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E T  V E U R O F F I E N
Paap
In mien jongste jaoren he’k et in karkdiensten nog wel mitmaekt dat de domenee de middags 
preekte uut de ’Heidelberger Kattechismus’, de vraoge en antwoordlieste over ’de leer’ van de 
karke. 
Now bin ik niet zo van een ’leer’ die ’veur de iewigheid’ vaastelegd wodt. Krek zoas de meenske 
him ontwikkelt, gelt dat ok veur et geleuve(n). De karke het in de loop der ieuwen aorig wat 
vaaststelde punten loslaoten moeten. Zo bleek bi’jglieks de eerde niet plat te wezen en dri’jt 
de zunne niet om de eerde, mar eersomme. Butendat zetten karken heur in die leer ok wel es 
flink of tegen aanderen en daor he’k een alderheiseliksten hekel an. 
Vraoge nommer 80 van de Heidelberger is bi’jglieks zoe’n bekende, mar veur mi’j omstreden 
vraoge: ‘Wat onderscheid is d’r tussen et Aovendmaol van de Heer en de Paapse Misse?’ Et kan 
vanzels niet dat de iene karke et ritueel van de aandere op zoe’n beledigende wieze andudet.
Mar misschien nog wel arger is et antwoord, daor in zegd wodt dat die Paapse Misse een ’ver-
vluukte ofgoderi’je’ is.
Ie zullen as Noord-Drentse jongkerel van geriffermeerde komof mar verkering kriegen mit 
een gloepend mooi maegien waorvan laeter bliekt dat zi’j thuus grootbrocht wodde in een 
rooms-kattelieke tredisie. Et longeren naor dat maegien zal, van dat mement of, ok anvulen as 
vervluukte ofgoderi’je. En et in ien bedde terechtekommen kuj’ dan wel uut je heufd zetten, 
want twie geleuven op ien kussen daor slapt de duvel tussen.
Gelokkig hebben de meerste karken heur in dit opzicht bekeerd en gaon ze d’r vanuut dat ze 
allemaole gaon ’Veur iene God’, zoas Johan Veenstra zo mooi dicht het in zien bundel Wilde 
gaanzen uut 1974.
Dit kwam mi’j allemaole in ’t zin doe ik et stok van oonze ni’je direkteur onder ogen krege: 
Van paap naor heit. Et staot in disse Ovend.
Mien gedaachten over de geriffermeerde knaop gongen veerder. Hi’j het, nao een flinke 
schrobbering van zien oolden, de verkering mit et kattelieke maegien uutmaekt en is trouwd 
mit een degelike mar minder mooie deern uut zien eigen karke. Zi’j hebben drie kiender 
kregen en zitten mit mekeer an taofel te eten en heit vragt wat d’r zo allemaole veurvalen is op 
schoele en zoks-zo-wat.
As de kiender heit bescheid geven op zien vraogen, dan is et paap veur en paap nao. ‘Och, 
paap, wi’j hebben zoe’n wille had.’ ‘Mar paap, hoe gong et bi’j jow vroeger op schoele?’ ‘Paap, 
laot jow repotten es zien!’
Heit is d’r van dat mement of niet meer bi’j. Hi’j kikt mit sterende ogen naor buten over de 
straote en het spiet dat hi’j in zien bongeljaoren de ofgoderi’je niet deurzet het.
Alliend om die reden al zoj’ et geriffermeerde kiender toeweensken om niet in Noord-Drenthe 
geboren te wodden. 
As anvulling op Darwinkel zien stok: ik nuumde mien heit en mem vroeger pappe en mamme; 
dat kan vanzels wezen omreden mem uut De Willemstad kwam en heit van De Smilde. Mar 
mien mem en heur bruur en zussen nuumden heur heit ok ‘pappe’. Tegen heur mem zeden zi’j 
van moeke.

Jan Koops
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H alverwege september 2020 wun Johan 
Veenstra as eerste Stellingwarver 
schriever de Rink van der Veldepries, 

begin jannewaori wodde hi’j 75 jaor en in 
2021 is hi’j vuuftig jaor schriever in et Stel-
lingwarfs en komt d’r een ni’j boek van him 
uut. Et jaor 2021 zol een jubeljaor veur him 
wodden, mar veurlopig vaalt d’r niet vule te 
feesten. De uutrieking van de Rink van der 
Veldepries is uutsteld, optreden mag niet, 
corona hoolt oons allemaole in de greep. Een 
interview in De Ovend kan netuurlik wel.

Johan het zels ok corona had in november. 
Hoe is et now?
‘Ik heure vanzels ok bi’j de meensken die d’r 
benauwd veur wezen moeten, dat ik paste de 
hieltied goed op en hebbe mi’j an alle regels 
hullen, mar bi’j et veurbereiden van een 
praotien veur een begraffenis he’k et toch op-
lopen. Ik bin vier weken ziek west. Ik was ver-
kolen, mos hoesten en ik hadde slim last van 
de daarms, mar et vervelendste was dat ik zo 
mu was. Ik maekte mi’j daor ok wel zorgen 
omme. Ie heuren verhaelen van meensken 
die al een half jaor in de lappemaand zitten 
of gien smaek en reuk meer hebben, mar bi’j 
mi’j gong et gelokkig nao vier weken over en 
ik vule mi’j now weer prima. Laow’e hopen 
dat et inenten de kommende maonden gauw 
gaot en dawwe weer de diek uut kunnen. Ik 
misse et veurdregen uut eigen wark en et 
kontakt mit mien lezers.’

Et coronajaor hadde wat moois in petto veur 
de Ni’jhooltpaeïnger. Hi’j wun de Rink van der 
Veldepries veur zien boek Vroeger is veurgoed 
veurbi'j. Een pries die Johan altied al graeg 
winnen wol, omreden hi’j  et wark van disse 
Friese schriever slim bewondert.

‘Ik hebbe altied stillegies hoopt da’k disse 
pries een keer winnen zol, omdat Rink van 
der Velde wat et schrieven van kotte, humo-
ristische verhaelen anbelangt mien veurbeeld 
is. Ik hebbe twie keer mit him optreden, daor 
kiek ik mit vule plezier op weeromme. En Rink 
was ok de man die d’r veur zorgde dat de 
Schrieversronte op ’e Boekemark in Drachten 
staon moch. Fettje Alten en ik hebben daor 
jaoren staon, wi’j hadden dan altied een 
kraompien naost Rink. Mar ik hadde nooit 
docht dat ik disse pries winnen zol. D’r bin 
zovule goeie Friese schrievers, mar disse jury 
het toch mien boek uut zoe’n dattig boeken 
uutkeuzen.’

Is et winnen van priezen belangriek 
veur jow?
‘Ja, dat is wel belangriek veur mi’j. Ik heb-
be twie keer de Dagblad van het Noor-
den-streektaelpries en twie keer de Bergveld-
pries wunnen. Dus an bevestiging he’k gien 
gebrek, mar as ik hiel eerlik bin, heb ik dat 
ok neudig. Ik hebbe altied de drang had om 
mi’j te bewiezen. Dat zal wel kommen deur 
et niet weten wie mien vader was. In wezen 
bin ik een onzeker joongien dat him altied 
ofvreug: Wie bin ik, wat bin ik, stel ik wel wat 
veur? Ik mos dus algedurig zien laoten da’k 
wel degelik wat kon.  Ik hebbe nog altied de 
drang in me om dat joongien van vroeger 
kwiet zien te wodden. De huud moet d’r dus 
altied op. In et schrieven kan ik mezels wezen. 
Ik duste vroeger nooit wat te zeggen, mar 
dat he’k leerd deur et schrieven en vertel-
len. Meensken daenken wel es dat ik mit et 
boek Een brogge van glas et allegeer van mi’j 
ofschreven hebbe, mar dat is niet zo. Ie bin et 
niet kwiet, et blift mit je mitreizen.’

Abel Darwinkel

Jubeljaor
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En wat wodt de volgende pries: 
de P.C. Hooftpries of Nobelpries?
‘Ik hebbe nog de hieltied flink wat ambisie, 
d’r kommen nog wel een peer boeken van 
Johan Veenstra an, mar een nog grotere pries 
as de Rink van der Veldepries zit d’r niet in. Et 
Stellingwarfs is een kleine tael, dus een laan-
delike pries kuj’ niet winnen, daor bin ik mi’j 
wel bewust van. Ik leze ok een protte boeken 
en dan daenk ik wel es: och, ik wol toch dat 
ik zo schrieven kon. As ik de misdaodromans 
van Henning Mankell over inspekteur Wallan-
der leze bi’jveurbeeld. Wat kon die Mankell 
schrieven! Ik hole echt van zien heufdpersoon 
Wallander, ik herkenne mezels in him, die 
man pakt ok zo mit et leven omme.’

Ankem zoemer komt de eerste literaire thril-
ler van Johan Veenstra uut mit de titel Et liek 
in de Lende. Et spannende boek gaot over pe-
lisieman Rik Smit die op een mooie morgen 

een aentien draeven gaot, en een gruwelike 
ontdekking dot. Op et zaandstraantien bi’j ’t 
Wiede ligt et lichem van een naekende vrouw 
mit et heufd in et waeter. As Rik dichterbi’j 
komt, zicht hi’j an de tatoeage op heur linker- 
aarm dat et Mara Silvius is. De vrouw mit wie 
hi’j de naacht deurbrocht het in et Van der 
Valk-hotel in Wolvege…

‘Et is de eerste keer da’k zoe’n soort boek 
schreven hebbe. Et was eers warken, mar 
ik hebbe et mit genoegen daon. Ie moe’n 
allemaole lijnties bedaenken wie de moord 
ok pleegd hebben kan. En ik hebbe d’r een 
parrelel lopend verhael deurhenne vlochten 
van halverwege de 19e ieuw dat an et aende 
van et boek saemenkomt mit et heufdver-
hael. Dat he’k ofkeken van de schriefster Ca-
milla Läckberg, zi’j dot dat ok vaeke. Ik hope 
vanzels dat mien lezers d’r krek zovule wille 
an hebben, as ik an de boeken van Henning 

Johan Veenstra nuumt 2021 zien jubeljaor
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Mankell en Camilla Läckberg. Dat zo’k mooi 
vienen.’

Speciaol veur de lezers van De Ovend het 
Johan een kot stokkien uut et begin van et 
boek uutkeuzen:

Rik hoolt inienend in, blift staon, en kikt naor et 
straantien. Verzint hi’j him now? Et is krek as ligt 
daor wat. Half in et waeter, half op et dreuge. 
Stom dat hi’j zien mobieltien in de auto liggen 
laoten het, is et eerste dat deur him hennegaot. 
Hi’j kikt nog es goed. Daor ligt iene. Dit is gien 
goed spul, dat het hi’j votdaolik in de gaten. 
Daor gaon zien vri’je daegen. Hi’j kan et drae-
ven vandemorgen veerder wel vergeten, dat is 
een ding dat zeker is. Hi’j komt dichterbi’j.  
Et is een vrouw en ze het hielemaole niks an. 
Naekend ligt ze mit et gezicht veurover in et 
waeter. D’r zit gien leven meer in, dat zicht hi’j 
zo in iene oogopslag. Hi’j zal et buro bellen 
moeten. Dan zicht hi’j inienend de tatoeage op 
heur linkerboveraarm. Et is krek as zien hatte 
een peer keer overslat. De rillings gaon him 
over de rogge henne. Hi’j buugt veurover en 
kikt beter. Et liekt Mara wel, mar dat kan toch 
niet? Nee, netuurlik is ze et niet. D’r bin meer 
meensken die zoe’n ding op ’e aarm hebben. Hi’j 
moet gewoon beter kieken en niet zo schrikach-
tig doen. Hoe zal zi’j et now wezen kunnen? 
Waoromme haelt hi’j him toch van die malle 
dingen in et heufd? Hi’j het heur vandemorgen 
vroeg ommes nog slaopende zien in heur hotel-
bedde. Hi’j bekikt de tattoo beter en dan zicht 
hi’j heur naeme onder et kronkelige slangegien 
staon. Mara. Ze is et wel! Hi’j dot de hanen veur 
de ogen, wil en kan et niet langer zien. Et is krek 
as is hi’j alle hoolvaaste in ien keer kwiet, is alle 
grond him onder de voeten wegsleugen. Et 
wodt him zuver even zwat veur de ogen, asof de 
zunne verduusterd wodt deur een grote zwatte 
voegel die d’r veur langes vligt. Hi’j perbeert 
overaende te blieven.

Et is van ’t jaor op ’e kop of 50 jaor leden 
dat et boek De oolde pook van H. J. Berg-
veld uutkwam. Dat boek was veur Johan 
Veenstra een eupenbaoring. Hi’j zag doe 
dat zien eigen tael ok schreven en lezen 
wodden kon. Butendat zag hi’j hoe riek 
die tael was! Zodoende is hi’j zels ok in et 
Stellingwarfs begonnen te schrieven. Een 
weekmennig leden kreeg Veenstra een 
mailtien van Piet Bergveld uut Enschede, 
een zeune van de schriever van De oolde 
pook. Et dee blieken dat hi’j altied de kol-
lums toestuurd krigt die Johan Veenstra in 
de Liwwadder Kraante schrift. Meensken 
uut Frieslaand sturen him zo now en dan 
een fluttien toe. Zo las hi’j dat Johan in 
jannewaori 75 jaor wodden was. Naor een 
gedicht van zien heit het zeune Piet doe 
een fielsetaosiegedicht schreven. En zo 
het hi’j de literaire cirkel rondmaekt!

An schriever, dichter Johan Veenstra

Al woon ie ok in West,
waor iederien’ jow kent,
jow wark veur  ’t Stellingwarfs
is ok in Oost bekend.
’t Is zeker een stok promosie
veur streek en dialekt,
dat geft oons in ’t Noorden
wat meer “cachet”, zoks trekt!
En daoromm’ Johan Veenstra,
neem ik mien pette of.
‘k Wardeer jow iev’rig warken
en  ‘k breng  j’ een  woord van lof!
Ik reken ’t mi’j een ere
om jow te fielseteren.
Dat Oost en West toch van jow kennis
nog lange profiteren.

