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Veur woord 

Dit nommer komt uut in de 
tied dat et omdebi'j vief 
jaor leden is dat de Stel-. 
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	 lingwarver Schrieversronte 
opricht wodde. Dat hul doe 

v 	c 	aenlik automatisch in, dat 
d'r ok een kontaktblad 
kwam. Dat De Ovend viert 
now aenlik ok feest! Van 
eenhiel ienvooldig sten- 

cud blad is hi'j flink veuruut gaon: stencil wodde 
een soort offset, en foto's kwammen d'r in; 	hi'j 
wodde dikker, en gong van viere naor zes keerin Tt 
jaor. An schrieveri'je, tekenings en foto's gien 
gebrek; al wil et bestuur graeg in de toekomst een 
grotere anpàk. Van dat moej' et rappot d'r nog es 
op naolezen. Hoe De Ovend ok veerder gaon zal, jim 
stokkies bin altied welkom. Waacht d'r niet mit, 
watinte sturen. Lao 'we perberenetbiad nog leven- - 
diger te maeken. Et woord (de penne) is ok an jow! 
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Et rappot is d'r! 

Vri'jdag 25 meert was een biezundere dag veur de 
stuurgroep en iederiene die an et rappot Veerder mit 
et Stellingwarfs mitwarkt het. Gemienten, perveensie, 
kultureleraoden, Fryske Kultuerried, en alle mitwar-
kers weren nuugd om naor Apple Tjalma in Berkoop te 
kommen. Daor zol aovens om half achte et eerste exem- 
plaor deur de stuurgroep van de Stellingwarver Schrie-
versronteanPerf.Dr.A. Vondeling, de man die de raod 
gaf et rappot te maeken, anbeuden wodden. Ok de heer 
S. Hondema, die een peer jaor leden nog lerer in Oos-
terwoolde was, en die de stuurgroep mit Perf. Vonde-
linginde kunde brocht hadde, was d'r Pattie hadden 
heur al ofvraogdasde heer Vondeling wel kommen zol, 
now krek et kammenet valen was, mar hi'j kwam! 

Pen. Vondeling zee in zien toespraoke dat et ok 
al daoromme zo aorig veur him was, omdat zien mem uut 
Berkoop kwam. De eigen omgeving, de streek daor as je 
femilie weg komt, trekt altied. Butendat hadde ok de 
heer Vondeling respect veur wat de Schrieversronte 
wil en dot. Benaemens al dat vri'jwilligerswark vun 
hi'j prachtig. Mar daor kanetniet allegere op dri'j-. 
en blieven, dat de heer Vondeling wol geern nog es 
dudelik zeggen, dat d'r tochwel geld los kommen moet 
van de overheden, omoonswark veuruut .te helpen. Hi'j 
wol gien kritiek leveren, mar de subsidies van gemien-
ten en perveensies vun hi'j - hoe goed bedoeld ok - 
wel riekelik an de lege kaante. Een balle veur eupen 
doel veur borgemeister Oosterwljk, die laeter op 	de 
aovend an It woord kwam: 	hebben ok nog mar len 
keer om een (kleine) verhoging vraogd!" 

Perf..Vondeling vunetdaoromme zo belangridk, dat 
wark dat daon wodt om et Stellingwarfs, endeeigen 
kultuur van Stellingwarftebeweren, omdat et neff ens 
him hier om een uniek geval gaot; de Berkoper karke 
is mooi, mar d'r bin meer zokke karken. Et Stelling- 
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warfs is nargens eers zo op de wereld te vienen, en 
as dat ien keer verleuren gaot, kriej' zoks nooit 
weeromme...! Onder eren daoromme nuumde Perf. Vonde-
ling et rappot van Stellingwarfs, Fries, Nederlaans, 
ja alderdeegst van Europees belang. Hi'j hoopte omme-
raek, dat et rappot daor as et komt, zien wark doen 
zal. Dat wark is veural: de meensken en de overheden 
in de bienen kriegen veur et behoold van et Stelling-
warfs. 

De Friese Dippeteerde Mulder brocht zien toespraoke 
in aorig geef Stellingwarfs, dat deur de anwezigen 
slim op pries steld wodde. Nit zien goedvienen drok-
ken we zien rede hieronder of. 

Rede Dippeteerde J. Mulder 

Meneer de veurzitter, Perf. Vondeling, Volk. 

Wie van jim bekend is in Zuudlaoren die kent de 
uutspraok van dat drp: "Wie binn'n gain drenten, wie 
binn'n gain grinnegers, wie binn'n Zuudlaorders." An 
disse zegswieze mos jk daenken doe ik Jim uutneudiging 
kreeg om anwezig te wezen bi'j de uutrekking an Per-
fester Vondeling van et rappot Veerder mit et Stel-
lingwarfs. "Wat hebben wi'j hier mit Zuudlaoren te 
maeken," zullen jim misschien zeggen. Wel, weinig of 
niks, daenk'! Mar d'r is een betien overienkomst. Zuud-
laoren ligt in Drente, mar ethangt zoe'n betien tegen 
"Grnnegerlaand"an en van de Stellingwarven zoj' zeg-
gen kunnen, dat ze, wat tael en kultuur anbelangt, 
wat tussen Drente en Grunningen in hangen. Mar ze hg- 
gen in Frieslaand, de Stehhingwarven, ze heuren 	d'r 
hielemaol bi'j. En dat moet zo blieven! 

1k wete netuurhik, dat d'rhier een Stellingwarver 
Schrieversronte is. En dat die biezunder aktief is. 
Et perveensiaol bestuur het hierveurgrotewardering. 



Wi'j zien dit ni. zo, dat de Stellingwarvers doende 
binnen om heur identiteit te bewiezen. En dat is een 
hiel goed ding. Et is van groot belang, dat regionale 
kulturen beweerd blieven. Ok binnen de grotere ienhe-
den. Misschien is dit zels wel nuttig veur die grotere 
ienheden, ni. om dietebescharmen tegen de naodielen 
van ienvormighied en tegen een meugelike......zels-
overschatting. Zo is in mien ogen et Stellingwarfs 
nuttig veur et Fries en et Fries op zien beurt. veur 
et Hollaans. En daorom moet et beslist wel Veerdermit 
et Stellingwarfs. 

