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Van de redaktie 

Dag meensken, jim hebben de eerste 
Ovend van de 23ste jaorgaank in de hanen. 
An et begin van dit ni'jejaor kieken we 
even weeromme. Twie jaor laank bin we 
now doende mit de ni'je opzet van De 
Ovend: een groter fermaot, meer foto's, 
elke keer een interview mit iene uut de 
streek en zo wat henne. We perberen 
iedere keer weer een zo ofwisselend 
meugelike Ovend te maeken, waor veur 
iederiene wel wat aorigs in staot. Uut de 
reakties die we kriegen meugen we oflei-
den dat jim disse ni'je opzet ok een veur-
uutgaank vienen. We gaon dus op disse 
wieze deur, mar idenen en suggesties van 
jim bin en blieven altied welkom. 
Dit jaor kun jim een twietal ni'je rebrieken 
verwaachten. Henk Bloemhoff gaot, om de 
aandere keer, een rebriek schrieven over 
de grammatika van et Stellingwarfs die de 
naeme Grammatika veur elkeniene kregen 
het. Sietske B!oemhoff gaot, ok om de 
aandere keer, schrieven over oo!de boer-
deri'jen, die bier in de omkrieten staon 
hebben of nog staon. Beidend blieven ze 
ok mit heur bestaonde rebrieken deur-
gaon, respektieve!ik Et Stellingwaifs 
Woordeboek en Et Kroontien. 
En veerder van 't jaor netuur!ik weer de 
Russische be!evenissen van Jantina Vied-
der-Nijboer in Post uut Kolomna, diverse 
verhaeien en gedichten, geschiedkundige 
bi'jdregen en reisverhaelen. In de twiede 
Ovend geven we vanzels ommedaenken an 
et feit dat et vuuftig jaor leden is dawwe 
bevri'jd binnen. 
Butendat kun jim in de loop van dit jaor 
een biezunder interessaant artikel ver-
waachten van Otto de Vent over Si. 
Brug, de aldereerste Stellingwarver schrie-
ver, die schoelemeester in Koudum west 
het. Bekend van him bin een vuuftal 
gedichten die in dejaoren 1837-1845 
plaetst binnen in de Friesche Volksalme-
na/c. Meer was d'r kwaolik van Brug 
bekend, mar daor komt now dus veraande-
ring in. Dit jaor kun jim in De Ovend 

lezen wie disse eerste Ste]Iingwarver 
schriever was. 
En dan nog wat. Et duzendste lid van de 
Stellingwarver Schrieversronte zit d'r zo 
staorigan an te kommen. De laeste jaoren 
hewwe een grote gruui van et tal leden/ 
abonnees had. Blief dus bi'j oons vollc, 
b!ief lid, et Steffingwarfs is et weerd, d'r 
gaon al genoeg weerdevolle dingen naor 
de barrebiesies. Et Stellingwarfs moe'n we 
mit mekeer de schoo!ders onder zetten, 
beweren en deurgeven an de kiender. Kiek 
trouwens es om jim henne, drok iene es 
een Ovend in de banen, maek es wat 
rekiame veur de goeie zaeke. Et zol toch 
blinderse mooi wezen awwe dit jaor dat 
duzendste lid al welkom hieten konnen. 
Of niet dan? 



J-Ienk Bloemh off 

Grammatika veur elkeniene (1) 

Et koppien dat boven dit stokkien staot 
zullen pattie lezers lichtkaans veraldereerd 
over wezen. Grammatika, alla, veur de 
liefhebbers, mar veur iederiene? Hoe kan 
een schriever d'r bi'j kommen? 
Laot ik beginnen te vertellen dat d'r al wat 
langer vraogen op me of kwammen van 
geInteresseerden om wat over grammatika 
te vertellen in De Ovend Zo willen pattie 
wel es wat meer zien as dat ze in et 
boekwark Stellingwarfs veur beginners 
vienen kunnen. Inderdaod, dat is de 
zundagse naeme van et kursusboek van de 
Stellingwarver Schrieversronte. Aanderen, 
ik daenk dan veural an Nederlaans-
taeligen, zuken d'r nogal es naor wat d'r 
zoal kan en niet kan in et Stellingwarfs op 
et terrein van grammatikale regels en zo. 
Zok soorte van vraogen kwam mit naeme 
ok op bi'j pattie lezers die onder de indrok 
raekt weren van et tal uutdrokkings en zo 
diej' lezen kunnen in et veurige zommer 
verschenen diel van et Stellingwaifs 
Woordeboek En as een dadde be!ang van 
disse taelkundige rebriek kan et vaasteleg-
gen van dielen van de Ste!lingwarver 
grammatika nuumd wodden. Mar daor 
zodaores meer over. 
Veur elkeniene, schreef ik. Zol dan gram-
matika mit elkeniene te maeken hebben 
en veur iederiene wezen kunnen? Jawisse, 
dat is inderdaod zo. Mar now zullen d'r 
nogal wat lezers daenken dat ik et dus 
hebben zal over onderwarp, gezegde, 
bi'jwoorde!ike bepaolings en zo wat henne, 
dus over de 'traditionele grammatika'. 
Omreden zoks bi'j sommigen misschien an 
saaie dingen daenken dot, wi'k daor drekt 
toch even bi'j stillestaon. Twie dingen, 
zoas dat tegenwoordig wel zegd wodt: a'k 
et bier al over zokke grammatika hebben 
zal, is dat een zeldzemhied, daenk', en 
twiedens: die 'oolde grammatika' is iens 
niet saai. Goed, elk moet daor netuurlik 
zien eigen oordiel over hebben en niet 