Piet Bergveld,  
naor een gedicht van zien heit. 
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Hendrik Betten

Tronde: een oolde buurtschop van  
Stellingwarf-Oostaende
'Et gevuul van mit mekere, mar veural naoberschop, dat heurt bi’j Tronde. Dat 
daoromme weren d’r veul gesprekken mit inwoners om tot dit verhael te kommen.’

E t leven op et plattelaand, mar ok et 
laandschop zoas dat van de buurtschop 
Tronde, wodde meerdere keren beheur-

lik overhoop haeld. Inwoners kwammen en 
verdwenen ok weer. Wat bleef as hoolvaaste 
bin de herinnerings. Dit verhael is dan ok niet 
alliend schreven op grond van historische 
gegevens en aandere wetensweerdigheden, 
mar ok middels netisies van persoonlike 

gespekken an de keukentaofel mit meensken 
uut Tronde. En ok de historische serie Else ter 
Taofel, een pergramme waor meensken uut 
Tronde heur verhaelen over heur belevenis-
sen in vertelden, bin veur dit stok over Tronde 
bruukt.
Et was een veurrecht om mit oold-inwoners 
uut disse buurtschop, mar ok mit kenners uut 
Else te praoten. Et leverde indertied veul an-

De zudelike es van Tronde, zien vanof de Koediek



  DE OVEND  7

tekenings, kotte netisies en volle opnaeme-
baanties op.  Wie weerommeblaedert in de 
historie, zal hiel wat tegenkommen. Veur de 
generaosie van vandaege-de-dag is et zonder 
zokke gegevens amper veur te stellen hoe 
hiel aanders et vroeger in Tronde was.

‘Wiels de heldere winterlochten op mi’j ofkom-
men, duzenden protters boven de Trondiger 
diek as iene grote, de hieltied van vorm veraan-
derende wolke in de locht te volgen binnen, 
de zunnestraolen deur de wolkens prikken en 
zo Tronde soms evenpies in de schienwarper 
zetten, stao ’k in mien gedaachten stille bi’j de 
buurtschop waor a’k naor toe onderwegens 
bin. De stevige diek waor now een fietspad 
overhenne ligt, is d’r in de tied kommen dat de 
trambaene tussen Stienwiek en Oosterwoolde 
in de beginjaoren van 1900 anlegd is. An weers-
kaanten is de grond op dit stuit verzaedigd mit 
nattighied. Zoveul waeter is d’r valen dat de 
sloden overstroomden en de laanderi’jen op 
plakken onderlopen binnen’. 

Tronde ligt an de deurgaonde weg halverwe-
ge Else en Makkinge, en greenst an et grond-
gebied van Ni’jberkoop. Koj’ hier veur et eerst, 
dan zoj’ zomar daenken kunnen dat et d’r een 
betien saai is, want je oge vaalt niet mitien 
op ’e drie essen die as hier liggen en waor de 
ienentwintig huzen van de buurtschop staon. 
Mar neem de tied, kiek veerder en ie zien 
toch wel wat interessaants in dit rustgevende 
laandschop.

Disse buurtschop, die deur kenners as esdörp 
angeven wodt, ligt an de weg die ok Tronde 
hiet. In de kern ligt een krusing mit de Haer-
weg en de Koediek. Mit an de Makkingester 
kaante een knik naor Abbendiek, de oolde 
weg die richting Ni’jberkoop en Twietel gaot.
Tronde heurt neffens K. Bouwer in die zien 
dissertaosie uut 1970 Brink en Streek, cultuur-
landschapsvormen aan de westzijde van her 
Drents plateau mit de buurtschoppen Ries-
berkaampen en Boekelte, en de beide dörpen 
Appelsche en Zaandhuzen tot vermoedelik 
de ooldste woonplakken van Frieslaand. Et 

Tronde rond de vuuftiger jaoren van de veurige ieuw
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is an te nemen dat disse dörpen en buurt-
schoppen al de hieltied bestaon hebben 
vanuut een veer veurhistorisch verleden. De 
buurtschoppen en gehuchten rond Ooster-
woolde, zoas Jardinge, Schrappinge, De We-
per, Klaozinge, Buttinge en Boekhorst, zollen 
jonger wezen. 
De percieze leeftied is niet honderd percent 
zeker. Veur et ontstaon van de buurtschop 
moe’n we in ieder geval veer weeromme in 
de tied. Meer as zesduzend jaor leden vunnen 
vuurstienbewarkers een dreug onderkom-
men op ’e hogere zaandroggen. Zoe’n hoger 
gelegen plak vunnen ze ok bi’j Tronde, mit 
drink- en viswaeter in de buurt en mar liefst 
drie rondvormige zaandkoppen. In de Friese 
Koerier van 27 april 1966 was te lezen dat 
op een hoge rogge bi’j Tronde tussen Else 
en Makkinge et ooldste tot dan toe in oons 
laand bekende stookplak van rendierjaegers 
ontdekt was. Dat plak zol d’r warschien-
lik11.000 jaor veur Christus al west hebben. 
Et onderzuuk wodde doe daon deur archeo-
logisch veldonderzuker J.K. Boschker uut 
Mildam, en ok P. Houtsma van Waskemeer, 
mitwarker van et Biologisch-Archeologisch 
Instituut (BAI) van perfester H.T. Waterbolk in 
Grunningen, wodde bi’j et onderzuuk betrok-
ken. Datzelde gul ok veur de perveenciaol 
archeoloog van Friesland, G. Elzinga. Elzinga 
bezocht de opgreving ok zels. Nao veerder 
onderzuuk wodde vaastesteld dat et hier 
om de Hamburg-kultuur gong. Behalven et 
kaampement mit drie hooltskoolplakken 
wodde ok nog wat eerdewerk op ’e es van 
Tronde vunnen. Omreden disse buurtschop 
veul dezelde kenmarken het as Drentse 
esdörpen, zal Tronde ok om die reden in de 
11de-12de ieuw veur Chr. ontstaon wezen.

Zelsstaandig veerder
Vanof de elfde ieuw nao Christus zol Tronde, 
krek zoas veul ere woonplakken in de buurt, 
onder et gezag van de bisschop van Utrecht 
valen gaon. Begin dattiende ieuw hadden de 
bewoners et nocht van dat bisschoppelike 
gezag of en gongen de meerste dörpen in 

disse regio mit mekeer et vri’je Stellingwarf 
vormen. Ze weren doe twie ieuwen laank 
een min of meer zelsstaandig boererepublie-
kien mit een eigen bestuur. Pas rond 1500 
zol et gebied bi’j Frieslaand heuren gaon, 
en et wodde in 1517 opdield in Stelling-
warf-Oostaende en Stellingwarf-Westaende. 

De meniere van leven en de gewoonten van 
de bevolking, mar ok de fauna en de flora, al-
les kwam aorig overien mit die van de bewo-
ners en et laandschop van et op een vuuftal 
kilemeter zudeliker legen Drentse plateau. 
Dat Tronde in vroegere jaoren dan ok wel een 
dörp nuumd wodde komt deurdat de oolde 
kern mit oorspronkelik acht zathes (boere-
plaetsen) mit de bi’jbeheurende laanderi’jen 
allemaole rond de gezaemelike ’Maande-
brink’ of ’Boerebrink’ laggen en daordeur et 
centraole diel van et woonstee wodde.

In de midden van de buurtschop staot bi’j 
een sloot een bottien mit de naeme Linde, as 
anduding dat hier de oorsprong van de revier 
De Lende wezen zol. Mar dat bleek naodat d’r 
meer onderzuuk naor daon is niet te kloppen. 

Tiedens de ruilverkaveling in de zestiger jaoren van 
de veurige ieuw is een oorspronkelik stok van De 
Lende (tot an de weg Frankriek in Ni’jberkoop) 
verdwenen. Van de oolde loop van De Lende bin 
hier en daor nog dudelik stokkies in et laandschop 
weeromme te vienen, zoas langs een oolde wal.
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De revier, die naor et oolde vissersdörp Slie-
kenborg lopt, ontspringt van oorsprong niet 
op dit plak mar een hiel stok oosteliker. We 
gaon daor liekewel in dit stok now veerder 
niet op in.

De naeme Tronde
De boerderi’jen hadden elk een achtste diel 
van de brink in gebruuk. Et grondbezit hadde 
indertied gien grote ofmetings. Alle grond, al 
dan niet anmaekt of bewarkt, bleef in bezit 
en vri’j gebruuk van de boeren van de acht 
boereplaetsen. De boeren regelden middels 
mondelinge ofspraoken et gebruuk van de 
gemienschoppelike gronden en vanzels ok et 
recht van overreed. 
Omdat de acht boereplaetsen rond 
de Maandebrink stonnen, moet zo 
haost wel de naeme Tronde veur disse 
buurtschop ontstaon wezen. Tronde 
wodt al sund jaor en dag zo schreven, 
wiels op oolde kaorten de naeme 
ok wel as ’t Ronde angeven wodde. 
In et Middelnederlaans bestaot et 
woord trent, dat ’omtrek’ betekent. 
Oolde Friese woorden veur ’rond’ bin 
’trind’ en ’trund’. Dat et kan haost niet 
aanders of Tronde moet wel (in) het 
ronde betekenen. Oolde Trondigers nuumden 
en schreven trouwens steevaaste ’t Ronde in 
plak van Tronde.

De greenzen van Tronde
“Ten Noorden van Else ligt de Buyrte van 
Tronde op eene hoogte in ’t geboomte, 
alwaar de Linde haaren oorsprong neemt”; 
zo staot et opschreven in de Beschryvinge van 
Friesland uut 1788. Tronde is de hieltied een 
buurtschop west, die, krek as Zuudhorn en 
Kannede, nog altied bi’j Else heurt. Ooldere 
bewoners beschouwden liekewel Tronde 
aenlik altied al as een hiel oold dörpien op 
himzels… 
De greenzen van de buurtschop bin an de 
zuudkaante et Trondigervene (De Ieren), an 
de noordkaante bin et de bouwlanen De 
Strengen, an de oostkaante gaot et om de 

Stobbepoele en de Sandige Heyde en de wes-
telike greens bin de hujlanen die an De Lende 
liggen, de zonuumde Trondiger maoden. 
De wegen die wat hoger laggen weren doe 
mitien ok een soorte van waeterkering veur 
et aachterlaand.
Et is vremd dat Tronde angaonde de adressen 
van de boerderi’jen in vroegere jaoren onder 
’Post Makkinge’ vul, mar ok dat de boeren de 
melk leverden an de melkfebriek ’De Een-
dracht’ in datzelde buurdörp. Butendat weren 
de bewoners, krek as sommige boeren van 
Else, bi’j de deur boeren en dörpsnetaobelen 
oprichte Boerelienbaank in Makkinge ansleu-
ten.

Veraanderd laandschop
Nao de Fraanse Revolusie, an et aende van 
de achttiende ieuw, en de ofschaffing van 
et lienstelsel zorgde ni’je wetgeving d’r veur 
dat de nog bestaonde stokken woeste grond 
in eigendom kwammen van et Riek en de 
perveensies. De overhied kreeg zodoende 
et zeggenschop d’r over, wiels ze eerder in 
et bezit van de laandsheer weren. Et laand-
schop om Tronde henne bleef nog lange tied 
etzelde, mar zol vanof begin 1900 beheurlik 
veraanderen gaon. De nog uutstrekte stokken 
woeste grond en talrieke heidevelden zollen, 

Op dit kaortien uut et boek ‘Brink en Streek, 
cultuurlandschapsvormen aan de westzijde van het 
Drents plateau’ van K. Bouwer is de verdieling van 
de percelen rondom de buurtschop Tronde (om 1830 
henne) dudelik te zien.
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om in de eigen behoefte veurzien te kun-
nen, gaondeweg anmaekt wodden deur de 
bewoners. Dat gebeurde eerst kleinschaolig, 
mar langzem mar zeker kregen de boeren zo 
meer, doe nog gemienschoppelik, grös- en 
bouwlaand. Om de brink kwammen op ’e drie 
essen de hieltied meer bouwlanen. Die essen 
wodden deur et bemesten mit plaggen gelei-
delik ophoogd en kregen zo heur kerakteris-
tieke bolle ligging. 

Uuteindelik zollen de ’Nederlandsche Heide 
Maatschappij’ en de ontginningsmaatschap-
pij ’De Drie Provinciën’ de duzenden bunders 
woeste grond en netuurgebieden in opdracht 
van de overheden ontginnen gaon. Et doel 
was mitien om de grond te verpatten onder 
de gebrukers, mar die wollen daor eerst niet 
an.  Staorigan gong men liekewel toch meer 
en meer over tot et ankopen van laand, en 
zo verdween dan ok et gemienschoppelike 
gebruuk van bouw- en gröslaand hielemaole. 
Veertig jaor laeter zol et laandschop nog es 
een keer beheurlik veraanderen, want rond 
de zestiger jaoren gong ok hier de ruilverka-

veling uut aende. Ok al was de herindieling 
van et laand geunstig veur de boeren, d’r 
gongen wel laandschoppelike kenmarken 
as boswallen en singels verleuren. Et laand-
schop wodde in die tied beheurlik overhoop 
haeld.
An et aende van de twintigste ieuw kreeg 
et gebied om Tronde henne opni’j te mae-
ken mit een ingriepende laandschoppelike 
veraandering. Vri’jkommende weidegrond 
op ’e zudelike es en bi’j Abbendiek wodde 
in 1995 inplaant mit acaciabos. Omreden de 
opbrengst daorvan nogal ofvul, wodt de bos 
now veural as ’Boerebos’ bruukt.