Veur ik hier henne ree, heb ik et boek De Vrjj 
natie der Stellingwerven van Dr. Oosterwijk nog even 
in hanen had(wat het die man d'r al wat an of schre-
yen). Op de laeste bladziede van dat boek las ik, dat 
de Stellingwarvers indel5e ieuw tegen heur zin bi'j 
Frieslaand voegd binnen. Dat was netuurlik vervelend 
veur de Stellingwarvers - ja dat is ±och zo - mar ik 
hoop enikreken d'rop, dat d'r van die tegenzin niks 
meer over is. En dat "tegenzin" now "zin" is. Want, 
en now moat ik efkes oergean ynitFrysk: "Sin en wille 
kinn'folle tille." Op de eerste bladziede van zien 
boek zegt de heer Oosterwijk dat de Stellingwarver 
tael "geheel afwijkt van het Fries". Dat woord "geheel" 
vienikwat kras. 1k kanzo mar een stokmennig woorden 
opnumen die typisch Fries binnen, bijv: heit1)mem, 
omke, pake, oerheit, protte, jim, nocht, lelk, 	Dus 
een betien femilie bin wi'j wel en is dat vaeks niet 
beter as al te nao? Intussen nogmaols hiel hattelik 
bedaankt veur de uutneudiging. Jim kun d'r van over-
tuugd wezen dat de Stellingwarven, meer in et bie-
zunder de tael en de kultuur oonze volle belangstel-
ling hebben. 1k hebbe zegd. 

25 meert 1977 
	

J. Mulder. 



1) Een prachtig studieonderwarp 	. deinvloed 
van beide taelen van weerskaanten. Dat d'r nogwel 
meer aachterzit, lat een woord as Mem zien, dat toch 
wel slim veul op "Mamma" liekt......Inderdaod, Mem 
mag wel "typisch" veur Frieslaand wezen, mar Memme 
komt ok in It Jiddischveur Genog Stellingwarver fe-
milies zonderjen spoor Fries bloed in de aoren, zeg-
gen ok Mem! In Staphorst, Runen zeden ze It ok wel, 
enin ere, butenlaanse taelen, buten Fraans en Engels 
omme nog wel, komt et ok wel veur. 

Red. 

"Veurnaemste is, dat de Schrieversronte de meensken 
in oonze kontreinen anvietert om heur in et Stelling-
warfs uteren te blieven," zee Dr. P. H. Oosterwijk, 
vanzels ok in et Stellingwarfs. Hi 1 3 praotte ok uut 
naeme van Vrouw Westra, wethoolster vanWest-Stelling-
warf die ok op de bi'jienkomst was. De beide gemien-
tebesturen warderen et wark van de Schrieversronte, 
en waachten mit belangstelling plannen en idenen of. 
An de heer Oosterwijk zien woorden te oordielen, zol 
d'r hiel goed een verhoging van de subsidie in zitten 
kunnen. Wel wol hi'j graeg een uutspraoke van Perf. 
Vondeling wat "behemmel en" , die zegdhaddedat d'r wat 
een "wanverholing" is tussen wat bi'jglieks an sport 
uutgeven wodt en an kultuur. Dr. Oosterwijk gaf even 
an, wat d'r in zi en gemiente zoal veur "kulturele zae-
ken" betaeld wodt. Krek liek as Perf. Vondeling en 
Dippeteerde Mulder, weenskte hi'j uut naeme van beide 
gemientebesturen oonze Schrieversronte veul succes. 

Et rappot is intied al naor weet hoe veule instaan-
sies verstuurd. Om even een greep te doen: gemiente-
besturen, perveensie, kulturele raoden, Fryske Kul-
tuerried, plaetselike belangen, oolderkernmisi. p0- 
letieke perti 'jen, vrouwenverienings, 	karkbesturen, 

verienings veur kleine drpen, kultuieLu ericflhtLg-', 
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personiel van schoelen en zo wat henne; en, niet te 
vergeten, naor een hiele riegel instaansies buten de 
Stellingwarven, die ok mar op iene of aandere wieze 
wat mit obns warktemaeken hebben kunnen. Trouwens, 
ok al oonze leden hebben al iene. 

Veur wie toch graeg nog even weten wil, wat et 
rappot naorveurbrengt: Et lat zien, waor hulpeneu-
dig is om de Stellingwarver streekkultuur op een vol-
wassen meniere zien gerak kriegen te laoten. Et doel 
van de Stellingwarver Schrieversronte wodt naor veu-
ren brocht; een overzicht wodt geven van wat de Stel-
lingwarver Schrieversronte in 5 jaor op 'e bodden 
brocht het in verbaand mit schrieveri 'je, taelkundig 
onderzuuk, volkskunde, en historie; ere aktiviteiten 
van de Stellingwarver Schrieversronte: teniel, kaba-
ret, kursussen, onderwies, publiciteit wo'n bespreu-
ken; de meugelikheden veur een veerder uutbouwen van 
de Stellingwarver beweginge wo'ninogenschouw neu-
men; en, as een "rooie draod", zo hebben de kraanten 
al schreven, lopt deur et rappot et dringend verlet 
van mankracht om te doen wat d'r daon wodden moet. 
Veerder bin wegen angeven waor we langes moeten, as 
we et Stellingwarfs as een levendige tael in et Stel-
lingwarver laand beweren willen, en waor de hulpe 
langes kommen moet van alderhaande instaansies, die 
verantwoordelikhjed hebben veur een ieuwenoold stok 
volkscultuur. 

Al mit al bin d'r almeeras 900 de deure uut. le 
kun trouwensnogiene bestellen bi'j de administrao-
sie. Lao' we hopen, dat d'r wat mitoonsrappot daon 
wodt, dat dezaeke veerder komt. Dit is misschienwel 
et plak om even die meensken hier - as daank - te 
numen, die de stuurgroep mit zoveul wark veur et rap-
pot hulpen hebben. Et bin: Fré Oosterhof, Ben Oostra, 
Rennie Betten, Sietske A. Bloemhoff, Jacob Nijholt, 
en de Ofd. Interne Zaeken, gemientehuus Oosterwoolde. 
Lao' we hopen dat disse barg wark van oons mit mekeer 
de zaeke veerder brengen zal, want we bin d'r nog 
lange niet. Veerder mit et Stellingwarfs! 

Henk Bloemhoff. 