ieder zal zokke aorige ontleedlessen had 
hebben as ikke, op 'e legere schoele 
liekewel as op 'e h.b.s. Wie toch nog es 
zien wil of hi'j aorighied hebben kan an 
zok soorte grammatika, zol es wat omme-
sneupen moeten in een betrekkelik ni'j, 
levendig schreven boek over de grammati-
ka van et Nederlaans. Dat is van een 
bekende taelkundige, Frida Balk-Smit 
Duyzentkunst en et hiet De woorden en 
hun zin. Grammatica voor iedereen. (Am-
sterdam, 1994). 
Ja inderdaod, ok dat boekien is bedoeld 
veur iederiene. Eerlik is eerlik: de titel en 
et enthousiaste boekien zels weren 6k 
reden om mit disse rebriek te beginnen, ja 
alderdeegst om de titel van mien rebriek 
d'r op lieken te laoten. 1k geleuve ok, dat 
grammatika aorig wezen kan veur elkenie-
ne. 
Toch zal disse rebriek niet over 'traditio-
nele grammatika' gaon, dus over dat 
ontleden en zo. Et moet veural gaon over 
biezundere verschiensels uut et Stelling-
warfs, hoe die misschien weer verschillen 
van dorp tot dorp (ongeveer zoas bi'j et 
woordeboek) en, misschien, hoe et Stel-
lingwarfs veraandert. As et even kan wi'k 
perberen nao te gaon welke regels d'r 
misschien aachter zitten. Die regels laoten 
dan zien hoe et feitelik warkt in et Stel-
lingwarfs. Dat wil dan nog niet per se zeg-
gen daj' ze!s die regels ok altied zo bruken 
moeten. Want we maeken in de taelkunde 
verschil tussen regels die as et waore ver-
tellen hoe et warkt in de tael en regels 
waor ze mit veurschrieven willen hoej' je 
tael aenlik goed bruken moeten. Om 
eerlik te wezen maeken de Nederlaanse 
taelkundigen heur tegenwoordig vaeke 
niet zo drok over et laeste. Mar veur oons 
is et toch wel wat van belang, want mit 
naeme meensken die Ste!lingwarfs schrie-
yen !eren willen, blieken vaeke op wat 
steun uut te wezen op dit punt. En ok bi'j 



Stellingwarvers zels is d'r soms genoeg 
twiefe!. Die ontstaot veural deur wissel-
warking mit et Nederlaans. Hoe moet et: 
leveren te kunnen, te kunnen leveren of nog 
aanders? De woordeboekgroep van Hoolt-
pae gaf et volgende zinnegien, en zó wodt 
et vanoolds ok as goed Stellingwarfs zien, 
zeker veur Hooltpae en oosteliker dorpen: 
Een goeie melkzi'je was veur een boer een 
veurnaem ding om goeie kwaliteit melk 
leveren te kunnen. 
Et soort grammatika dat d'r stark op uut is 
om de regels te ontdekken die een tael as 
een soort komputerpergramme besturen is 
de 'generatieve grammatika'. Veeruut de 
veurnaemste grondlegger d'r van en ok 
nog altied degene die veuroplopt, is de 
Amerikaanse taelkundige Noam Choms-
ky. Hi'j en de ere generatieve taelkundi-
gen bin niet zomar gewoon op regels uut, 
mar when ok kieken hoe as die aenlik op-
sleugen binnen in et heufd van de meens. 
En dan is veural ok boeiend, hoe een 
kiend aenlik in weinig tied zoe'n ingewik-
keld systeem as zien tael leert. An de iene 
kaante deur meer en meer woorden te 
kennen, an de aandere kaante deur een 
hiele protte regels in him op te nemen en 
daor meer en meer en uuteindelik hiele-
maole mit te doen zoas de grote meensken 
dat ok doen mit heur grote-meenske-tael 
van de omgeving. Hiel biezunder d'r bij is, 
dat elk kiend dat op ongeveer dezelde me-
niere dot en dat zoks niet gebeurt deurdat 
him lessies leerd wodden, deurdat hi'j as 
et waore drild wodt deur veur- en naozeg-
gen, deur an ontleedoefenings te doen en 
zo wat henne. Dat 'leren' van et grammati-
kasysteem gruuit as et waore, zeggen ze 
we!. Ze zeggen ok wel dat et taelvermogen 
gruuit. Et zol gaon om een biologisch 
orgaan as onderdiel van de hassens! Dat 
d'r zoe'n soort gruui is, zoe'n soort van on-
bewust opstikken, vaa!t wel wat annemelik 
te maeken mit de zinnegies onder (1) en 
(2). 