‘Et was aanders’
‘Vroeger was niet altied beter, et was aanders 
in Tronde,’ zeggen ooldere Trondigers as ze 
de tieden overzien. D’r weren veul sociao-
le kontakten, want de meensken hadden 
mekeer neudig, veural de boeren. Zi’j leupen 
over mekeers laand op weg naor heur eigen 
bezit, kwammen de buren integen die meer-
stal etzelde wark deden. Dan was d’r mitien 
anleiding om een praotien te maeken. Bi’j et 
verweiden van vee hulpen ze mekeer, en bi’j 
ziekte nammen ze mekeers wark gewoon 
even d’r bi’j. Tied veur verdievedaosie was d’r 
ok, want gezaemelike reisies weren vroeger 
gien uutzundering. 
D’r weren ok op aandere terreinen kontakten 
en de meensken hadden niet zoveul gehei-
men veur mekeer. De ’naoberplicht’ zorgde 
d’r veur dat de leden van de disse dörpsge-
mienschop zonder al te grote zorgen veur de 
dag van morgen leven konnen. In zoe’n kleine 
en hechte  gemienschop keken de meensken 
naor mekeer omme. Kotomme: Tronde was 
een ienhied! 
Vroeger boemelde d’r deur Tronde ok een 
tram (van 1914 tot 1964) en d’r was een 
tramhalte. De buurtschop hadde een eigen 
grutterswinkel, en zorgde d’r veur dat d’r 
bi’j gelegenheden de vlagge op ’e Maande 
uuthong. As iene van de eersten hadde Tron-
de een buurtriegelment, waorin beschreven 
ston wat d’r van et naoberschop te verwaach-

Hier is de verdieling van de percelen rond 1830 ok 
goed te zien. De boerehuizen liggen om de ‘Maande-
brink’ henne; die brink wodde ok wel ‘Boerebrink’ of 
‘Mientebrink’ nuumd. Ok dit kaortien is overneumen 
uut et boek ‘Brink en Streek’ van K. Bouwer.



  DE OVEND  11

ten was. Ok zorgden de boeren in Tronde dat 
d’r op zundagmiddag de ni’jgies uutwisseld 
wodden tiedens een gezaemelike kuier deur 
Tronde.

De Stobbepoele
Gelokkig is d’r nog veul moois in disse buurt-
schop, zoas et prachtige netuurgebied om 
de Stobbepoele henne. De Stobbepoele, die 
deur ooldere inwoners van Tronde ok wel 
Stokpoele nuumd wodt, ligt an de oostkaante 
van Tronde. De poele schient op een eigen- 
aorige wieze ontstaon te wezen. Et verhael 
wil dat vroeger op dit plak een grote denne-
bos lag, die tiedens de Fraanse overheersing 
ofbraande. In die bos zollen doe troepen 
inlegerd wezen. Mit de bos braande mitien 
ok de onderliggende dikke laoge hoogve-
ne of. De daordeur ontstaone leegte vulde 
him vanof doe veurgoed mit waeter uut de 
omkrieten. Op ’e bojem bleven honderden, 
niet verbraande, boomstronken of stobben 
liggen, waor de Stobbepoele zien naeme an 
daankt. De vermoedelik nog ooldere naeme 

‘Stokpoele’ verwiest naor stokken uut diezel-
de ofbraande bos.

‘An de bosraand bi’j et neutebossien an de Koe- 
diek zie ’k een koppel damhatten die hier aenlik 
niet thuus heuren. Zi’j kieken mi’j ni'jsgierig an  
en bin niet doel om heur uut de voeten te mae- 
ken. An de aandere kaante hebben een peer 
schofferds de taktische pesisie op een peer stek- 
paolen inneumen om zo heur jachtterrein te 
bewaeken. Vanof dit plak kiek ie ok uut op ’e 
twie gebouwen en et woon-zorgkompleks, mit 
dezelde naeme as et netuurgebied de Stobbe-
poele. Zo now en dan vliegen d’r gaanzen over 
naor de maisvelden of de poele om daor heur 
gerak te bemachtigen’. 

Tronde doe en now
‘Et is een bepaold gevuul dat muuilik onder 
woorden te brengen is,’ zegt een geboren en 
getogen Trondiger. ‘Nuum et mar verweven-
hied. Sociaol uniek zels. Mar daor wodt zo 
staorigan aorig an knaegd. Dat is een ontwik-
keling die overal gaonde is en die keer ie niet.’ 

Scheuvelen op ’e Stobbepoele
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Wat weten de meensken van now nog van 
vroeger. Generaosies femilies woonden hier 
en die perbeerden wel mit de ’vaort der 
volkeren’ mit te gaon, mar aenlik mos et ok 
zoveul meugelik bi’j et oolde blieven. De oor-
spronkelik acht boerderi’jen rond de Maan-
debrink vormden now ienkeer et hatte van et 
buurtschop. 
Mar waor et vene eerder et waeter vaastehul 
kregen de laanderi’jen en et reviertien De 
Lende vaeker te maeken mit waeteroverlast. 
Et greven van een stelsel van sloden, et zaand 
in de 'Ieren’ naor boven brengen en et kena-
liseren van De Lende tiedens de ruilverkave-
ling in de jaoren zestig van de veurige ieuw 
zorgden d’r veur dat et gebied beter begaon-
ber wodde. De mechanisaosie en de ruilver-
kaveling speulden een belangrieke rolle in de 
ontwikkeling van Tronde. Mit et uutbesteden 
van laandbouwwarkzemheden an de wark-
tugenkoperaosie van Else verminderde et 
tal warknemers in de agrarische sektor stark. 
Sund de jaoren zestig is d’r een hiel aandere 
verholing in de beroepsbevolking ontstaon. 
Ok in Tronde wo’n de hieltied meer boerde-
ri’jen deur burgers en rentenierende boeren 
bewoond. Veul van de bewoners van now zul-
len de situaosie van jaoren leden niet kennen. 
Now is d’r gien boer meer die melkt. D’r bin 
nog wat schaopeboeren en wat peerdeboe-
ren, en d’r is een woon-zorgienhied.

Van de oolde glorie van disse buurtschop is 
onderhaand niet veul meer over. Dat gelt niet 
alliend veur et laandschop, mar ok veur et 
zorgen veur de gemienschoppelike belangen 
op laandbouwgebied, en bi’jglieks ok veur et 
mekere helpen bi’j femilieomstaandigheden.
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Van de redaktie

Citaoten ok in et 
Stellingwarfs en 
Bildts op ’e webstee 
van de Friese omroep

Van now of an wo’n meensken ok in et Stel-
lingwarfs en Bildts citeerd in teksten op ‘e 
webstee van Omrop Fryslân. Ien en aander 
gong uut aende naodat Jan de Groot van 
Stichting Bildts Aigene en Sietske Bloem-
hoff van de Stellingwarver Schrieversronte 
hier eerder een gesprek over had hebben 
mit de heufdredakteur van de Friese Om-
roep.
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E en luudklokke wodt in de daegelikse 
omgang haost altied klokke nuumd in 
oons gebied, een inkelde keer ok wel 

luudklokke. Mar wodde of wodt et woord belle 
daor ok veur bruukt? Die vraoge kwam inie-
nen opni’j bi’j me op doe historisch geograaf 
Karel Leenders in et Nederlaans-Belgische 
‘netwerk naamkunde’ vreug naor die benae-
ming. Dat wil zeggen, hi’j vreug naor et bru-
ken van et woord bel = ‘luidklok’ naost klok, 
en naor een meugelik verschil in betekenis. 
Bi’j de weinige lezers die reageerden, zoas de 
Belgische filoloog Frans Debrabandere, was 
et gebruuk van bel veur ‘luidklok’ niet bekend, 
zi’j bleken allienig klok te kennen. 

Bi’j oons is klok netuurlik klokke. Doe de 
vraoge naor bel naost klok deur Leenders 
steld wodde, miende ik me te herinneren 
dat de slim wardeerde oold-borgemeister 
en regiohistorikus dr. T.H. Oosterwijk et 
indertied wel es had hadde over de belle van 
Langedieke. En vervolgens het me blieken 
daon dat dat kloppen kan, want in Oosterwijk 
zien boek Notities uit de geschiedenis van de 
Ooststellingwerfse dorpen staot over de klok-
kestoel van et dörp Langedieke et volgende: 
‘In 1976 is de klokkestoel gerestaureerd en 
kwam de “belle” naar beneden’ (4de drok, 
2006, blz. 55). 

Doe ik veerder zocht het me blieken daon 
dat d’r over belle veur luudklokke bi’j oons uut 
mar een klein tal van de 39 dörpen wat be-
kend is. Et gebruuk van dat woord kon ik nog 
weervienen in et oostelike Stellingwarfs. Dat 
wil in dit geval zeggen dat van Noordwoolde 
en Ni’jhooltpae tot en mit dat van Ooster-
woolde en De Fochtel.1

In et Stellingwarfs Woordeboek vun ik belle = 
‘luidklok’ niet as los woord weeromme, wel 
as pat van vier saemenstellings. De eerste 
drieje van die saemenstellings bin: belluden 
= ‘de klokke luden’ (opgeven deur woorde-
boekmitwarkers van De Fochtel), belletouw 
= ‘klokketouw’ (uut Noordwoolde) en de 
benaeming waeterbelle. Dat laeste woord 
wodde opgeven deur mitwarkers an et woor-
deboek uut de dörpen Makkinge, Ni’jberkoop 
en Langedieke. Et woord bleek in gebruuk 
te wezen bi’j inwoners van Makkinge, die d’r 
de klokke van Ni’jberkoop mit bedoelden. 
Makkinge ligt noordoostelik van Ni’jberkoop 
moej’ weten en as inwoners van Makkinge bi’j 
westenwiend de Ni’jberkoper dörpsklokke 
goed heurden dan brochten ze dat makkelik 
in verbaand mit regen. 

Naost de waeterbelle van Ni’jberkoop hej’ in 
oons gebied ok nog een aandere dörpsklokke 
mit een biezundere naeme: de kaonebelle, en 

Henk Bloemhoff

‘Belle’: zien veurkommen in de  
betekenis ‘luudklokke’ in Stellingwarf

1)  Belle zit dus niet allienig in de oostelike gemiente. Al is et oostelik, Ni’jhooltpae en Noordwoolde liggen ja  in West-Stelling-
warf. Al wodt et nogal es docht, de gemientegreens tussen Oost- en West-Stellingwarf lopt niet geliekop mit isoglossen. 
Dat bin lijnen, ‘greenzen’ tussen tegenovergestelde taelverschiensels, zoas tussen hoes en huus in Overiessel en Drenthe. 
De greens tussen Oost- en West-Stellingwarf het niks mit tael te maeken, mar komt deur een bestuurlike splissing van et 
gebied in 1517, naodat Karel V Frieslaand, Stellingwarf inbegrepen, in 1515 in bezit kregen hadde. Meer daorover, over 
de eerste ‘rechtmaotige’ grietmannen van 1517 en kot daornao en over heur Gelderse tegenhangers is te lezen in mien 
bi’jdrege an Omme de donkerheit der vergeteniss. 500 jaar Oost- en West-Stellingwerf 1517-2017 symposiumbundel. Berkoop, 
2017.
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dat is dan de vierde saemenstelling mit belle. 
Mit de kaonebelle bedoelden de inwoners 
van et dörp Ni’jhooltpae heur dörpsklokke, 
dat wil zeggen as die om 11.00 ure in de 
morgen ludede. Dan wodde d’r wel zegd: De 
kaonebelle gaot ok. Kaonen is Stellingwarfs 
veur Ned. ‘kanen’, stokkies uutbraoden spek, 
stokkies hadbakt spek of vleis. Om twaelf ure 
wodde d’r waarm eten en misschien wodde 
de kaonebelle luded om d’r an te herinneren 
dat et eten op ‘e tied klaor wezen mos. Of 
misschien wodde et om 11.00 ure tied veur 
et eten van een kaonebrogge (‘boterham met 
kaantjes, reuzel’). Wie wet bin d’r onder de 
lezers goenend die nog wat van de kaone-
belle weten. Aandere lezers zullen d’r beni’jd 
naor wezen, liekas ik. Ik hebbe et al es bi’j een 
ooldere persoon naovraogd in Ni’jhooltpae, 
mar die kon et gebruuk van kaonebelle niet 
thuusbrengen.

De “belle” in Else
Naovraogen bi’j meensken die et misschien 
nog weten kunnen is toch wel de bosschop 
veur goenend die op zuke binnen naor 
biezunder woordgebruuk. Now is de heer 

Hendrik Betten dörpskenner van Else én hi’j 
is daor vaaste klokkeluder. Die he’k es even 
beld, en laot die now wel wat meer weten. 
Inderdaod is ok uut Else weg de benaeming 
belle veur luudklokke nog bekend. En nog 
wel as ‘los’ woord, dus niet allienig as diel van 
een saemenstelling. Hi’j herinnert him dat 
oolderen eerder wel zeden De belle gaot ok. 
Dat is dan mitien een meniere van bruken 
van belle tegere mit et warkwoord gaon die 
overienkomt mit et zinnegien van zopas uut 
Ni’jhooltpae. Al komt in dat zinnegien kaone-
belle veur, de kern van dat woord is toch belle, 
en die belle die gaot, neffens wat grif een 
oolde en hiele gewone meniere van zeggen 
west het. 
Hendrik nuumde me veerder nog inkelde 
artikels uut regiokraanten van 1953 en 1954. 
Zo kun we in de Friese Koerier van 8-8-1953 
over Else lezen: ‘Onlangs is echter een nieuwe 
klokkenstoel gereedgekomen en de “belle” 
hangt weer op de plaats waar hij hoort’. Ok 
moet d’r nog een twiede “belle” kommen, zo 
wodt angeven. Want de klokke die dan weer 
hangt is de klokke die wél weerommekom-
men is naodat beide Elsiger klokken in de 

De klokkestoel mit de waeterbelle van Ni'jberkoop
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oorlog weghaeld weren deur de Duutsers, 
mar de twiede is dat niet.2 Boven et kraante-
stok staot: ‘Burgemeester Bontekoe luidt de 
“belle”. Elsloo heeft een nieuw klokkenhuis 
(Van een speciale verslaggever)’. Dit alles kan 
d’r op duden dat et woord ‘belle’ hier hiel be-
wust deur een kraanteschriever bruukt is die 
toegelieke kenner was. In de Ni’je Oost-Stel-
lingwarver van 14-8-1953 vun ik een verge-
liekber verslag, mar niet mit de benaeming 
belle en wel mit de woorden luidklok en klok.