Twie nije warkers 

Sund 1 april het de Stichting twie ni'je meensken in 
dienst. Eenvervanging van Jacob Nijholt, en een uut-
breiding mit iene man; op et zelde type regeling as 
in et geval van Nijholt. Et bin Egbert de Boer uut 
Donkerbroek(die zit veural veur De Ovend, schoelema-
teriaol, brieven versturen, verslaegen maeken, enz.), 
en Henderk de Vries uut Waskemeer. Die warkt veural 
veur et Stellingwarfs woordeboek. Wi'j hieten oonze 
ni'jemeenskenhattelik welkom, en hopen, dat ze lie-
keplezierigbi'j oons an It wark wezen zullen as heur 
veurganger! 

Henk Bloemhoff. 

Ofscheid Jacob Nijholt 

Op vri'jdagaovend22 april, bi'j stuurgroeplid B.L 
JanseninOosterwoolde thuus, nammen de stuurgroep en 
inkelde ere Schrieversronteleden ofscheid van een wel 
biezunder man uut de Schrieversronte; Jacob Nijholt 
uut Oosterwoolde. Biezunder, ja; een pionier, om zo 
mar te zeggen! De eerste man, die een baene hadde die 
d'r louterenallienig veur et Stellingwarfs was: ar-
chiefwark, typwark, boeken verkopen of uutlienen, en 
wat al niet. Zoas jim weten, kon Jacob Nijholt bi'j 
oons kommen op een laandelike regeling veur jonge 
warkiozen. Die regeling veur him is now (nao 1 jaor) 
oflopen; butendat moet hi'j in dienst. Hi'j nam et 
bestuur een protte wark uut hanen, en op een hiele 
goeie wieze: krekt, secuur, kiebig en gao mar deur. 

De Schrieversronte het een bult plezier van disse 
kracht Jacob Nijholt had, en dat wodde dan op de of-
scheidsaovend ok niet onder stoelen of baanken steu-
ken. 
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Johan Veenstra gaf veur alle wark, en niet te verge-
ten veur alle wark, dat Jacob nog buten zien gewone 
wark omme veur oons daon het, een 	 mit inhoold, 
en een foto van Jacob tegere mit Pieter Jonker in 
(sutel-) aktie in Else. Ok stuurgroeplid Jan Betten, 
as de verantwoordelike man van de warkbegeleidings-
kemmissie, prees en daankte Jacob nog es ommeraek veur 
alles. Ok Heit en Mem Nijholt, die d'r disse aovend 
bi'j weren, wodden bedaankt. Zi'j haddennogal es wat 
drokte had mit oonze tillefoonties, en ze zorgden de 
eerste tied veur "kantoorruumte". 

Bi'j de "riegel sprekers" was ok Pieter. Jonker, 
die et archief indertied an Jacob overdaonhadde, en 
okinverbaand mit een protte ere zaeken een boel mit 
Jacob temaeken had het. Pieter kon Jacob bliede mae-
ken mit et boek Oldeberkoop. Nijholt zels daankte op 
zien beurt de Schrieversronte veur de plezierige kon-
takten. Et wark sprak him slim an, hi'j hadde altied 
mit plezier veur oons warkt. Hi'j weenskte oons veul 
succes mit oons veerder wark, en daankte de stuurgroep 
veur de goeie woorden en It kedo. 

Jacob Nijholt willen we ok hier nog es bedaanken. 
Et gao le goed in dienst en daorbuten! Ok De Ovend 
zwaait jow hier uut. De groeten, tot kiek! 

Henk Bloemhoff. 

Examen Ste Ilingwar Is 

Op 23 april wodde in de "Drpsschoele" in Wolvege 
et examen Stellingwarfs I holen. Elf meensken deden 
d'r an mit. Et begon morgens om negen ure mit et dic-
tee, daor de risseltaoten hiel beheurlik bi'j weren. 
Nao et dictee volgde et kreatief schrieven. D'r kon 
een verhael en/of een gedicht schreven wodden; daor-
veur weren een kleine twintig onderwarpen as idenen 
op et bod zet. Veur de Hollaanse - en Friestaeligen 
lang niet makkelik, vanzels. Toch vul et lézen van 
disse cursisten de committeerde van et Ne1ersaksisch 



Instituut Perf . Dr. H. Entjes ommeraek mit bi'j etmon-
deling, middags. 

Alle cursisten weren d'r deur kommen, kon Johan 
Veenstra.an  It aende van de middag uut naeme van de 
"examenkemmissie" vertellen. VanzeJ.s weren d'r hier 
en daor dudelik "niveau - verschillen", mar wat koj' 
eers verwaachten van een groep meenskenmit zoe'n ver-
schil in opleiding en belangstellingswereld? 

Dat Pen. Entjeskonan alle elveneendiplome uut-
rekken. Etweren: Vrouw Bult, De Fochtel; Vrouw Krom-
kamp, De Fochtel; VrouwDe Boer, Else; Vrouw Tiemeij-
er, Vinkege; Vrouw Van der Neut, Steggerde; Vrouw 
Zijistra, Spange; Nelleke vanderVeen, Oosterwoolde; 
de Heer Middendorp, de Heer Eisenga, de Heer Lantinga, 
Wolvege; en de Heer Menger, Noordwoolde. 

De cursusleiding daankte Perf. Entjes veur et feit, 
dat hi'j weer een vri'je zaoterdagmiddag an de Stel-
lingwarven besteded hadde. De heer Geert Lantinga 
bedaankte Perf. Entjes en de cursus-leiding, die d'r 
toch mar weer flinkwat vri'je tied in steuken 	had, 
uut naeme van alle cursisten. 

Bi'jkotten zullen cursusleiders en cursisten mit 
mekeer nogesnaopraoten over goeie en zwakke kaanten 
vandecursus van It seizoen 1976 - 1977. Veerder zal 
d'r mitmekeer naodocht wodden over de cursus van ankem 
jaor en de meugelikheden veur een cursus Stelling-
warfs H. 

De cursisten van 1976-1977 en van 1975-1976 gaon 
d'r trouwens mit mekeer nog wel even tegenan: Op 14 
meie wodt d'r mit mekeer een excursie holen ( mit de 
bus)deur de beide Stellingwarven. Op et pergramme 
staon bi'jglieks Sliekenborg, et oolde karkhof Ni'j-
triene, een Saksische boerderi'je in Steggerde, de 
Bekhofschaans, de Schaopewaskersdobbe van Else, et 
Fochteler Vene, en gao mar deur! 

