
en an, pattie oolden wo’n ophaeld om bi’j de 
kiender et oolde jaor uut te zitten. Aj’ nog niet 
deur hebben dat et ooldejaorsdag is, kuj’ et 
in de gangen van Aovendrood an de eulie-
bollelocht wel vernemen. De meensken die 
thuusblieven in Aovendrood kommen wel an 
heur trekken, zo te roeken.
Et grote resteraant waor as de kastboom al 
braant,  roegelt staorigan vol mit bewoners 
van ’t huus. De meensken die niet votgaon, 
vieren in Aovendrood  mittenneer gezellig 
oold en ni’j. 
Fimke aachter heur rollater en heur naoste 
buurvrouw Matsje schosselen ok naor binnen 
en zuken een taofeltien veuran bi’j et teniel 
onder de kastboom. 
‘Zo, hier zit et smoek naost de verwaarming 
en kuwwe et goed verstaon as d’r iene wat te 
vertellen het,’ mient Fimke. 
‘Ja, heur, hier hewwe een daelders plakkien,’ is 
Matsje et mit heur iens. 
As de vrouwluden et binnenkommende volk 
wat over zitten te eiden mit heur kommetaor, 
staot Hielke Baos inienen bi’j heur taofeltien. 
‘Zit hier nog gieniene?’ vragt hi’j. 
‘Zo goed as ik et zien kan niet,’ flapt Matsje d’r 
uut. 
‘Now, aj’m d’r gien bezwaor tegen hebben, 
kom ik mar bi’j jim an et taofeltien zitten,’ en 
de daod bi’j et woord voegende lat hi’j him 
op een stoel daelezakken. 
Et is ok warkelik daelezakken, en niet zitten 
gaon, mit zoe’n omvangriek lichem as dat van 
Hielke, daenkt Matsje bi’j heurzels. 
‘Now, Hielke, ie hebben ok een goeie broek 

om ’t gat hangen, ie passen ja mar krek tus-
sen et taofeltien en de verwaarming,’ kan ze 
et niet laoten him de gek an te stikkken. 
Hielke, die wel wat hebben kan van de beide 
vrouwluden, omreden hi’j heur al lange 
mitmaekt in dit huus, geft lachende bescheid: 
‘Dat is et naodiel van et goeie leven wawwe 
hier hebben, eten en drinken op ’e tied en bi’j 
de roes. Ik hebbe d’r wel an da’k al et middag-
eten op kan wat ze me bezorgen. Omreden ik 
wend bin om gien eteri’je vot te smieten, eet 
ik aovens eer ik naor de laekenstraote ver-
trekke de ressies nog op,’ zegt Hielke, as wil 
hi’j de vrouwluden beduden wat de oorzaeke 
van zien zwaorlievighied is.
‘Lichtkaans doej’ d’r goed an de ressies mar in 
de vullispoede te gooien, eers woj’ vusen te 
dikke man, da’s niet goed veur je hatte,’ radt 
Fimke him an. 
‘Ie hebben makkelik praoten, ie gruuien nar-
gens van,’ is Hielke zien weerwoord. 
Ze nemen alle drie een paantien koffie 
mit  een euliebolle. ‘Dikke of niet dikke, een 
euliebolle heurt d’r now ienkeer bi’j as ’t jaor 
op zien aende lopt,’ vint Hielke, wiels hi’j zien 
vette vingers ofslikt.
Inienen gaot d’r  een sssstt…geluud deur de 
zael. Ze zien direkteur de Jong veur de gedie-
nen op et teniel staon die om andacht vragt. 
As et gesis oflopen is en et stille wodt in de 
zael, dot hi’j tiedinge dat d’r een tenielstok 
opvoerd wodden zal. ‘Et stok gaot over een 
huusholing die oold en ni’j viert, mar meer 
vertel ik jim niet, dat moej’m doukies zels mar 
bekieken,’ zegt de Jong. Votdaolik gaon de 
gedienen eupen en kan et spul beginnen.  
Vol andacht kieken de meensken naor wat 
d’r veur et voetlocht brocht wodt. ‘t Is dan ok, 
naor et gevuul  van Fimke en Matsje, in een 
ommezien half twaelf as de gedienen dich-
tegaon en d’r ommeraek in de hanen klapt 