Nog een vraoge en 
nog een peer biezunderheden 
Jim vulen netuurlik nog een twiede vraoge 
ankommen. Bin d’r onder de lezers hiel mis-
schien goenend die nog wat meer vertellen 
kunnen over et veurkommen van belle = 
‘luidklok’ in oonze eigen regio of in aandere 
streken? In oonze aandere dörpen, of mis-
schien wel hielemaole in gebieden as die 
van de Hoekse Waard? Dat is de streek daor 
Karel Leenders zien vraoge betrekking op 
hadde, zie et begin van dit stok. Hi’j kwam et 
gebruuk bel = ‘luidklok’ daor liekewel mar in 
iene bron tegen, en bi’j zien veerdere nao-
vraogen in de Hoekse Waard bleek gieniene 
et zo te kennen. H’j kreeg as bescheid dat 
allienig et woord klok in gebruuk was.3

Et Stellingwarfs is netuurlik Nedersaksisch, 
mar in woordeboeken en -liesten van et 
angreenzende Drentse en Overiesselse 
Nedersaksisch vun ik de benaeming belle in 
de betekenis van ‘luudklokke’ niet. Ik vun die 
trouwens liekemin in et WFT, et Wurdboek 

fan de Fryske Taal, de belangriekste bron veur 
et Westerlauwers Fries, de tael van oonze 
noorderburen dus. Toch het de LC van 26-08-
1987 et liekewel een keer over een belle = 
luudklokke op ‘e Gediek: ‘De belle krijgt dus 
straks weer een functie’, staot d’r. Wodde belle 
vroeger ok in Opsterlaand bruukt en kan et 
dan nog Stellingwarfs wezen? Die vraoge 
heur ik al opkommen. Ja heur, dat kan; et zol 
om een lienwoord in et Fries uut et Stelling-
warfs gaon kunnen.4

Et zol zomar wezen kunnen dat et woord 
belle veur ‘luudklokke’ ooit algemien in 
Stellingwarf zegd wodde. Dat de woorden 
belletouw, belluden, waeterbelle en kaonebelle 
heur veurdoen dudet in die richting. Mar een 
algemien gebruuk moet dan wel aorig lange 
leden west hebben. Zels bin ik in Ni’jberkoop 
geboren en as jongeren hadden wi’j et daor 
nooit over et belletouw mar over et klokke-
touw of gewoon over et touw. In de naacht 
van oold op ni’j gongen jonges van de buurt 
en ok ikke henne te klokkeluden. We hadden 
et dan over de klokke en niet over de belle. 
Trouwens, uut de begintied van de Eerste We-
reldoorlog is nog bekend dat et klokketouw 
van Ni’jberkoop, zo wodde et ok doe nuumd, 
een keer brak, en nog wel op een mement 
dat et slim ongelegen kwam. Dat was in 1914, 
doe de mobilisaosie bekendmaekt wod-
den mos deur overal de klokke te luden. De 
woordeboekinfermaanten vertelden, dat et in 
Ni’jberkoop doe dus allemaole krek even wat 
laeter begon…5

2)  In een aander kraantestok uut de eerste helte van de jaoren vuuftig komt veur die klokke de anduding “de grote belle” 
veur, mar de bron van dat stok he’k niet weerommevunnen.

3) Persoonlik mailkontakt van midden feberwaori 2021
4)  Dat is niet onannemelik, want ok in een groot gebied noordelik van De Kuunder wodde ja lange leden Stellingwarfs 

praot, en in plakken in et eerdere Lemsterlaand gebeurt dat bi’j sommigen nog wel. Veurbeelden van ontliening uut et 
Stellingwarfs in et Fries en liekegoed omgekeerd bin te vienen in Hoekema, T.B., ‘Fries-Saksisch buurtverkeer verbeeld in 
vier woordkaarten’, in: Driemaandelijkse Bladen  31: 79-90.

5)  Dat feit en haost alles over luudklokken en klokkestoelen van Stellingwarf is te lezen in et meraokels infermaosierieke 
boek Luudklokken en klokkestoelen in Stellingwarf, schreven deur Sietske Bloemhoff en Jan Koops en verschenen bi’j de SSR 
in 2019.
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Zollen jim et idee had hebben dat et 
leven van een dokter op et plattelaand 
een anienschaekeling is van romanti-

sche en sfeervolle verhaelen, waor, bi’j veur-
keur goedlachse, autochtonen een heufdrolle 
in speulen, en die altied opholen mit een 
‘happy end’, dan hebben jim dat hielemaole 
bi’j et verkeerde aende! As ik zels al die indrok 
had hebben zol doe ik indertied as huusdok-
ter begon in et op et eerste oge zo vredige 
dörp Berkoop, dan het et in elk geval niet 
lange duurd veurda’k van dat idee genezen 
was! Ik was nog mar krek begonnen in mien 
praktiek of ik kreeg al rap te maeken mit de 
minder romantische en sfeervolle kaanten 
van et plattelaand.

Mien eerste thuusbevalling 
Bi’j de eerste thuusbevalling, die mi’j as de 
’ni’je dokter’ in mien praktiek te waachten 
ston, was et al mitien raek! Dat Vrouw De 
Smet ’al haost an et ommevalen toe was’, dat 
wus ik wel. Mar ik wus et niet van heurzels, 
mar van meensken uut et dörp. Ik hadde heur 
nog nooit ontmoet, want op ’e wekelikse 
zwangerschopskontroles ha’k heur nog nooit 
zien! De reden daorveur was me eerst niet 
dudelik. Daor zo’k pas laeter aachterkommen. 
Ik wus aenlik niks van Vrouw De Smet en wat 
a’k al van heur wus, ha’k alliend van ‘heuren 
zeggen’. Mar de verhaelen en de roddels die 
over heur de ronte deden, maekten me niet 
echt bliede. Zo wodde mi’j verteld dat ze 
oorspronkelik een Belgische was, mar dat 
ze zoe’n vorrels jaor leden introkken was bi’j 
Henk Cats in die zien verinneweerde boerde-
ri’je an de Boverweg. Hoe die Cats dat veur 
mekere kregen hadde, was me een raodsel. 
Datingspergrammes op et internet beston-
nen doe nog niet, en liefde op et eerste 
gezicht kon et onmeugelik west wezen, want 

Henk Cats was niet bepaold een Casanova! 
Hi’j hadde een onbetrouwber gezicht, een 
roege toppe rossig haor op et heufd en hi’j 
was ok nog es beheurlik scheel! Niet waj’ now 
‘moeders mooiste’ numen, dus.
Now hebbe ik ok leerd daj’ nooit alliend of- 
gaon meugen op iene zien uterlik. Mar in et 
geval van Cats wi’k toch een uutzundering 
maeken: in et dörp ston hi’j veurnaemelik 
bekend as een lompe drinkeboer, die mit 
iederiene bi’j him in de buurt in de kotste 
keren gedonder hadde... Liefde moet dus wel 
bliend maeken, aanders was et muuilik te 
begriepen dat disse bepaold niet onantrekke- 
like Belgische madam heur geboortegrond 
verlaoten zol om in een oolde, smerige klinte 
an de Boverweg in Berkoop onder de laekens 
te kroepen mit een lombokker as Cats.
Mar et was zoas et was; God zien wegen bin 
now ienkeer ondeurgrondelik en ze moet wat 
in hem zien hebben! Of dat now liefde was of 
wat wat aanders, daor wi’k me veerder ok niet 
et heufd over breken. Feit was dat Vrouw De 
Smet an et ommevalen toe was! Dat hadde 
de buurt wel zien! Die dikke boek leut daor 
gien twiefel over bestaon! Waor as wel twie-
fels over bestonnen, was wie him de heit van 
et kiend numen moch. Jim moe’n weten dat 
d’r hadnekkige gerochten de ronte deden dat 
de Belgische niet van Cats, mar van Douwe 
Wiegersma, heur vri’jgezelle buurman, een 
poppe kriegen mos!
Deurgaons berusten zok soorte van dörps-
roddels op niks, mar laot now Douwe Wie-
gersma zels, in kefé Tjalma, in een dronken 
bujje him ontvalen laoten hebben dat hi’j de 
Belgische ‘een lekker wief’ vun! En hi’j hadde 
d’r mit een glimpien om de mond bi’j zegd 
dat hi’j daor as gien aander van weten kon! 
Cats hadde die gerochten intied ok heurd. In 
et begin hadde hi’j nog zien schoolders d’r 

Rob Zethoven

Een bevalling mit komplikaosies
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over optrokken. Mar doe is et in zien heufd 
maelen gaon, en bedocht hi’j dat hi’j Wieger- 
sma wel hiel vaeke in de buurt van zien klinte 
integen kommen was as hi’j aovens op huus 
an gong nao et melken. Langzem nusselde 
de aachterdocht him de hieltied dieper en 
vaaster in zien gedaachten. Totdat hi’j d’r 
wisse van was: die verrekte Wiegersma dee et 
mit zien Belgische!

Oproer in de buurt
De buren hadden de laeste maonden vaeke 
geraos heurd in de boerderi’je van Cats! Dan 
was hi’j weer es bezeupen veur de zoveulste 
keer! Ze konnen de Belgische gillen heuren 
en heurden dan Cats as een lelke bolle tekeer-
gaon! ‘Hoer, smerige hoer!’ heurden ze him 
dan tieren. ‘Ik zal dat kiend van jow vermoren 
zo gauw as et geboren is!’ Ze vunnen dat et 
zo niet langer kon en dat de ni’je dokter et 
weten mos! ‘Ja dokter, dat het hi’j reupen!’ dee 
een ofveerdiging van de buurt me de volgen-
de morgen op et spreekure bescheid. ‘Wi’j 
bemuuien oons d’r mar niet mit, dokter. D’r 
is al genoeg oproer in de buurt, of niet dan... 
Jow bin de ni’je dokter hier en jow weten vast 
wel wat d’r gebeuren moet! Ze gaot aansens  
netuurlik bevalen! We holen oons hatte 
vaaste!’ An et aende wodde mi’j nog starkte 
toeweenskt en gong et gezelschop oplocht 
op huus an.

De vuurdoop veur ‘de ni’je dokter’
Veurzien van disse opbeurende veurkennis 
repte ik mi’j in et diepst van de naacht naor 
de boerderi’je van Henk Cats. De kraomzuster 
die mi’j beld hadde, hadde aangstig klonken. 
Mit trillende stemme hadde ze fluusterd dat 
Vrouw De Smet an et ommevalen toe was. Of 
ik mar rap kommen wol! Asjeblieft zo gauw 
meugelik, hadde ze d’r nog es aachteran 
zegd. Ik begreep daoruut dat zi’j zenewachtig 
was. Mar om eerlik te wezen: ik vuulde mezels 
ok niet echt op mien gemak! Ik hadde et 
gevuul veur een soort van vuurdoop te staon! 
De ni’je dokter zol now zien laoten moeten 
wat hi’j weerd was! En dat al mitien bi’j mien 

eerste thuusbevalling! Ik hadde me die wel 
evenpies hiel aanders veursteld! Meer as een 
feestelike gebeurtenis! De nochtere feiten 
weren now wel hiel aanders! Ik was onder-
wegens naor een vervalen boerderi’je, waor 
een Belgische vrouw, slaachtoffer van huselik 
geweld, een poppien kriegen zol, waorvan de 
meugelike heit driegd hadde et te vermoren 
zo gauw as et op ’e wereld kommen was! Niet 
zo aorig allemaole! 
In et schiemerduuster van de woonkaemer 
was et muuilik om wat te onderscheiden. Wel 
miende ik een bedde op ’klossen’ staon te 
zien in de midden van de kaemer. In et bedde 
lag een vrouw mit donker haor. Dat mos ’de 
Belgische’ wezen, dat kon niet eers. Naost et 
bedde zat een ere vrouw. Dat mos de zuster 
wezen die me beld hadde. Ik zag heur zo now 
en dan de haand van de vrouw in et bedde 
vaastepakken, alle keren as die begon mit 
zochten. De Belgische hadde flinke wenen, 
dat was dudelik. Et kon beslist niet lange 
meer duren of ze zol passewenen kriegen! Ik 
begreep dat d’r weinig tied te verliezen was 
en begon mien verlostasse uut te pakken.
De beide vrouwluden keken mi’j daorbi’j 
zwiegende an mit ogen vol aangst. De span-
ning in de kaemer was om te snieden. Et kon 
niet aanders: Cats was in de buurt!