Henk Bloemhoff. 
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Be eldhouwer 

Hi'j houwde heur lief, heufd en bien, 
zi'j ston veur him klaor, 
mar bleef koold as een stien. 

S chi/der 
Zien varve was vurig 
heur huud was zo waarm 
heur gedaachten ongedurig. 

Harm Houtman. 

Daenken an doe 

Vuuf jaor Schrieversronte. Wat 

z gaot alles viogge. len disser 
daegen docht ik nog es an de 
tied datetveur mi'i begon. 't 

F-53 	Was op een bi'jienkomst in de 

c 	MAVOinWolvege. Johan Veenstra 
en 1k weren d'r op de brommer 
henne zet. Doe we in de schoele 
kwammen zaggen we Jannes Nij-

holt. Een bekende, hi'j was een peer jaor daorveur 
oonze lerer west. 1,tt  Duurt nog een stief ketier-
tien," zee hI'j tegen oons. Hi'j praotte Stelling-
warfs tegen oons. Dat kwam slim onwennig over; tot 
die tied an toe had hi'j inkeld Nederlaans tegen 
oons praot. Henk Bloemhoff haddenwewel es op een 
foto zien, mar veerder nog nooit, Gerda van der 
Veen, Pieter Jonker, Jan Betten, we kenden gien 
van allen, 0, ja toch iene, Piet Oosterhof, de tim-
merman bi'j oons uut et drp. 
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Een schoffien laeter kwam de eerste vergeerde- 
ring in Appelsche. We redenmitNijholt een 	veur 
oons onbekende Stellingwarver wereld in. Daor mid-
den tussen de sparrebomen, in It huus van Van der 
Veen, is It allegeer echt veur oons begonnen. 

Johan kreeg de ponge, waor as doe nog niet veule 
inzat. D'r wodde praot over wat d'r daorveur west 
was, et radiopergramme. Dat groepien meensken vun 
dat et aenlik niet opholen mos, nao die radiouut-
zendings. Johan enik vunnenetok. Dat hadden wi'j 
al indeLiwwadder Kraante zien laoten; veurdat de 
Schrieversronte beston hadden wi'j al publiseerd. 
Perberen om et Stellingwarfs te beholen, dat was 
oons uutgaankspunt. We vunnendatd'r een lieties-
boekien veur kiender kommen mos. Wi'j mossen dus 
een peer kienderlieties in et Stellingwarfs schrie-
yen. De eerste "opdracht" van de ronte. Et eerste 
besluut, dat pas in 176 warkelikheid wodden is. D'r 
wodde praot over Bergveld en over Jouk, bver hoe 
as we meer Stellingwarfs bruken konnen. D'r wodde 
nogpraot over een naeme, waor we niet uut kwammen. 
Doe ik votgong had ik nog niet recht et idee over 
wat as we daon hadden. 1k wus niet goed waor a'k 
antoewas. Toch heb ik drekt die middag de kien-
derlieties schreven. 

Now vuuf jaor laeter, zie en heur ik, wat doe 
allienig nog mar een droom wezen kon. Waor ik doe 
van docht hadde, dat kriegen jim nooit veur mekeer, 
is now warkelikheid. 

Harm Houtman. 

Waoromme (1) 

Waoromme ik de meitied lang zo mooi niet viene 
as vroeger, een 45 jaor leden? De meitied is nog 



wel mooi mit zien zingende voegels en uutsprutende 
knoppen, buitelende kieviten en de mooie zunnige 
daegen. Dan wodt et je nog wel licht om et hatte, 
dat wel. Mar een 45 jaor ledenin begin meie, zowat 
toegeliekemit de vruchtbomen, begonnen de bloemen 
in de lanen ok te bluuien. Et was krek of de wereld 
hier te lane ien grote bloemetuun wodden was. Et 
was zo prachtig, ie hoefden d'r niet veur naor de 
bollevelden toe. Et netuurlike gruun van et gras, 
et blauwe van de pinksterbloemen gong allemaole in 
mekaander over, et was onveurstelber mooi. 

Je hoefden d'r niks veur te doen, et kwam van-
zels. Kom daor now es omme in begin meie. Misschien 
in de onderwallen een pinksterbloeme, soms ok nog 
een botterbloeme, mar dan hej' et had. Et gras het 
een onnetuurlike donkergrune, soms haost blauwe 
kleur, van de zwaore keunstmestvergiffen; daor komt 
nog bi'jetvaeke mi'jen. Dit is de ondergaank van 
de bloemepracht west, want de economie gaot veur. 
In et netuurgebied van de Scheene het et Staotsbos-
beheer nog een stokkien netuurlaand liggen, daor 
gao 'k in begin meie henne, misschien kan 'k daor 
mien nostalgie kwiet ...... 

K. van der Weg. 

Krumme Ities 

In It begin van april isetadvies over et "Stel-
lingwarver streekcentrum/historisch studiecentrum" 
zoas dat in It laest, nao verbeterings en zo wat 
henne wodden is, naor et gemientebestuur van Oost- 
Stellingwarf verstuurd. De gemienschoppelike 	kern- 
missie van leden van de Culturele Raod van Ooststel-
lingwarf en oonze stuurgroep het zo zien wark vol-
brocht. Etis now an de gemienteornveerder te bezien 
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wat zi'j mitetadvies an willen. De kemmissie wil, 
as dat neudig vunnen wodt, de zaeke of patten uut 
de zaeke, opni'j bekieken. 

Al eerder was et boek Notities uit de gschiedenis 
van de Ooststellingwerfse dorpenvanDr. T. H. Oos-
terwijk verschenen. It Het wat riekelik lange bi'j 
de drokker west, mar dat zal de liefhebber van de 
historie wel niet yule meer schelen kunnen now et 
boek d'r ien keer is. De Culturele Raod Oost-Stel-
lingwarf hetetuutgeven; daor is et ok bi'j te be-
stellen; p/a. ofd. Culturele Zaeken, Gemientehuus, 
Oosterwoolde, till. (05160) 2244. Pries: f 12,50. 
Et is te hopen, dat d'r in West-Stellingwarf ok 
wegen vunnen wodden, om ok es zoks op 'e wereld 
kommen te laoten! 

Ni'je cony graeg veur 15 juni naor de redaktie! 