Sjoukje Oosterloo

Ni’jjaor in Aovendrood
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wodt deur et pebliek. 
Matsje zocht van genot: ‘Wat was et een ool-
derwets mooie aovend mit dit tenielstok.’
‘Spietig dat et al weer oflopen is,’ vint Fimke. 
‘Alles wat mooi is duurt meerstentieds mar 
kot. Mar vrouwluden willen jim wat van mi’j 
drinken? Zeg et mar, wat zal ’t wezen?’ Vrao-
gende kikt Hielke zien taofelgenoten an. 
Wiels Hielke de bedienster winkt, bestelt 
Fimke een berenburgien. 
‘Doe mi’j mar een citroentien,’ zegt Matsje. 
Een hottien laeter zitten ze mit ’n drienend te 
genieten van heur hassebassien wiels d’r op 
’e aachtergrond wat toepasselike kastmeziek 
dri’jd wodt. 
Hielke, die an zien jonkien nipt, wrift him 
in de hanen van genot. ‘Wat zit et hier nog 
eventies noflik, zo mittenneer. Et jaor is niet 
de hieltied rap ommegaon, mar disse laeste 
uurties vliegen je deur de vingers,’ mient hi’j. 
In een klein halfuurtien warken de vrouwlu-
den, die beide niet al te vule wend binnen, 
tegere op andringen van Hielke een stok-
mennig glassies kostber vocht naor binnen. 
As op et slaon van de klokke van twaelf ure et 
glas weer heven wodt en iederiene mekeer 
ni’jjaorweenskt  het, staot Matsje al niet al te 
vaaste meer op heur bienen. Veur et ofwen-
nen nemt ze nog een glassien boerejonges, 
mar Fimke lat et d’r zo mar bi’j. ‘Ik moet nog 
rieden,’ lacht ze, wiels ze naor heur rollater 
wist. 
As de klokke omdebi’j ien ure middernaacht 
angeft, straampelen de beide vrouwluden 
deur de gang op weg naor heur eigen ge-
rechtighied. Fimke lopt aachter heur rollater 
en Matsje hoolt heur d’r ok an vaaste en zo 
schosselen ze naor heur kaemers.
As Matsje heur kaemer inkomt vuult ze heur 
zuver wat zwiemelig. In zeuven haosten 
struupt ze de boverkleren uut en lat heur op 
bedde valen, waor ze eventies laeter al veer 
vertrokken is naor dromelaand.
De ere morgen, as Fimke om tien ure de 
koffie klaor het is d’r nog nooit gien Matsje 
te bekennen. Waor zol ze toch blieven, eers is 
ze altied een meenske van de klokke, mient 

Fimke. Ze gaot op onderzuuk uut en belt an 
bi’j heur buurvrouw, mar d’r komt gien bewe-
ginge in ‘t spul aachter de deure.
‘Zol ze seins ziek wezen?’ daenkt Fimke, wiels 
ze de reservesleutel van Matsje uut heur 
schölksbuse haelt en de deure eupenmaekt. 
Hiel veurzichies dot ze de deure van Matsje 
heur slaopkaemer eupen. Tot heur alderaosie 
zicht ze dat heur buurvrouw nog diepe in de 
slaop is. 
Fimke dot de overgedienen eupen en schud-
det heur wakker. ‘Kom Matsje, ’t is al over 
tienen, we moe’n koffiedrinken,’ vietert ze 
heur an. 
Wiels Matsje mit de ogen tegen et daglocht 
knippert, komt ze staorigan wat bi’j de 
warken. ‘Is ’t al zo laete!’ schrikt ze. ‘Ik hebbe 
slaopen as een varken, wi’j’ dat wel geleuven?’  
Ze rokt de dekens of en komt van bedde. 
Van de plof waor as ze mit heur bienen op ’e 
vloer bonkt, schrikken ze beide. Toegelieke 
zien ze naor Matsje heur voeten, die in de 
grote zwatte schoenen veur ’t bedde staon. 
Mit kieken ze mekaander an en kriegen ze de 
sloppe lach. 
Fimke schokschooldert: ‘Ie hadden d’r eers 
wel op rekend daj’om koffie zollen, ie hebben 
je zwatte schoenen al an!’  
‘Och …, moej’ toch es zien, et is ja gien ge-
zichte. Hoe heb ik zo toch ooit slaopen kund,’ 
vragt Matsje heur giechelende of. 
‘Ik weet et wel! Et komt van die boerejonges 
die aj’ vannaacht nog oplepeld hebben,’ snokt 
Fimke as een giebelkouse. ‘Ik gao naor mien 
eigen gerechtighied en jut oons een paantien 
koffie in. Ie kommen mi’j votdaolik wel nao, 
hen, schone slaopster. En ik weens je nog 
een gelokkig ni’jjaor,’ heurt Matsje Fimke nog 
zeggen as ze de slaopkaemerdeure aachter 
heur dichtetrekt.
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