De konfrontaosie mit Cats
‘Waor is Cats?’ vreug ik vrundelik an de 
Belgische die krek weer een wee hadde. De 
zuster antwoordde veur heur en wees naor 
de donkerste hoeke in de kaemer. Daor zag 
ik een donkere gedaonte zitten, onverschillig 
aachterover leunende op een stoel. ‘Jow bin 
Cats?’ vreug ik him zonder him goed zien 
te kunnen. Cats antwoordde inkeld mit een 
ondudelik gegrom. De perfesters op mien 
universiteit hadden mi’j over dit soorte van 
situaosies nooit wat verteld. Gelokkig hadde  
ik mien huusdoktesopleiding bi’j dokter 
Barnard op Texel daon. Hi’j was een echte 
eilaanddokter en de meerste van zien pesjen- 
ten weren kotterviskers uut Oosterend en  
Ooldeschild. Hi’j vertelde me hoe aj’ as dokter  
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haandelen mossen bi’j keféruzies en vecht-
perti’jen. Daor hadde hi’j vule ervering mit, 
want in de kefé’s van Oosterend en Oolde- 
schild was et hiel vaeke reboelie. Nooit bange 
wezen, leerde hi’j me. D’r altied recht op of- 
gaon en praoten in kotte bevelen! ‘Geef hier  
dat mes,’ zeg ie, as ze mit een mes op je toe-
kommen! Ie zullen zien dat et warkt! En as et 
niet warkt dan hej’ pech! Dat was de hadde 
mar bruukbere leerschoele daor op Texel. Ik 
had allienig niet docht da’k dokter Barnard 
zien goeie raod al zo rap in mien eigen prak-
tiek neudig hebben zol!
Ik leup recht op Cats of, die him verschoelde 
in de donkerste hoeke van de kaemer. ‘Ik bin 
Zethoven, de ni’je dokter. Ik wil dat jow as de 
sodemieter veur meer locht zorgen gaon! Zo 
kan ik niet warken!’ Even was et spannend 
wat d’r gebeuren zol. Mar ok hier dee blieken  
dat de lessen van Texel warkten! Cats kwam 
zochtende overaende uut zien stoel en ver-
dween schietschorende en al monkelende 
deur een deure van de kaemer. Evenpies 
laeter kwam hi’j weeromme mit een verleng-
snoer en een bouwlaampe. Een mement 
laeter wodde alles inienen zo fel verlocht 
da’k mien ogen toekniepen mos om nog wat 
te zien. Pas now zag ik wat veur bende et in 
de kaemer was! Een bevalling doen onder 
et locht van een bouwlaampe in zoe’n grote 
bende ha’k nog niet eerder mitmaekt. Ik heb-
be daor niks van zegd, omreden ik al bliede 
was mit de mitwarking van Cats. De bevalling 
kon now beginnen en toegeliekertied kon ik 
Cats zo best in de smiezen holen! 

De bevalling
‘Goeiemorgen, vrouwluden,’ zee ’k zo fleurig 
meugelik, al kostte dat wel wat muuite. ‘Now 
kuwwe temeensen an et wark.’ Wiels ik de Bel-
gische een haand gaf, heur vertelde da’k de 
ni’je dokter was en heur zoveul meugelik per-
beerde gerust te stellen, schrok ik doe ik de 
blauwe plakken op heur lichem zag. Et leek 
me verstaandig daor op dat mement gien 
andacht an te besteden en besleut me veural 
doende te holen mit de bevalling die d’r an 

zat te kommen. Juust op dat mement brak-
ken de vliezen en begon de Belgische diepe 
te zochten. De passewenen weren begonnen, 
dus zol de geboorte van et kiend niet lange 
meer op him waachten laoten. Cats dee tot 
mien grote verbaozing tiedens de passewe-
nen zien uterste best om him van zien beste 
kaante zien te laoten. Hi’j leup mit glassies 
waeter en natte washaanties op elk mement 
dat ik daornao vreug. Daorbi’j  verleur ik him 
gien mement uut et oge. 
Ik was nog niet vergeten wat de buren mi’j 
op mien spreekure over him verteld hadden! 
Nao  een half uurtien passen, wodde d’r een 
klein joongien geboren, van een pond of zes-
se dat mitien goed deurgoelde en d’r zo op 
et eerste oge hielendal gezond uutzag. Wel 
hadde hi’j een opvalend bossien rossige krul-
legies op et heufd. En ok vul mi’j op dat zien 
ogen mi’j niet hielemaole recht ankeken. Now 
ziej’ dat wel vaeker bi’j pasgeboren poppies, 
mar in dit geval kwam et mi’j wel van passe! 
‘Moej’ zien, een echte Cats,’ reup ik, wiels ik 
et kiend, intied in pakkedoeken wikkeld, an 
Cats zien leut. ‘’t Is al krek zoe’n kreerze kerel 
as zien heit!’ Van die laeste opmarking zoj’ op 
zien minst zeggen moeten dat et een leugen 
was. Mar in dit geval zoj’ et ‘een leugen om 
bestwil’ numen kunnen.  

En doe gebeurde et...
Doe gebeurde waor ik al de hiele tied juust 
zo bange veur west was! Cats veerde inienen 
overaende en biende mit grote stappen op et 
bedde toe. Hi’j pakte et kleine mannegien mit 
zien grote hanen onhaandig van et bedde en 
hul et boven him in de hoogte, waordeur et 
kiend op slag weer begon te goelen. Ik zag 
de mem liekegoed as de zuster verlamd van 
schrik kieken. Ok bi’j mi’j stoekte de aosem 
mi’j in de keel en ik maekte me klaor om mit 
een sprong et kiend uut de hanen van Cats te 
redden. 
Mar opiens zag ik Cats goelen. Grote traonen 
biggelden him over de wangen. ‘Een echte 
Cats, een echte Cats,’ reup hi’j keer op keer 
en tute et kleine kiend op zien rossige haor. 



  DE OVEND  19

Daornao legde hi’j et kiend weer veurzichtig 
op et bedde in de schoot van de Belgische. Ik 
leut een zocht van oplochting ontsnappen, 
wiels ik ok de Belgische en de zuster bi’jkom-
men zag van de schrik.

Een ’hattelik’ ofscheid
Misschien bi’j’ wel niet zo slecht as da’k eerst 
docht hadde, zol ik haost zegd hebben, doe 
’k ofscheid nam van Cats, mar ik kon et niet 
over mien lippen kriegen. Ik mos nog even 
daenken an de blauwe plakken op et lichem 
van Vrouw De Smet. Wel he’k him verteld da’k 
him zonder mekeren angeven zol as hi’j zien 
vrouw nog ien keer mishaandelen of zien 
kiend wat andoen zol! Cats nikte en beloofde 
alderdeegst beterschop. Ik kon niet meer 
as hopen dat de geboorte van et kiend een 
ni’j begin veur him en zien Belgische wezen 
kunnen zol.
Een peer maonden laeter heurde ik in et dörp  
dat Vrouw De Smet mit heur kiend naor Bel-
gië vlocht was. Henk Cats was oppakt veur  
huselik geweld en mishaandeling van zien 
buurman. De rechter gaf him ien jaor cel 
veurweerdelik en twie weken dienstverlie-
ning. Daor kwam hi’j dan toch nog aorig 
goed mit vot! 
Ik zee et jim al: op et plattelaand beteert niet 
alles in een ‘happy end’. 

Wi’j vernammen van et slim spietige wegraeken van

Klaas Hendrik Veenhouwer 
op 2 feberwaori 2021

Klaas Veenhouwer wodde  geboren op 15 jannewaori 1933 in Spange. 
Van et begin van et projekt Stellingwarfs Woordeboek of was hi’j aktief

as lid van de infermaantegroep van Spange.
Et ofvraogen van de woorden en uutdrokkings begon in de meitied van 1976. 

Doe was hi’j d’r dus al bi’j.
De grote wardering van de Stellingwarver Schrieversronte veur zien inzet zal blieven.

Van de redaktie

Ni’je vertegen-
woordiger veur de 
SSR bi’j et EBLT

S und begin jannewaori het Sietske 
Bloemhoff et stokkien overneumen van 
Jelke Nijboer van Berkoop as vertegen-

woordiger veur de Stellingwarver Schrievers-
ronte bi’j et EBLT. Jelke het de SSR jaorenlan-
ge vertegenwoordigd bi’j et Europees Buro 
veur Kleine Taelen, mar kwam d’r de laeste tied 
toch wat minder an toe om de bi’jienkomsten 
bi’j te wonen. As vertegenwoordiger veur de 
SSR zit Sietske now in et algemiene bestuur, 
dat in elk geval drie keer in et jaor bi’j meke-
re komt. EBLT zet him in veur et behoold en 
gebruuk van kleine taelen, en orgeniseert ok 
verschillende aktiviteiten op ’e ’Dag van de 
Europese taelen’ op 26 september en op 21 
feberwaori, dat is de ’Dag van de Memme-
tael’. Zo was in 2019 in dat kader nog de pre-
mière van de Stellingwarver film Daor klept de 
klokke weer in Filmhuus Slieker in Liwwadden. 
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Hielemaol onverwaachs is oonze kammeraod in Spanje uut de tied raekt

Oege Jesse Jalvingh
Appelsche Costa de la Luz
10 meert 1952 13 meert 2021

Wi’j weensken zien vrommesien Isabel en femilie alle starkte

De Bentex-boys

Kjest Herder

Oege

D oe ik et ’Oolde Wief’ eupensleug, vul 
mien oge mitien op disse adverteensie. 
Ik schrok d’r van. Niet da’k een protte 

gedoente mit Oege hadde, heur! Aenlik niet. 
Mar mien vrommesien is in de veerte nog 
femilie. Daoromme he’k d’r mitien even een 
fotogien van maekt mit mien GSM en naor 
heur toestuurd. Et duurde gien menuut. ‘Dat 
mien ie niet!’ leze ik. 
‘Now ja, waoromme zollen ze d’r om liegen!?’ 
stuur ik weeromme.
Oege he’k altied een betien een vremd man-
negien vunnen. Hi’j dee oolder an as dat hi’j 
was. Ienig kiend van Jaap en Gonnie Jalvingh. 
Geboren doe die de veertig al veurbi’j weren. 
Jaap hadde een klein boerespullegien in 
Willemstad bi’j Appelsche. Drie koenen, twie 
varkens, wat biggen, een toom kiepen en 
wat schaopen. Vule meer as dreug brood 
was d’r veur Jaap niet mit te verdienen. Doe 
hi’j de meuglikhied kreeg om uutsaneerd te 
wodden, leut hi’j die kaans niet liggen. Zien 
husien bleef over op een postzegel grond. 
Et laand wodde verkocht. De eerste jaoren 
weren ze d’r nog wonen blieven. Mar doe d’r 
op een zundag een Hollaander mit een grote 
auto bi’j him veur et hiem stopte en vreug of 
et spullegien te koop was, hapte Jaap gauw 

toe. Hi’j warkte onderhaand op ’e melkfebriek  
in Oosterwoolde. Mit et geld kon hi’j in 
Oosterwoolde een knap huus weer kopen. 
Gonnie was d’r ok slimme bliede mit. Hiel wat 
makkeliker schone te holen as et oolde nust.
Oege is dan 15 jaor; hi’j zit op ’e legere laand-
bouwschoele an de Ten Hooringerlaene. Hi’j 
zal laeter op ’e zelde melkfebriek as zien heit 
warken gaon; in de kezemaekeri’je.
Oege en zien mem hebben een wat speciaole 
meniere van ommegaon mit mekeer. Aach-
terof kuj’ zeggen dat zi’j slim bescharmend 
veur Oege was; een symbiotische mem-kiend 
relaosie. Ie konnen et meugelik verklaoren 
vanuut et feit dat de weens om mem te wod-
den zo lange uutbleven was. Ienenveertig 
was Gonnie doe. Oolderlike bescharming is 
an de iene kaante belangriek veur een kiend. 
Mar ie moe’n ok loslaoten kunnen. Veur een 
kiend is et ok niet altied noflik as Mem overal 
bi’j is. 
Zoas bi’j de zwemles. Oege was niet zo vlot 
en haelde de diplome in et bosbad van 
Appelsche pas doe hi’j al 11 jaor was. En zien 
mem gong elke dag mit. Aandere kiender 
vunnen dat ok wel wat vremd en maekten d’r 
grappies over. 
As Oege es wat loslat over maegies - hi’j zit 
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dan al op ’e laandbouwschoele - raekt zien 
mem daor zuver van in de warre. Oege hadde 
verteld dat hi’j mit zien maoten wel es naor 
de ’koffiebar’ in Oosterwoolde gaot en dat 
daor ok een protte maegies kommen. 
‘Ie moe’n uutkieken mit maegies, Oege! Daor 
zitten een protte lellebellen bi’j die allienig 
mar uut binnen op jow centen!’
Oege staot op ’e kermis mit kammeraoden 
bi’j de autoscooter. Alie en Bertha, mit heur 
slim kotte rokkies, bin daor ok bi’j. Inienen 
staot Mem aachter Oege. ‘Mitkommen Oege, 
et is tied om op huus an te gaon!’ 
Hi’j dust niet half te zeggen dat hi’j liever 
bleven was. Daoromme sjokt hi’j mar aachter 
zien mem an. 
De jongen lachen him uut. Mar Alie lacht niet. 
‘Kop holen!’ zegt die. ‘Dit is toch hatstikke 
sneu veur Oege!’ 
‘Kuwwe hier niet wat an doen?’ vragt Bertha.
As ze thuus binnen, krigt Oege de maantel ok 
nog uutveegd. ‘Wat dee ie daore bi’j die twie 
hoeren?’ 
Oege schrikt d’r van, mar wet niks in te bren-
gen. 
Een half ure laeter wodt d’r anbeld. Et bin Alie 
en Bertha. Mem dot eupen. Alie gaot bertaol 
mit heur hanen in de zied staon en vragt: ‘En 
waoromme mag Oege niet blieven? Et is daor 
hatstikke gezellig!’ 
Mar as zi’j daenkt dat Gonnie verantwoording 
ofleggen zal, het zi’j et verkeerd. 
‘Aj’m niet gauw ophoepelen laot ik de hond 
los!’ is wat Gonnie dan zegt.
Oege is onderhaand naor boven toe gaon en 
hadde et vanof zien kaemertien allemaole 
wel heurd.
Mem staot even laeter bi’j him. ‘Hool ie niet 
meer van Mem?’ Daorbi’j kikt zi’j Oege recht 
in zien ogen an op een maniere van: durf es 
wat aanders te zeggen as da’k heuren wil. 
‘Mem, ik hool hiel vule van jow!’ zegt Oege 
dan mit zien heufd naor de vloer. 
‘Ik toch ok van jow!’ is et dan. Gonnie geft 
Oege een dikke tuut en lopt de trappe of. ‘Wil 
ie straks nog een koppien lekkere poeier-
melk?’ is et nog. 