Et dadde in de riegel van drie schoeleboekies is 
d'r: Brood op de plaanke! Mit haandleidingen tael-
extra boekien. Te bestellen bi 'j oonze administrao-
sie, of de co3rdinator van oonze warkgroep, Jan 
Betten, Grietmaanslaene 30, Oosterwoolde, till. 
(05160) 3898. 

Tegere mit de Stichting Opperaosie Vas kommen d'r 
weer een keermennig Stellingwarver gedichten op de 
tillefoon. Gedichten van: Peggy Klinkhaemer, Lamkje 
Hof-de Boer, Johan Veenstra, Harm Houtman, Jan van 
Overtjonger, Henk Bloemhoff en H. J. Bergveld. Lees de 
ankondigings en de tillefoonnommers in de kraanten! 

Jannes W. Nijholt het een stokmennig verhaelen in et 
Stellingwarfs veurlezen veur de "gesproken blinden-
krant". Disse instaansiewarkt perveensiaol, en laan-
delik. OpnaemeninLiwwadden, versturen uut Utrecht. 
Een ere Wolvegester, Gerard Bronswijk, is slim ak-
tief in de organisaosie. 
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Klein vert ellegien 

Koba en Marinus hadden twie koegies, waor as zi'j 
slimme bliede mit weren. Ze kregen elke dag biks, 
pulp en huj. Winters dan wel te verstaon. Eers leu-
pen ze in It kaampien aachter huus. In de blieke 
ston nog een knienehokke en op de menning leupen 
een peer kiepen en een haene. Et was een biester-
baorlik mooi gezicht daorom dat kleine boerkeri'j-
gien henne. KobaenMarinus kregen al van "Drees", 
mar ze zatten nog lang niet stille aachter de ge-
dienen te koekeloeren. 

Dat Koba okniet stille lag ondervun Marinus de 
laeste daegen. Ze rolde mar henne en weer en mos 
d'r somswelvier keer uut naachs. Zi'j maekte him 
de hieltied wakker. Marinus had ok al een naacht 
op de baank indekaemer slaopen. Doe had Koba be-
terschop beloofd en now lag hi'j weer naor heur 
dikke nekke te steren. Allienig had zi'j de waarmte 
ok niet holen kund. 

Die aovendweren zi 'j al vroeg in de soeze raekt. 
Alles leek rustig, mar om een ure of iene wodde 
Koba inienendklaorwakker en gong rechtop zitten. 
Marinus wodde ok wakker. Koba vertelde, dat zi'j 
droomd had, dat iene van de beide koenen kalfd 
had. Marinus wodde ofgrieselik lelk en zee., dat 
zi'J heur daele geven mos. Dat dee ze niet, mar 
Marinus lagal weer op ien oor. Koba ston d'r lie- 
kewel op, dat hi'j even naor de stal gong; zi'j 
miende, dat zi'j ok wat heurd had. Hi'j zee, dat 
et een droom west had, mar omdat hi'j zien lelke 
kop niet op heur of reageren wol, leup hi'j naor 
de koenen. In de grppe aachter de koenen ston een 
kaif. Een flink groot kalf mit een hiele witte rog-
ge. Hi'j ston wat te snoeven en scharrelde wat op 
en daele. Koba had dus toch geliek had. Hi'jpakte 

- 14 - 



et kalf en brocht et naor et hokke mit stro. Eerst 
veegde hi'j et diertien of mit een toppe stro en 
doe zette hi'j d'r een peer pakken stro veur. 

Koba zat nog de hieltied rechtop in bedde en 
hi'j bekende de waorheid, die in heur droom zeten 
had. Vuuf menuten laeter sleupen zi 'j weer. Wat was 
Koba bliede mit disse kleine overwinning! Et was 
liekewel nog gien half ure laeter, doe Koba weer 
rechtop in bedde zat. Zi'j pakte Marinus bi'j de 
schoolder en verklaorde, dat ze weer dezelde droom 
had hadde. Marinus vluukte een peer keer en zee, 
dat deaandere koe nog lange de tied niet had. Koba 
wodde ofgrieselik kel van dat gevluuk en sleup drekt 
niet weer. Ze had veur de twiede keer wat heurd! 
Zol It verbeeldinge west wezen? 

De morgen daorop gong Marinus daolik naor de 
stal omtekieken of de voelens d'r nog an hongen. 
Verheerd keek hi'j op doe aachterdezelde koe nog 
een kaif ston. Ok een kaif mit een witte. rogge. Een 
twieling dus. 

Weer mos Marinus zien ongeliek bekennen. Koba 
kreeg zowaor een tuut van him, doe ze mit een fles-
se buust naor de kalver gong. 

Nao disse naacht het Koba een hiele tied rustig 
slaopen tot .... et kalven van de twiede koe! 

Harm Houtman. 

Pott ebakker 
HPj bestuurde de schieve mit fleur, 
doe kwam zi'j, 
now dri'jt alles om heur. 

- 15 - 



TEGERE VEERDER 
De diggels leken niet to liemen, 
d'r was al haost gien liefde meer. 
De sleur, de ofgeunst, et gekilster 
maekte heur vremden veur mekeer. 

Misschien was It beter om to patten, 
en om mar uut mekeer to gaon. 
Zi'j et joongien en hi'j de vri'jhied, 
Wat was de zin van dit bestaon? 

Doe kwam die dag in feberwaori, 
de gladde diek, de hadde wiend. 
In iene tel et aldernaoste, 
een ongelok; et was heur kiend. 

Dc klokke lidt zien duust're bosschop, 
ze hebben goeld, ze hebben praot. 
Now staon ze ienzem naost mekaander, 
veur altied ien' in good en kwaod. 

Johan Veenstra. 
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Pieter Jan 

Pieter-Jan wil vlieger wodden, 
vlieger in de hoge locht. 
In een grote D.C.-negen 
op een butenlaanse vlocht. 
Mit zien eigen vliegmesiene 
zal hi'j deur de wolkens gaon. 
In een pak mit goolden strepen 
zal hi'j veur in It vliegtuug staon. 

Pieter-Jan droomt alle naachten, 
vliegen dat wodt iens zien brood. 
An de knuppel van zien kiste, 
Pieter-Jan die wodt piloot. 
Vremde lanen, vremde meensken, 
hi'j vligt hiel de wereld deur. 
Altied bliede, altied wille, 
want daor is et leven veur. 