‘Ja Mem, lekker, ik komme zo.’ Hi’j kikt nog 
even tot et raem uut en zicht Alie en Bertha in 
de veerte votfietsen.
Oege belaant hoe langer hoe meer in een 
iselement. Vrunden vraogen him niet meer 
om mit te gaon. Op zaoterdagaovend zit hi’j 
mit Mem en Heit naor de ‘Weekendquiz’ mit 
Fred Oster te kieken wiels zien kammerao-
den naor ’The Golden Earrings’ gaon, die bi’j 
’Koert Bruinsma’ in Appelsche speulen. As 
et een ure of tiene is, krigt hi’j van Mem een 
glassien Joy sinesappelsap en tien aepe-
neuten, die iene veur iene veur him uutteld 
wodden.
Zien oolden bin krek mit pensioen as Heit 
even bi’j Oege zitten gaot. ‘Mem is slim ziek, 
Oege. Wi’j moe’n d’r rekening mit holen dat et 
niet lange meer duren zal!’ 
Oege is ontroostber. Hi’j zit daegen en naach-
ten bi’j heur bedde. Nao een weke raekt zi’j 
uut de tied. Oege het et gevuul dat et leven 
veur him ok oflopen is. Mem is d’r niet meer! 
Hi’j vuult him amputeerd. Wat now?
Pas nao een maond lat hi’j him weer zien op 
’e melkfebriek. Nao et wark hangt hi’j mar wat 
omme bi’j de brogge of onder de overkap-
ping bi’j de ’Bentex’. Daor staon wel meer 
mannen die et spoor wat kwiet binnen. Ze 
wo’n wel de ’Bentex-Boys’ nuumd. Wat ofwi’j-
de praot mit mekeer. Vrommesies mit kotte 
rokkies wat naofluiten; dat soorte wark.
Een peer jaor laeter raekt ok Heit uut de tied. 
En waor as Oege eerst et stuur nog wel wat 
recht holen kan, raekt hi’j toch et spoor wat 
biester. Hi’j begint mit drinken, wat hi’j nog 
nooit daon hadde. Dronken op et wark kom-
men. Een protte te laete kommen. En eerst is 
d’r nog wel wat begrip, mar as et nao een jaor 
niet vule beter wodt, is ’t klaor. Oege krigt de 
zak.
Dattig jaor en de hiele dag mar wat bi’j de 
deure ommelopen is toch ok niks. Nao een 
peer maonden gaot hi’j warken bi’j de boe-
rehulp. Een jaor of tiene lokt dat aorig. Mar 
dan zakt hi’j bi’j een boer deur de hujzoolder. 
Hi’j komt mal daele, brekt zien rogge en wodt 
ofkeurd. Oege liekt d’r wat in te berusten. 
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Et huus is vri’j van hieptheek. Behalven bier 
het hi’j ok niet zovule neudig en de meerste 
daegen vernuvert hi’j him wel mit de ’Ben-
tex-Boys’. 
As hi’j onderhaand vuuftig jaor is, kruust 
Oege letterlik et pad van een vrommesien. 
Oege is onderwegens naor huus, as hi’j heur 
aachterop komt. Zi’j lopt mit de fiets an de 
haand vanwegens een lekke baand. Zonder 
veerder mar te kieken zal hi’j heur veurbi’jfiet-
sen. ‘Meneer, waar kan ik hier een fietsenmaker 
vinden?’, heurt Oege dan. Hi’j kikt omme en 
stapt of. 
‘Now, Voskamp is al lange dichte!’ zegt hi’j. 
‘Loop mar even mit. Zien wa’k doen kan. Ik 
wone hier dichtebi’j.’ 
‘Oh, wat fijn meneer!’, is et dan.
Thuus zet Oege de fiets mitien op ’e kop. ‘Da’s 
gien beste buterbaand! Mar ik geleuf da’k 
disse maote wel liggen hebbe!’ Hi’j kikt even. 
‘Ja, heur! Gao ie mar even in huus zitten, dan 
plak ik de binderbaand en zet d’r mitien een 
ni’je buterbaand omme.’ 
As hi’j nao een half uurtien in huus komt, 
bliekt dat et vrommesien de ofwas daon het 
en hier en daor ok nog wat opruumd. Ok 
hadde zi’j een bakkien koffie maekt. Oege 
wet niet wat hi’j zicht. As hi’j et vrommesien 
es wat naoder opnemt zegt hi’j: ‘Jow kommen 
niet van hier naor ik anneme!’ 
‘Nee, ik woon in Spanje. In het land van mijn 
roots. Nadat mijn adoptief ouders overleden 
zijn, ben ik naar Spanje verhuisd. Daar run ik 
een B&B. Maar nu even terug bij mijn halfzus. 
Die woont in Haulerwijk. Ik was net op de terug-
weg. Ik heet Isabel! En jij?’ 
Et is al bi’j elven as Oege Isabel mit de auto, 
fiets aachterop, ofzet in Haulerwiek.
De mannen bi’j de Bentex hadden Oege al 
een dag of wat mist. Iene van de manluden 
wet dat hi’j al een peer daegen een klein 
vrommesien mit lang, gitzwat haor ommelo-
pen zien hadde bi’j Oege in huus. Oege zels 
was in de tuun an de gang. Et leek wel of et 
vrommesien zien ni’je huushooldster was. 
Vandaege hong Oege zien beddegoed deur 
et slaopkaemerraem naor buten.

Nao een weke lat Oege him weer es zien bi’j 
de ’Bentex-Boys’. ‘Ik gao een peer weken vot!’ 
kriegen die dan te heuren. ‘Et vrommesien 
dat bi’j mi’j de boel wat opredderd het, het 
mi’j nuugd om mit heur mit te gaon naor 
heur huus in Spanje.’
‘Wat moet ie mit zoe’n mooie mokkel?’ is dan 
de vraoge. 
‘Ik hebbe niet graeg daj’m zo over Isabel 
praoten!’ is de wat kwaoige reaktie van Oege. 
‘Oh, wi’j zeggen al niks meer!’ zegt schele 
Jaopie mit de aarms omhoge. ‘Mar kom niet 
bi’j oons an as et vrommesien jow uutklieded 
het! En dan bedoel ik niet de kleren, want 
daor zuj’ wel gien bezwaor tegen hebben, 
daenke ik.’ 
‘Zo is zi’j niet!’ is et ienige wat Oege nog 
zeggen dust. Mar et maekt him mitien ok wat 
onzeker. Want ja, ie heuren de laeste tied wel 
meer van vrommesies die vri’jgezelle mannen 
financieel uutklieden. ‘Ik gao mar es op huus 
an!’ 
De mannen kieken Oege heufdschudden-
de nao. ‘Dit gaot niet goedkommen!’ mient 
schele Jaopie.
Et is een maond laeter as de mannen van 
de Bentex een glunderende Oege anlopen 
kommen zien. ‘Ik gao verhuzen naor Spanje! 
Isabel het bi’j Costa de la Luz een B&B mit een 
kleine camping an zee. Heur man is een jaor 
leden uut de tied raekt. Zi’j het mi’j een baene 
anbeuden om de camping te onderholen.’ En 
mit een kniepoge: ‘Wi’j onderholen mekeer 
vanzels ok!’
Oege vertelt hoe et d’r daor allemaole uut-
zicht. Et noflike weer en et prachtige vrom-
mesien waor hi’j zowat de hiele dag naor kie-
ken mag. De manluden wo’n stille. As Oege 
even laeter bi’j heur votlopt mit een slag in de 
rogge, is et schele Jaopie die verzocht: ‘Altied 
wel docht dat de domste boeren de dikste 
eerpels hebben!’
En now dan die adverteensie! ‘Aenlik is et 
toch nog hielemaole goedkommen mit Oege. 
Dit het zien mem niet verknoeien kund!’ zegt 
mien vrouw.



  DE OVEND  23

I n et veurige nommer van De Ovend ston 
een kotte kennismaeking mit mi’j. Ik hoop 
dat jim dat mit een protte plezier lezen 

hebben. Mien heit van zowat 78 jaor het et 
vanzels ok lezen, mar hi’j hadde d’r wel wat 
op an te marken. Dat ik him ‘heit’ nuumde, 
dat was him niet best naor de zin. Hi’j mos 
wel even slokken, zeg mar.

In mien Noord-Drents zeg ik ‘paap’ tegen 
mien ‘pap’. As ik him rechtstreeks anspreke is 
de aa langer as wanneer ik et over him hebbe. 
‘Paap’ wodt alliend zegd in Noord-Drenthe, 
mar et woord ‘paap’ is jammer genoeg niet in 
et Woordenboek van de Drentse Dialecten te 
vienen. In de rest van Drenthe wodt veur et 
woortien ’heit’ ok vao, va, vader, vaar, pap en 
pappe bruukt. In West-Drenthe, in plakken as 
De Smilde, Dwingel en Diever wodt vae en 
vaeder zegd en die woorden bin in een peer 
plakken in West-Stellingwarf, zoas in Blesdie-
ke, De Miente en Ni’jtriene, ok bekend.

Ok et Stellingwarver woortien ‘mem’ veur 

‘mamma’ kent et Drents niet. Ik zeg in mien 
Noord-Drents ‘maam’ tegen mien ‘mam’. Ere 
Drentse woorties veur ‘mamma’ bin ma, mam-
me, moeder, moder, moouder, mouder en de 
ooldere vorms moer, mooier en mouwer.
Mar et woortien ‘mem’ wodt in Appelsche 
waor ik wone vule bruukt. Alderdeegst kien-
der van Hollaans praotende oolden zeggen 
mem tegen heur moeder, euh mam, euh… 
mem.

Van de redaktie

Van paap naor heit

De ni’je direkteur van de Stellingwarver 
Schrieversronte, Abel Darwinkel, woont al 
veertien jaor in Appelsche, mar hi’j is een 
geboren Drent die grootbrocht is mit de tael 
van Norg.
Dik vuuftien jaor het hi´j warkt veur et Drent-
se taelinstituut Huus van de Taol. Mar an et 
begin van dit jaor is hi´j mit ommeraek veul 
plezier uut aende gaon mit et Stellingwarfs. 
Veur De Ovend schrift hi’j over opvalende ver-
schillen tussen et Stellingwarfs en zien eigen 
Noord-Drents.   

Van de redaktie

Kotleden verschenen: Steenwieker  
Woordenlieste

Niet veer vot van oons in Overiessel gebeuren ok mooie dingen, zoas et verschienen van de 
Steenwieker Woordenlieste. Die lieste brengt drieduzend mooie woorden die de saemenstel-
ders as echt Stienwiekers beschouwen. Et gaot om een boekwark in A4-fermaot en de pries is 
€ 16.50. Wie interesse het in dit disse lieste kan him bestellen bi’j bestuurslid Johan Doeven van 
de Historische Vereniging Steenwijk e.o.: jdoeven@hetnet.nl
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O p oons lief en leden nao bin d’r niet veul  
dingen die wi’j van oonze kindertied of  
et hiele veerdere leven mit oons mit- 

slepen. Ja, oolden beweren veur heur kiender 
somstieden de sloffies of schoegies waor  
‘t jongspul op lopen leerde. Of in ’n mooi wat- 
teerd sieraodedeusien een eerste ofknipt toe-
fien haor en wat melktaantiens van de kien-
der. Zo moe’k zels nog argens ‘t deur dokter 
Gerlach van Appelsche tekende pokkebrie-
fien liggen hebben. Ie weten mar nooit waor 
’t goed veur is in disse tieden van corona.

Een aander ding wat mi’j al mien hiele leven 
vergezelt, is ’n stok groter. Et is een oolde tao-
fel die neffens mien oolden al in de ruumte 
ston waor a’k 72 jaor leden geboren wodde. 
A’k wasken wodde of een schone pakkedoek 
kreeg, gebeurde dat op die taofel, vertelde 
mien mem mi’j laeter. Et meubelstok staot 
now nog de hieltied in et huus wao’k al weer 
zoe’n veertig jaor woon. Hoe dat allemaole zo 
kommen is, za’k jim vertellen.

Mien heit kwam van Assen en gong in ‘t jaor 
veurdat de oorlog begon as timmerman war-
ken in et tbc-sannetorie van Appelsche. In de 
winter van 1941/’42 was et op-en-daele kar-
ren tussen Assen en Appelsche op zien oolde 
fietse mit hoolten banen niet meer te doen. 
Daor kwam nog bi’j dat Engelse vliegtugen, 
die weerommekwammen van et bomberde-
ren van Duutslaand, op 3 jannewaorie 1941 
wat verdwaelde bommen valen leuten op 
Assen. De bedoeling was om et treinstesjon 
uut te schaekelen veur Duutse traansporten, 
mar de bommen kwammen terechte in een 
woonwiek. Daor raekten doe zeuven meens-
ken bi’j uut de tied en dat maekte mien 
oolden nogal overstuur.

Gelokkig konnen zi’j doe wonen gaon op ’e  
tuun en kwekeri’je van et sannetorie in 
Appelsche. In een mit een gedien ofschut 
stok van de schure waor de veurraodkisten  
mit gruunte en fruit veur de pesjenten op- 
staepeld stonnen. Vrachtrieder Steg van 
Appelsche wol mit zien peerd en waegen et 
huusraod wel ophaelen van de Sluusstraote 
in Assen en naor Appelsche brengen. Daor 
was ok die oolde taofel bi’j waor ik et hierbo-
ven over hadde. De verhuzing was nogal een 
geveerlik warkien mit al die aekelike Duutsers 
op ’e diek. Steg wol d’r , ik begriep dat wel, 
een protte centeraosie veur hebben. In die 
schure op et sannetorieterrein bin ’k doe nao 
de oorlog geboren. Doe ’k zes weken oold 
was, verhuusden wi’j naor een ni’jbouwhuus 
in ’t dörp.

Op mien negentiende gong ’k et oolderlike  
huus uut. Van mien oolden kon ik de oolde 
taofel mitnemen. Ik hadde deur de jaoren  
henne een baand mit et ding kregen, waor- 
omme wee’k ok niet. As jongkerel maekte 
ik d’r al een tekening van die aj’ hier zien 
kunnen. De taofel is now zeker meer dan 

Carol Klok

TAOFEL
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honderd jaor oold en dan ok wat wiebelig. 
Vier bolpoten van Mechels hooltsniedewark 
dregen et nogal verinneweerde taofelblad. 
Op ’e vier hoeken van et ding zitten lieuwe-
koppies. Die kieken mi’j mien hiele leven niet 
alliend goeiig, mar ok wat ni’jsgierig an. In de 
taofel zit ok nog een lae waor ik spullegies in 
beweer die ’k meugelik nog een keer neudig 
bin, zoas et pokkebriefien.

Now was d’r wat mit die taofel. Bi’j heur 
trouwen in april 1939 kochten mien oolden 
heur tegere mit een kaaste, wat stoelen en 
een spiegel op een boelgoed. Van joodse 
meensken an de vaort van Assen, tegenover 
de kezerne. Die hadden, daenk’, zo tussen 
de verschrikkelike Kristallnacht in november 
1938 in Duutslaand en et binnenvalen van 
Hitler in Polen in september 1939 et onheil 
dat van Duutslaand oonze kaante opkwam 
haorzuver anvuuld. Zi’j besleuten halsover-
kop te vlochten naor Amerike. Et meerste 
van de eventaoris zal wel binnen een dag vot 
west hebben.

As eigener van de taofel vreug ik me in de 
loop van de jaoren vaeke of wie as die joodse 
meensken west weren. Gewoon uut ni’jsgie-
righeid. Mar ok wel een betien uut schuldge-
vuul omdat mien oolden d’r mit een diel van 
heur inboedel vandeur gongen. En zo toch 
wat misbruuk maekten van de situaosie. Mar 
et idee dat de joden hielemaole niet uut de 
hanen van de Duutsers bleven weren as d’r 
gieniene op ’e boeldag ofkommen was, stelde 
me wat dat angaot meerstentieds wel weer 
gerust. Toch bleef ik beni’jd wie de meens-
ken daor an de vaort in Assen west weren. Al 
mien uutzukeri’je naor meugelike naozaoten 
in Amerike leverde liekewel niks op. Aanders 
ha’k et meubelstok weerommegeven wild. 
Ik laot et mar zo, ie kun ja niet alles weten, 
hebben en doen in ’t leven waj’ willen.

Attie Nijboer

Liever

Liever as

liever,

geef me

nog ienkeer

ien zoe'n dag

dat alles nog klopt

et allemaole nog mag

Liever, vule

liever as et

aldergekste

aldermooiste

alderduurste

alderveerste

blief ik dichtebi'j

Beleef ik et 'doe' 

van jow en mi'j

om te pruven, te smaeken

tegere mit te maeken

hoe biezunder as een 

een doodgewone dag

toch et alderzuutste pruven kan

Zoj' et me vraogen

waormit doe’k je nog een plezier?

dan weet ik hiel sekuur

gao me niet plaogen mit fratsen

leef mit me nog 24 uur

de klokke rond

op alledaegse menier’.
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E en aentien veur me uut lopt Jansje. Ze is 
de alderjongste niet meer en ik zie dat 
ze de weg overstikken wil. Wat vremd, 

daenk ik, ze blift de hieltied mar staon waor 
as ze staot, wiels ze nuver henneweer dri'jt 
mit heur hiele lichem. Omreden Jansje lange 
niet vies is van een borrel schöt et deur me 
henne: ze zal op ’e vroege morgen toch nog 
gien draank op hebben? Al rap heb ik heur 
inhaeld en vraoge: 'Wat staoj' hier toch hen-
neweer te dri'jen, durf ie niet over te stikken, 
of hej' seins argens last van?'

'Och, kiek ie mar even veur me uut as d'r niks 
an komt, dan kan ik op mien gemak overstik-
ken,' is heur bescheid. 
As de kust veilig is pak ik Jansje bi'j de elletak-
ke en zodoende belanen we an de ere kaante 
van de straote. Op et ni'je baankien dat de 
gemiente daor kotleden daelezet het, laoten 
we oons daelezakken. 'Hè, hè, zocht Jansje, ie 
hebben mien leven redded.'
'Now, now, zo mal is et toch niet steld mit 
jow?'

'Och maegd, ik kan mi'j de nekke mit gien 
meugelikhied dri'jen. En zeer dat et dot, 
alderofgrieselikst,' klaegt ze. 'Een  poze leden 
ha’k d'r ok zoe'n last van en doe docht ik slim 
te wezen. Ik was in de grote stad en wus niet 
goed meer waor ik belaand was. Doe ik in 
een smal straotien was, kwam ik bi’j een huus 
waor neffens mi’j gieniene meer in woonde 
omreden d’r gien geraniums veur de rute 
stonnen. Ik wus niet wat me overkwam doe ik 
daor inienen een vrommes zag, moej’ es be-
griepen, mit niks eers om ’t lief as een betien 
ondergoed. As ik me verstrupe doe ik altied 
de overgedienen dichte, mar nee heur, et 
vrommes bleef daor mar veur de rute staon. 
Ze mag heur ok wel es een grotere buuste-

hoolder kopen, d’r hangt meer buten as dat 
d’r in zit, scheut et deur me henne wiels ik de 
haand tegen heur opstak en rap deurlopen 
bin.’ Jansje kikt me an en vragt: ‘Dat meens-
ke het gien fesoen in de huud. Snap ie zoks 
now?’ Ik nikke glimkende van nee. 

Jansje is nog niet uutpraot en gaot wieder. 
‘Mien veralderaosie wodde nog groter doe 
ik veur een etelagerute ston waor as al-
derhaande vremd spul uutstald was. Eerst 
docht ik nog dat et een winkel veur peerden 
wezen zol vanwegens et zwiepien dat tegen 
de ziedkaante ston. Mar doe ik die kleine 
onderbroekies mit kaant, waor as bi'jkaans 
nog gien centimeter stof an zat, en nog meer 
van dat halvewieze spul liggen zag, wa’k 
d’r al rap aachter dat et hiel wat eers wezen 
mos. D'r hong een groot plakkaot waor as 
een halfnaekend vrommes op ston die een 
massagestaeve anrikkemedeerde. Da's now 
krek wat veur mi'j vanwegens mien stieve 
nekke, miende ik. Votdaolik wa’k uut de raod 
en stapte naor binnen toe. Daor hebbe ik 
me zoe'n staeve kocht mit een batteri'je d'r 
bi'j, eers wil et apperaot niet warken, zee 
et winkeljuffertien. Ok al zoe'n nuverachtig 
vremd jonk, slim opvarfd om heur gezichte. 
Vuurrooie lippen, dikke zwatte ranen om de 
ogen en poerzwatte kri'jepoten  weren d'r 
omhenne tekend. Wat maekt et me ok uut, 
docht ik, ik heb mien slag sleugen mit mien 
massagestaeve. 

Aovens bin ik d'r votdaolik mit doende gaon. 
Ik schrok eerst wel evenpies doe et ding slim 
begon te trillen wiels ik d'r mit over mien zere 
nekke wreef, mar et wende al gauw, heur. En 
ie kun et geleuven of niet, zo staorigan wod-
de mien nekke beter, dat bespeerde me mooi 
een reize naor de dokter. Mar kotleden begon 

Sjoukje Oosterloo

Snap ie zoks now?



  DE OVEND  27

die ellende weer vanni'js. Ik gong mitien weer 
rap te keer mit mien staeve, mar nao een hot-
tien hul hi'j d'r mit op. Oe wee, ik miende da’k 
alles zo goed in streken hadde, en now is me 
de batteri'je leeg, foeterde ik. Ik hebbe d’r een 
ni’je batteri’je in scheuven, mar et gaf niks, et 
ding vertikte et. Een stokmennig daegen he’k 
et anzien, mar de piene in mien nekke wodde 
de hieltied slimmer. Zodoende bin ik zokrek 
naor de Hema west mit mien massagestaeve. 
Ik scheuf et ding over de toonbaank mit de 
vraoge as zi’j de staeve veur me rippereren 
konnen.' 

Jansje zocht es diepe en gremietig zegt ze: 
'Now, vule eerbied het et winkelpasseniel 
vandaege-de-dag ok al niet meer veur een 
oold meenske.' 

'Hoezo, gien eerbied meer?' wil ik weten.
'Now, die beide winkeljufferties gnezen heur 
stokkend doe ik et apperaot op de toonbaank 
legde. Ik wodde zuver lelk en zee: “Hebben 
jim gien fesoen leerd, et geft toch gien pas 
om een oold meenske liek in heur gezichte 
uut te lachen”. Hoe as ik ok foeterde, et gaf 
gien sikkepit. Die aekelige meiden stonnen 
te schuddeboeken van ‘t lachen. Op et laeste 
kwam d'r ien of ere baos op et kebaol of en 
stuurde die beide giebelkonten vot. Doe ik 
him de staeve zien leut, en zee waor as ik 
veur kwam, vertelde hi'j me hiel vrundelik 
dat ze bi'j de Hema gien ripperaosies deden. 
Daor mos ik veur bi'j een speciaolzaeke in de 
grote stad wezen, dochte hi’j. Now moet die 
man niet daenken dat me wat an mien ogen 
mekeert, die bin nog poerbest. Ondaanks dat 
hi’j fesoenlik bleef, zag ik wel dat zien mond-
hoeken een betien trilden. Snap ie zoks now?' 
Vraogende kikt Jansje me an. 

Wiels ik mit muuite mien lachspieren in 
bedwang hole, zeg ik: 'Nee, Jansje, et zal de 
mederne tied wel wezen, moej' mar rekenen. 
Daor snap ie somstieden niks van.'

Harmen Houtman

In et stookhokke…
In et hokke naost de ketel
     vri'jde ik zo vaek’ mit jow.
't Moch niet van de oolde luden,
     mar die hebben 't nooit weten, now?

Zundagaovend, half negen,
     kuiertien van va en moe,
ongedurig stao 'k te waachten,
     deure dichte, grundel toe.

Tussen ham en spek en wosten,
     zit ik op jow briede schoot,
nog mar achttien, eins een maegien,
     mar toch vule ik me groot.

Morgen waskt Mem hier de kiele
     en de sokken van oons heit,
mar vanaovend meuj' me tuten,
     want ik bin een vri'je meid...

Tussen flessen veur et wecken,
     trek ie dan de bostrok uut
en mien onderjurk vaalt zomar,
     'k hang een haanddoek veur et ruut’...

Nao een uurtien heur ik klompen,
     daor kommen va en moe weer an
en we griepen oonze kleren,
     eins weren we nog meer van plan... 

'k Doe de deure rap weer eupen
     en ie sloepen de hede deur.
Vreselik staepel op mien Garriet,
     dus ‘tot ankem weke, heur'.

't Stienen hokke staot nog hieltied,
     op dat mooie, oolde stee.
Zestig jaor biwwe al weer trouwd,
     'k daenk' nog vaek’ an wa'k daor dee.
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O piens was d'r een allemachtig had 
geluud te heuren. Et leek op et felle 
remmen van

een auto! De meensken die bi'j et raem zatten 
schrokken geweldig. Ze leuten heur lepel en 
vörke bi'jkaans uut de hanen valen. 
Hi'j bespeulde de witte en zwatte toetsen 
krek as daorveur. Douk zol hi'j wel zien wat d'r 
gaonde was.

't Was op een zaoterdagmorgen dat hi'j de 
naeme Peter kregen hadde. Zien baos, die 
vroeger op 'e morgen zien baos nog niet 
west was, hadde tegen zeuven ure de dekens 
opsleugen. Dat was slim betied veur een 
vri'je zaoterdag. Daorbi'j kwam ok nog dat hi'j 
naachs beheurlik laete in zien nust kreupen 
was. Kees van Dieck was pianist, vandaor. 
Hi'j zat niet in een groot orkest, ok al hadde 
hi'j daor jaoren in speuld. De laeste tien jaor 
weren zien klaanken meerstal in resteraants 
te beluusteren. Hi'j zorgde daor vaeke veur 
de aachtergrondmeziek, as omliesting van 
de aovend. Brulloften dee hi'j niet vule meer, 
omdat hi'j de indrok kreeg dat daor kwaolik 
naor him luusterd wodde. Et volk lachte en 
praotte dan meer en hadde zodoende vule 
minder andacht veur zien pianospel. Op be-
stelling speulde hi'j 'Lang zullen ze leven' en 
nog wat van die verplichte vassies. 

Bi'j een sfeervol etentien bepaolde hi'j de 
stemming deur et speulen op zien vleugel. 
Veur-, heufd- en naogerechten vreugen om 
bepaolde meziek. Hi'j hul zels ok wel van die 
aovenden mit keerslocht, nette jurken en 
pakken. De locht van lekker eten, et prao-
ten en lachen op zaachte toon. Zels hadde 
hi'j een donker pak an mit een klein gries 
strepien, een witte boezeroen en een rood 
vlinderstrikkien veur. Ien keer in de drie 

weken zat hi'j in de stoel van de kapper. Aj' 
d'r goed uutzaggen en pasten bi'j de meens-
ken om jow henne, dan vreugen ze je opni'j 
om te speulen. Zodoende hadde hi'j de 
laeste jaoren zien vaaste adressies kregen. 
Elke woensdag zat hi'j in een eethuus in et 
centrum en op vri'jdag bi'j een diner-dansant. 
Daor haj’ etenties, waor tussen de gangen 
deur de voeties van de vloer gongen. Bi'j dat 
laeste warkte Kees nogal es tegere mit een 
drummer en een bassist.

De aovend veurdat Peter, Peter 'deupt' was, 
hadde de pianist een optreden bi'j zoe'n 
daanseri'je bi'j keerslocht. Die keer allienig. 
't Was zoas gewoonlik laete wodden. Onder 
et genot van een naogerecht dat overbleven 
was, hadde hi'j een schoffien mit de eigener 
zitten te praoten. Tiedens et stofzoegen van 
de hoolten vloer hadde hi'j zien bladmeziek 
bi'jmekeer gadderd en was vertrokken.
Tegen een ure of half zeuven was hi'j alweer 
wakker en docht nao over de oflopen aovend. 
D'r weren altied twiefels: hadde hi'j de goeie 
daansmeziek speuld, was et geluud van de 
vleugel niet te had west, hadde hi'j te lange 
deurspeuld? De laeste maonden kon Kees de 
hieltied muuiliker slaopen. Eins vuulde hi'j 
him de hieltied ienzemer in et grote huus. 
Deur zien onriegelmaotige wark hadde hi'j 
mar een peer oppervlakkige vrunnen.
De weinige femilie die hi'j hadde woonde 
veer vot of betekende niet vule veur him. Ze 
hadden allegere heur eigen zaeken en zorgen 
en daor vullen ze him niet mit lastig.