Pieter-Jan die wil gien koenen, 
grppe legen vint hi'j vies. 
Heit is thuus altied an It vrotten, 
Heft die liekt wel niet goed wies. 
An die grote boerderi'je 
het hi'l hielendal gien nocht. 
Pieter-Jan wil vlieger wodden, 
vlieger in de hoge locht. 

Pieter-Jan, laot die mar dromen, 
dromen dat kan niks gien kwaod. 
Van zien grote vliegmesiene, 
waor hi'j mit de locht in gaot. 
Now is hi'j nog mar een joongien, 
douk is hi'j een grote man. 
Laot die Pieter-Jan zien dromen 
waorhied wodden as et kan. 

Johan Veenstra. 
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Liften 

Mit wat centen in de buse 
En een sltaopzak op de rogge 
Staot de lifter mar te waachten 
Al die auto's gaon zo vlogge. 

Oe, wat mooi daor komt een file 
Now stopt d'r daenk' wel ien' 
Mar allemaole rieden ze deur 
Krek as hebben ze him niet zien. 

Nao 'n stokmennig uren waachten 
Gaot zien zwaor vermuuide aarm 
Nog mar traoge in de hoogte 
Hi'j het dust, et is zo waarm. 

Heit en Mem weren d'r tegen 
Liftend mit vekaansie gaon 
Och, mien jong ie bin toch wiezer 
Nee zoks hebben wi'j nooit daon. 

Hi'j krigt nocht om wat te slaopen 
Mar hi'j moet hier toch es vot 
En al weer een lege auto 
Die al weer veurbi'j him snort. 

Moej' es zien een rieke stinkerd 
Die het haost, die stopt toch niet 
Mooie waegen het die kerel 
Wat? Hi'j stopt, dat leuf ik niet. 

As zoe'n stinkerd him dan mitnemt 
Is hi'j best een goeie vent 
Mar daor ginderd is de krusing 
Och, hi'j is et waachten wend. 

Nit wat centen in de buse 
En een slaopzak op de rogge 
Staot de lifter mar te waachten 
Al die auto's gaon zo vlogge. 

Roelf. 



UUT ET REUMELTIEN 

Hollaand: laand van Mees & Hope. 

Et is kerelswark om de emansipaosie an de 
vrouw te brengen. 

Wat as verstanig is hoeft nog niet gevulig 
te wezen. 

1k lach wel, mar bin niet bliede. 

Neziek is een protte techniek. 

Wat as meensken maeken kan meensken ok 
vrmaeken. 

Poletiek is techniek van taktiek, hiel 
diplometiek. 

Wie et niet zo goed meer zitten zicht 
moet zien oren es wat beter bruken. 

As liek bin alle meensken geliek. 

In meziek wodt een protte ellende uutzongen. 

Een klein binderlaand het een groot 
but eriaand. 

Aarmen bin vaeke vieningriek. 

Et is een hi el kerwei om de vri'je tied 
deur te kommen. 

Wie groot is wil wel klein wezen. 



lene zien doodsbechouwing bepaolt zien 
1 even svi Si e. 

lene alliend is beter as een peer appat. 

Niet dice zwatte schieve brengt et tot 
een goolden plaete. 

Van de druppels in de regen kommen. 

Oene Bult. 

Twie meensken in de zunne 

Twie meensken, een man en een vrouw,  
Ze daansten in de zunne. 
En doe de zunne ondergaon was, 
Doe begon It fesien pas. 

Tine Tiemeiler- de Vries. 

Scharpenzeei, winter 1977. Een stokkien 
Stellingwarf. 
Foto: Dick Doornenbal. 
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Psalm 52 

De indringer 
3. Wat zwets ie, machtig heerschop, 

vol trots over jow misdaod? 
Dag an dag warkt God zien goedhied, 

4. Iezuken gil te stri'jen 
mit jow tonge, zo scharp as een scheermes, 
stark in kwaode trouw. 

5. Kwaod kies ie boven goed, 
leugen boven oprechthied; 

6. le kiezen steevaaste et woord 
dat rampen tot gevoig het: 
zo is de lastertonge! 

7. Mar God brekt jow veurgoed, 
zien greep trekt jow de tente uut; 
hi'j het jow al ontwotteld 
deur jow uut de grond te roppen. 

8. Rechtveerdigen zien mit huver 
hoe mit zoe'n iene spot wodt: 
"Zie oonze held, die nooit 
God tot zien toevlocht stelde, 
zien kracht zocht in zien riekdom, 
die him stark docht in wat zien onheil wodde" 

1O.Ikke, as een grune boom, 
weet mi'j in God zien hof 
van God zien genaode wisse, 
veur tied en iewighied. 
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11. Jow loof ik, zonder aende, 
want ie brengen de vervulling; 
jow naeme vol riekdom verwaachte 1k, 
omringd deur jow getrouwen. 

Vertaeling: Oene Bult. 

Psalm 43 

Verlaot ml) niet 
1. Doe ie, oe God, mi'j recht, 

voer et pleit veur mi'j 
tegen dit ontrouwe yolk; 
verbs mi'j van de meens 
die liegt en die verradt. 

2. le, God, mien uutkomst lens, 
Waoromme verstoot ie mi'j? 
Waoromme bin ik in de rouw 
en het mien vi'jaand macht? 

3. Stri'j jow waorhied en jow bocht 
veur mi'j uut, 
dat die mi'j leiden naor ginderd, 
naor jow heilige barg, 
tot et huus waor as ie binnen, 

4. Dat ik daor veur jow altaor trede, 
God, mien gelok, mien feest, 
en jow mit mien harpe love, 
God, die mien God wezen wil. 
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5. Wat buug ie jow daele, mien ziel, 
Wat bin ie onrustig in mi'j? 
Stel op God jow hope: 
ien keer loof ik him weer 
die mi'j vri'j maekt, mien God. 

Vertaeling: Oene Bult. 

Psalm 150 

Pries God 
1. Pries God! 

Pries God in zien heilig domien, 
pries him in zien groot uutspaansel, 

2. pries him om zien daoden van macht, 
pries him neffens zien onbegreensde groothied. 

3. Pries him mit een stoot op de tuba, 
pries him mit harpe en mondorgel, 

4. pries him mit tromme en volksdaans, 
pries him mit guitaar en fluite. 