Doe hi'j de gedienen eupentrok zag hi'j dat 
et diezig was. De junizunne perbeerde d'r 
deurhenne te breken. Dit was krek weer om 
een frisse kuier te maeken.
Hi'j wusk him, dee makkelike kleren an en 

Harmen Houtman

Peter
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at twie plakkies brood mit een beker melk. 
Krachtig trok hi'j de veters van zien schoenen 
strak en stapte de buterlocht in. Hi'j aosemde 
een keer diepe en was de kotte naachtrust 
alweer vergeten. D'r laggen druppen op et 
grös en alles reuk zo lekker. Wat zol disse dag 
brengen? D'r was gien doel en dat raekte him 
soms. Zol d'r iene langeskommen? Was d'r 
argens een sportwedstried waor hi'j henne 
kon? Mos hi’j niet neudig es naor die oolde 
schoelekammeraod? D'r reden nog haost 
gien auto's, zo now en dan vleug een fietser 
him veurbi'j. Al rap hadde de zunne et van de 
dieze wunnen. Tussen de huzen deur stuurde 
hi'j zien straolen de klinkers over.

Kees hadde al twintig menuten lopen doe 
hi'j bi'j et oolde pakhuus langesleup. Daor 
laggen alderhaande kertonnen deuzen op 'e 
stoepe. Die troep argerde him en hi'j schop-
te tegen een deuze an, die haost op 'e weg 
belaande. Een ere vleug tegen de gevel en 
zo zag hi'j inienen dat kleine kattien! Et was 
schruten en bibberde een betien. Et trippel-
de muuizem en hadde zien ogies kwaolik 
eupen. 't Was gries mit zwat en et hadde een 
klein wit stippien aachter et linkeroor. Kees 
schrok en gong op 'e hurken zitten. Et besien 
wol weer vlogge aachter iene van de deuzen 
kroepen. Wol vlochten veur de felle zunne en 
de onbekende grote haand. Doe pakte Kees 
et op en keek et es an. Et hadde gien inkelde 
belangstelling veur him en wol aenlik zo rap 
meugelik vot.
D'r was vanzels weer zoe'n schoft west die et 
kattien hier gisteraovend daelezet hadde en 
votreden was! Waoromme koj' zoe'n hulpe-
loos diertien niet naor et asiel brengen? Hi'j 
hul et kattien goed beet. Zol hi'j et mit naor 
huus nemen? Et gaf vanzels wel drokte. Ie 
mossen veur voer zorgen, veur oppas aj' wat 
langer vot weren. De bak mos riegelmaotig 
schonemaekt wodden. Eins hadde hi'j nog 
nooit veur een aander zorgen hoefd. An de 
ere kaant gaf et beheurlik wat ofleiding. Hi'j 
leut et besien niet los en besleut de gok te 
waogen! Even keek hi'j naor de gevel van et 

pakhuus. Daor ston de naeme 'Tsaar Peter 
de Grote' op. De Rus die in 't verleden veur 
kontakten mit et Westen zorgd hadde. Die in 
Zaandam et vak van scheepstimmerman een 
betien leerd hadde. De man die laandkaor-
ten, ni'je gereedschoppen en de braandspui-
te in zwang brocht in et grote Ruslaand. Peter 
was een mooie naeme veur zien toekomstige 
huusgenoot. Tsaar leut hi'j d'r dan veurweg. 
Peter alliend klonk beter.

Dat was allegeer al weer drie jaor leden. Peter 
was now een flinke en starke kaeter. Goed 
in 't haor, niet zinnig mit eten en een trouwe 
kammeraod van zien baos. Kees hadde nooit 
spiet had dat hi'j him oppakt hadde. Now was 
d'r iene waor hi'j veur zorgen kon.
't Was even wennen in et begin. Eerst lag hi'j 
op 'e stoel in de zunne te doezen. Leup alge-
durig naor de deure, krek al wol d’r vandeur 
gaon. Bi'j et eten moch Kees him evenpies 
aaien. In de maonden daorop raekten ze de 
hieltied meer an mekeer wend. Laeter leup 
hi'j aachter zien baosien an as die te kuieren 
gong. Bi'j et pakhuus deuk hi'j nog wel es 
tussen de deuzen, krek as wol hi'j zeggen: 
hier kom ik weg. Now en dan deden ze een 
autorittien naor een netuurgebied. As Kees 
naor et wark mos, hadde hi'j d'r muuite mit 
om Peter thuus te laoten. 

't Was op een vri'jdagaovend in april, niet 
veer veur keuningsdag. De zunne was rood 
ondergaon nao een zaachte dag. De lochten 
in et resteraant weren al ansteuken. Et zat 
aorig vol mit volk dat nocht hadde an een 
sfeervolle aovend. Hi'j zat nao et veurgerecht 
al veur et twiede half ure te speulen. Zien 
piano was glad as een spiegel, de kristallen 
laampe blonk d'r in. Veur de gezellighied 
hadden ze d'r een prachtig boeket van paorse 
chrysanten, gele gerbera's en gipskruud op-
zet. D'r hong een locht van braoden haeze; de 
messen en vörken weren zachies te heuren. 
Et volk was in heur beste kleren en praote 
stillegies. Vrouwluden dreugen lange jurken 
en manluden hadden heur netste pak an.
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 't Was krek op et mement dat hi'j Een dans- 
liedje deint speulde, doe d'r van buten een 
geweldig leven kwam. 't Leek op een auto, 
die ofgrieslik hadde remmen mos! De meens-
ken die as bi'j de ruten zatten schrokken 
ommeraek en keken veraldereerd naor buten. 
Een stokmennig aanderen kwammen in de 
bienen om te kieken wat d'r an de haand was. 
't Was even hatstikke stille. 'Gelokkig,' reup 
een vrouw in een blauwe jurk, en ze gong 
weer zitten. 'Krek op ’t nippertien,' reup een 
man mit de vörke nog in de haand. Geleidelik 
zocht et volk zien plak weer op. Kees was niet 
opholen mit speulen. Hi'j zol douk wel zien 
wat d'r krek op et nippertien gebeurd was. 
Staorig sleug hi'j de meziekblaeden omme. 

Halverwege et volgende lied gong de deure 
langzem eupen. Hi'j hadde d'r krek et oge op. 
Nuver, want hi'j zag d'r niet iene in kommen. 
Zachies gong de deure ok weer dichte. 't Zol 
de zoele aovendwiend west wezen, docht hi'j. 
Inienen vuulde hi'j wat tegen zien bienen. De 
meensken lachten en wezen. Veurdat hi'j d'r 
arg in hadde was Peter op ’ vleugel sprongen. 
Hi'j krulde mit zien stat en zette een peer 
treden op et gladde vlak van et muziekin-
sterment. Zonder dat hi'j d'r wat an doen kon 
drokte Peter et bloemstok an de kaant. De 
vaas vul an diggels op 'e vloer, de bloemen 
dreven in et waeter. De kaeter dri'jde een 
rontien en gong rustig liggen in de waarmte 
van de laampe. 

Kees wus niet goed wat as hi'j doen mos. 
Him beetpakken en op 'e grond zetten? 
Zien exkuus anbieden? Veurdat hi'j d'r arg in 
hadde ston de baos van et resteraant aachter 
him en zee: 'Rustig liggen laoten en gewoon 
deurspeulen.' 
Iene van de obers veegde alles netties op. De 
gaasten, die et ok allemaole zaggen, gnezen 
en een peer begonnen te klappen. Kees wus 
niet waor as hi'j kieken mos en zien vingers 
beruurden onzeker de toetsen. 
Peter lag al rap te slaopen. Hi'j bleef d'r de 
hiele aovend liggen en gaepte now en dan 

een keer. De aovend wodde mooier en plezie-
riger as ooit teveuren. 't Was krek as straolde 
de vrundschop van de twieje of.

Ze bleven tegere, elke keer as Kees speulen 
mos. De resteraantbaozen vreugen d'r alder-
deegst omme. Zo kreeg de pianist een protte 
anspraoke en et leverde him nog meer wark 
op. D'r verschenen foto's van et twietal in de 
kraante. Et mooiste komplement kregen ze 
op een keer van een ooldere man. '’t Bin krek 
twie breurs,' gnees hi'j.

Op een aovend nao et opdienen van een 
grote koeme ies kwammen d'r twie vrouwlu-
den naor veuren. Staotig leupen ze op Peter 
en Kees an. 'Ik hebbe een verzuuknommer,' 
zee iene van de twie mit een glimlach, 'en we 
doen zels mit, want we zitten in een koor!' 
Zoks gebeurde niet vaeke. As dat mar goed 
gong! 'Wat kan ik veur jim speulen?' vreug de 
pianist verbaosd. 
'Et Katteduet van Rossini,' zee de vrouw, 'dat 
past zo goed bi'j jim.’ 
Ooit hadde hi'j dat wel es speuld. Et was een 
wonderlik en vermaekelik stokkien klassieke 
meziek. Kees zette in, de vrouwluden zongen 
op heur mooist. Ze miauwden as de besten. 
Peter wodde wakker en luusterde andachtig... 
De eters hullen heur de aosem in en neurie-
den mit et miauwen van de zangeressen mit. 
Ze lachten, geneuten en klapten nao ofloop 
enthousiast.

Van die tied of speulde en zong Kees veur 
et slaopen gaon elke aovend dat Katteduet. 
Dan sleup Peter thuus krek zo lekker as op 
die vleugel bi'j die etenties. Et ienige wat hi'j 
miste was... zien feestelike pebliek.
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Harmen Houtman

Ien averecht…

Een peer keer in 't jaor
dreeg ik de trui die Mem
eertieds veur me breidede

Een brune mit een 
grune balke en mouwen 
mit de lengte die ze mit een lint
ofmete an mien aarms.

Winters as ik thuuskwam
luusterde ik andachtig naor 
et tikken van de pennen,
die et ritme zongen van
ien recht en ien averecht

Zachies stuurden
heur vingertoppen de wolle
in toeren de pennen over
naor de boord, de hals,
et veur- en aachterpaand.

As een waarme deken omsluten,
in gedaachten, heur rappe hanen  
et vel van mien koolde lief;

          Mit 'e jaoren wodde
          heur klowen gaoren kleinder
          totdat d'r ien draotien overbleef...

Ik telle de steken,
mar raeke vertiesd
in de genegenhied die zi'j breidede...

Van de redaktie

Johan Veenstra op 
’e Mannefestaosie 
Nedersaksische  
Literetuur

Stellingwarver schriever Johan Veenstra was 
op 12 feberwaori in een mooie rolle op inter-
net te zien. Hi’j vertelt in een filmpien mit him 
van zoe’n twintig menuten over zien literaire 
wark, hoe dat ontston en nog altied ontstaot, 
en hi’j lat romanfragmenten heuren.
Krek as een tal aandere Nedersaksische 
schrievers was hi’j een biezundere gaast op 'e 
mannefestaosie die in de titel van dit stokkien 
nuumd is. Die was as Zoom-videokonfereen- 
sie veur et grote peblieke te volgen en kan 
nog tot vermoedelik half april bekeken wod-
den.
Om dit biezundere filmpien van Johan Veen- 
stra veur langer zien laoten te kunnen, is et 
now al plaetst op de bladziede 'Archief' van 
de Stichting Sasland. Wie dus geern ‘los’ et 
filmpien mit de vertellende en veurdregende 
schriever zien wil, kan naor sasland.nl gaon: 
www.sasland.nl/archief. Vervolgens moej' Jo-
han Veenstra (Stellingwarf ) (in gruun) anklik-
ken en dan bi’j’ d’r.

Johan Veenstra dreegt veur op Youtube
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A l een hiele poze kun jim op ’e bladzie-
de hiernaost van de prachtige strip-
tekenings van Frank Spijkers van De 

Oosterstreek genieten. Middelieuwse heufd-
persoon Otto maekt in zien stried veur meer 
erkenning veur him as Heer van Buil arg veul 
mit. Mar, niet in et minste plak vanwegens 
zien toch ok wat eigenaorige en eigenwieze 
gedrag, gaot him dat niet altied lieke goed 
of. Of dat in de ni’je serie van Frank hiel eers 
wezen zal? Ie zollen zeggen van wel, want 
Otto het sund een posien een hond. En zien 
hond staot vanzels naost de baos en komt, as 
et goed is, veur him op. Toch?   
Frank Spijkers is in et eerste plak veural 
bekend as histotolk. Zo vertelt hi’j op schoe-
len over de geschiedenis; niet alliend in 
Stellingwarf, mar ok op schoelen in bi’jglieks 
Almere. De Stellingwarver Schrieversronte 

gaf twie boeken van him uut: Weeromme naor 
Stellingwarf(2009) en De wraoke van Pieter 
Stoefzaand (2011). Beide bin stripboeken, die 
ok geschikt binnen veur et (basis)onderwies. 
Niet alliend vanwegens de onderwarpen, mar 
ok omreden de verhaelen in beide boeken in 
et Stellingwarfs én et Nederlaans binnen, zo-
dat leerlingen de taelen makkelik mit mekere 
vergelieken kunnen.
Over de ni’je striptekenings, die d’r krek even 
wat eers uutzien as de veurige serie, zegt 
Frank: ‘Ja, Otto was toe an een opwardering. 
Een Otto 2.0 zeg mar. De feguren bin wat soe-
pelder, volwassener, de bewegings bin beter. 
Et kleuren doe ik now mit de haand en niet 
meer mit de komputer. Deur te warken mit 
alkehol inkt bin de kleuren mooier en passen 
ok beter bi’j mekere.’

Sietske Bloemhoff

Ni’je serie strips van Frank Spijkers

Frank Spijkers an et wark mit de volgende striptekening.
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