5. Pries him mit slaonde drumbaand, 
pries him mit klinkende triangels. 

6. Alles wat aosem het prieze de Here. 
Pries God! 

Vertaeling: Oene Bult. 
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Kain en Abel 
Mien Omke Herman Middendorp was destieds tiedelik 
onderwiezer indekop van Overiessel. Hi'j leut de 
kiender een keer een opstel maeken over KaIn en 
Abel en doe kwam et onderstaonde d'r uut: 

KaIn en Abel weren de zeunen van Adam en Eva. Op 
'n keer kregen ze ruzie en doe gal Kan Abel zoe'n 
kiap, dat die vul dood daele. Mar doe kwam God daor 
langes en die zee: "Wat he' jow daon, Kan?" "1k 
wete niet God," zee KaIn, "ik hebbe niks 	daon." 
"Wat dot die kwakke bloed daor dan?" zee God. 1I1k 
weet nargens van God," zee Kai-in, en doe wodde God 
zo lelk en hi'j vluukte Kalnzo uut, dat die wodde 
bange en vlochtte naor een aander laand. 

Omke Herman hul wel van wat biezunders en daoromme 
hadde hi'j et opstel in de tael schrieven laoten, 
zoasze 'm daor spreuken. Hi'j is d'ral lange niet 
meer, mar in zien pepieren vunnen ze dit opstel-
legien. 

Fokke Middendorp. 

Niet et oolde keuteri'jgien 
mar et strakke van 
vandaege-de-dag. 

Pennetekening van: 
Sietske A. Bloemholf. 



Veurjaor 
Veurjaor, waor witj  zo naor smachten 
Wat laot ie lange op jow waachten 
Koolde bujjen; 's naachs nog vriezen 
le zollen et verstaand d'r bi'j verliezen 
Nooit wodt oonze weens vervuld 
Of hebben wi'j te min geduld. 

Voegels zitten mar te kiumen 
It Nussien laoten ze verzumen 
Eigenhik moetn  ze al leggen 
Mar wie kan d'r wat van zeggen 
Wodt ok nooit heur weens vervuld 
Of hebben ze ok te min geduld. 

Boeren zitten veur de ruten 
Kieken wat bedrokt naor buten 
It Huj is op; It vee moet in It laand 
Mar wi'j hebben et niet in de haand 
Ok heur weens wodt niet vervuld 
Mar ok zi'j •hebben gien geduld. 

Kleine laompies staon te trillen 
Zuken li'jte bi'j de wal 
OK zi'j zollen et aanders willen 
Ok veur heur gaot It now te mal 
Ok heur weens wodt niet vervuld 
Mar 7,,ilj hebben wl geduld. 

Mar ien keer zal et toch meitied wezen 
Dan kuj' in de kraante lezen 
't eerste kievitsei is vunnen 
Om de tied moet et ok wel kunnen 
Oonze weens is now vervuld 
Hadden wi'j toch te min geduld! 

Jac. de Boer. 
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Lammegien bi'j de voegeldobbe an de "Kaele Dunenll 
bi'j Appelsche: "Hoe zoletin de vere toekomst mit 
et Stellingwarfs kommen?" 

(... schrift Oene Bult bi'jzienfoto. Okeen stok-
kien Stellingwarf ..... Het Lammegien et rappot al 
lezen? Red.) 



Feestdag Schrie ye rsron te 

Zaoterdag 28 meie wodt een feestdag, want dan 
vieren we oons 5-jaorig bestaon. Niddags holen we 
een "stertocht" deur de Stellingwarven (mit auto, 
brommer of fiets)die uutkomt bi 'j Dragt inWolvege, 
De tocht begint bi'j Appie Tjalma, daorkriej 'm de 
beschrieving van de tocht, die uutzet is deur stuur-
groeplid Bouke Jansen. Veur de aorighied bin d'r 
ok wat priesies, veur degenen die mitdoen willen 
an et wedstriede1ement" van de tocht. 

Om half zeuven begint bi'j Dragt de broodmaol-. 
tied. Dat hadde op de laeste praotmiddag/-aovend 
best voldaon, dat zoks mos nog mares, dat mit me-
kere eten, vun et bestuur. 

Om zeg mar acht ure begint et grote feestper-
gramme. Allemaole eigen krachten brengen all emaole 
eigen wark! 

Vief jaor lieties in et Stellingwarfs! Meziek 
of ere aktiviteiten van: Tinie Koopman, Grietje 
S.churer, Rennie Betten, Sietske A. Bloemhoff, Jaap 
Kastelein, Eric Westerhof, Roelof Oosterwijk, Elly 
Bergsma, Albert Russcher en Antoon Wever. 

d'r tussen deur: optredens van de radio-ver-
haelstemme van Jannes W. Nijholt; 

en een optreden van onder eren de dichters 
(-essen): Lamkje Hof - Peggy Klinkhaemer - Harm 
Houtman -' Johan Veenstra - Karst Albert Berken-
bosch - Henk Bloemhoff - Oene Bult - en . . Jouk! 

prissentaosie: Anne Mulder 

MIT DAANSEN NAO! 



Wie (bi'j ongelok) nog gien uutneudiging veur 
dit gezellige onderoonsien had het, moet even kon-
takt opnemen mit oonze administraosie. Uutneudigd 
wodden ni. alle ledenen alle helpers van et woor-
deboek en alle cursisten, mit iene as anhang! Tot 
dan! 

Henk Bloemhoff. 

Naor Pinks termark 

Tante Aofien kan It aachterof wel smaekelik ver-
tellen, It is now ok al zo lange leden, mar doe..... 
Op een prachtige zoemerdag, in negentientwaelf, was 
It Pinkstermark op It Vene en mien tante mit een 
stel kammeraodskes gongend'rfleurig op an. Tante 
hadde een ni 'je fiets, dus et wodde een mooi to chi en. 
Ze moch okniet alle daegen op 'e mooie fiets vot. 
Ze weren veur de gelegenheid ok mar deftig in de 
pronk, It was hiel wat eers as een spiekerbroek. 
Mar daor hewwe It now niet over. Tante gong naor 
It feest in een witte zieden bloese en een gladde 
cheviotten rok. Een witte onderrok mit kaanties 
dreug ze d'r onder, mar die zag ie vanzels niet. 
De ni'jmoodse kneupleersies glommen. Op 'tmooie 
koppien, want tante was een knap rnaegien, ston de 
briedgeraande hoed mit rosies mar keit. Op It Vene 
was It allemaole drokte en de spullen en kraomen 
deden goeie zaeken. De maegies wollen ok es in de 
lochtschommel. Die gongwel slim hoge, mar dat was 
toch juust mooi. Mar, oe wat vul dat of, It was 
hielemaole niet mooi, tante wodde zo misselik as 
een katte en dat smerige ding hul mar nooit stille. 
Tante raosde: "1k wild'ruut, laot mi'j d'r uut," 
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mar 'tgafniks, zi'j zwaaide mar deur en wodde hoe 
langer hoe beroerder. Doe ze d'r op It laeste een 
keeruutkon, stonde hoed schieve en et mooie kop-
pien was zo wit as soepe. "Nooit en nooit weer in 
zoen ding." En dat was dan dat. Tante hadde aorig 
de schrik te pakken kregen, ze hadde temeensen 
nargens glen aorigheid meer an. Ze wol naor huus. 
It Weer leek ok al wat minder, de zunne wodde zo 
stikkerig. De kammeraodskes mopperden wat, die wol-
len nog nietvot, mar Trien gong toch mit. De aan-
deren wollennogwat wille maeken. Mar 't kwam wel 
krek zo as tante wel ankommen vuuld hadde, It was 
tocheenverkeerde dag en It regendedanok al gauw 
piepestaelen. Wat was It een laank aende van It 
Vene naor Noordwoolde. En glen verschoel onderwe-
gens. Zepraottenniet yule, de ni'je fiets knarpte 
wel, dtr zatzekermodder tussen. De mooie maegies 
veraanderden zachies an in zooltzakken. Doe tante 
thuus was ende fiets op 'e dele ston, leup ze al-
dereerst naor de spiegel. De mooie hoed was ver-
aanderd ineentuite. De bloese leek een schottel-. 
doek, de rok was een dweil wodden en de zundagse 
onderrokmitkaanties was now pikzwat van de vieze 
kneupleersies. Doe goelde mien tante ...... 

Peggy Klinkhaemer. 

Bi'j et ofsluten van disse Ovend was de tocht van 
de cursisten deur de beide Stellingwarven 	krek 
west. Et het zo best voldaon, dat et oons wel wat 
leek, de route - deur inkelde leden, o.e. G. Lan-
tinga, F. Niddendorp, VrouwdeBoer en Vrouw Bult- 
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even in De Ovend of te drokken. Dan kun eren mit 
de mooie zommerdaegen di e nog ankommen, d'r ok nog 
es wat an hebben. 

Stellingwarf- route 
Begin: Tjalma, Berkoop. Dan: Schuinpad - Bekhof 
(Saksische boerderi'je) - Schaans - 	Boekelte - 
Riesberkaampen - de Riete - bi'j de Lende daele - 
Tronde - Trondiger Maandegoed - Else - richting 
Appelsche, naor de Schaopedobbe - weeromme deur 
Else - Buil - Oosterseveld - Noordwoolde - Buter-
weg, Steggerde, aachter Steggerde langes - Wiede 
van de Lende - Blesdieke - Wolvege - Mientheweg - 
Driewegsluus - Munnikeburen - Scharpenzeel - De 
Langelille - Schoterziel, Sliekenborg, Spangehoek 
Ni'jtriene - Wolvege - Ooldehooltpae - Der Izzerd 
- Ni'jhooltpae - Berkoop - richting Makkinge -Bek-
hof - Ni'jberkoop - Appendiek - Grentweg richting 
Berkoop - Alberdalaene - rechts deur legypte 
(' t Zaand) - aachter Prikkedam langes - akking-
ester polder - Makkiñge, brink, meule - Balkweg 
- Donkerbroek - bi'j vaort daele naor Oosterwoolde 
-butenwiekenmit boswallen- Meulehoeve - Stations-
straote - richting Appelsche; links - butenwieken 
mit boswallen - It Wiekien - RK-karke - Doomnies-
bossien - Mattenskaampe, loge en Lege Es, It Oost 
- Weperpolder, richting Dellaule, It Loohuus, 	De 
Haule-Veenhuzen- Weperpolder, Klaozinge, Medhuzen 
- De Fochtel - turfstrooiselfebriek bi'j et Foch-
telervene - Raevenswoold - Boerestreek Appelsche 
- Bosbarge - Waoteren, weeromme - Kaele Dunen, 
Appelsche - Langedieke, klokkestoel - weeromme 
naor Berkoop. 

Red. 
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Waoromme (2) 
Waoromme ik lid bin van Amnesty International? 

Now, omdat d'r meer as honderd lanen in de wereld 
binnen, waor as poletieke gevangenenvaaste zitten, 
en in-die lanen wodt ok nog matteld. In disse lanen 
wo'nderechten van de meensken op een beestachtige 
meniere vertrapt. Moej' je es veurstellen, in Span-
je onder et regiem van Franco, het een man meer as 
40 jaor indebak zeten; zien misdaod was, dat hi'j 
was etniet i ens mi t Franco, en dat hadde hi'j niet 
onder stoelen of baanken steuken. 

Amnesty International perbeert disse meensken 
lostekriegen, en gelokkig, soms mit succes. Zoas 
lestdaegs. Doe hebben ze vanuut een congres hier 
in oons laand de Sjah van Iran beschuldigd, dat 
d'r in zien laand duzenden poletieke gevangenen 
vaaste zitten, en dat d'r ok matteld wodde. De man 
was poerraozend, ontkende netuurlik alles, mar et 
gevoig was, dat hi'j et bevel geven het, dat d'r 
in Iran niet meer matteld wodden mocht. Amnesty 
International het leden over de hiele wereld, en 
dot butengewoon goed wark, en dat is neudig ok. 
Want een wiesgeer het niet veurniks zegd: ?'De  nae-
kende aepe is et wriedste dier dat d'r bestaot." 
Kiek mar es in de dierewereld, dieren van et zelde 
ras zullen mekeer niet dood maeken. Op de iene of 
aandere meniere moe'n we de naekende aepe in toom 
holen. 

K. van der Weg. 

Fielsetaosie 

veur stuurgroeplid Jan Betten en zien vrouw 
Rennie. Ze hebben een poppe kregen, die luustert 
(now, ja, luusteren....) naor de naeme Anneke. 
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