1. Wat docht ie dat ik gisteraovend over de 
zoolder trippelen heurd hebbe? 

2. Wie docht ie dat ik spierlike naekend 
naost heur bedde staon zien heb? 

Et gaot now even om wat en wie, dus om 
de eerste beide woorties. Feitelik heuren 
die in de dielen van de zinnen thuus die 
mit dat beginnen, dus in de dielen die 
schieve drokt binnen. Want et was de 
moes, zuwwe mar zeggen, die over de 
zoolder trippelde, en wie naost heur bedde 
ston meuj' zels iene veur bedaenken. Wat 
en wie bin in ieder geval niet onderdielen 
van de 'heufdzin' docht ie. Je is daor et on-
derwarp. En et 'liedend veurwarp' d'r bi'j 
is de hiele zin van et woord dat of Wat en 
wie bin dus dáór hielemaole uut naor veu-
ren scheuven. Zo omschrieven we dat we!. 
Een kiend wet dat op de ien of aandere 
meniere, mar komt d'r in ieder geval niet 
aachter deur te ontleden of zinnen te knip-
pen zoas we dat op 'e legere schoele 
deden. Et verbaand tussen wat of wie mit 
et stok nao dat is oons op 'e !egere schoele 
netuurlik niet, as et waore per zin, bewust 
anleerd. De generatieve taelkundigen 
gaon d'r van uut dat we een taelvermogen 
mitkregen hebben bi'j de geboorte. Dat 
taelvermogen het de meugelikheden al in 
him zitten om et verbaand tussen woorden 
as wat en wie mit de stokken nao docht ie 
as een soort lange-ofstaansverschoeving te 
zien. le zollen et zó hegriepen kunnen: wat 
is aenlik viak veur trippelen weg kommen 
en wie staot 'in oorsprong' viak veur staon. 
En et kiend en de voiwassen meens heb-
ben daor weet van, deur eigenschoppen 
van et taelvermogen. Die zorgen d'r veur 
dat - in dit geval - et kiend en de voiwasse-
ne as et waore nog zien waor wat en wie 
weg kommen binnen, dus zien hoe de 
eigenlike verholings binnen in de zin. Hoe 
die binnen, wodt dan zegd, zit in de 'diep-
testruktuur' van de zin. 
Ur is dus yule meer an de haand as louter 
de anwezighied van een onderwarp, een 
liedend veurwarp en zo. Et gaot in wezen 
om de orgenisaosie van de tael in et 
meenselik heufd, en daor bi'j gaot et d'r in 
de taelkunde van vandaege-de-dag vaeke 
omme, wat d'r van een grammatika now 
percies angeboren is. Een veerdere uutleg 
over zokke dingen voert hier vusen te veer 
en is bepao!d nIet veur elkeniene. Buten-
dat, de echte deurbieter kan op dit terrein 



zien eigen weg wel vienen. Die zol hi'j-
glieks beginnen kunnen mit R. van Zonne-
veld zien Kleine syntaxis van het Nederlandc 
(Dordrecht. 1994). Veur de meensken die 
zien willen waor ze heur tegenwoordig mit 
doende holen in de taelkunde en die een 
stok makkeliker willen mar toch ok niet al 
te henauwd binnen om now en dan van 
niet al te ienvooldige dingen te genieten, 
kan ik et mooie hoekwark De wetenschap 
van het woord. De hersenen als zetel van de 
taal anraoden, schreven deur G.A. Miller 
(Maastricht/Brussel, 1993). Temeensen, 
in een vakblad raodde een taelkundige 
zien lezers an dit te numen as hi'jglieksje 
netaoris je vragt om now toch es uut te 
leggen waor ieje as taelkundige mit 
doende holen! 
Dat is veurlopig dan ok wel even genoeg 
an algemiene dingen. Willen jim nog es 
even naor de heide zinnegies kieken? En 
hoe kieken jim d'r tegenan, as ik ze es om-
mezette in (3) en (4)? 

3. Wat docht ie dat ik gisteraovend over 
de zoolder heurd heb trippelen? 

4. Wie docht ie dat ik spierlike naekend 
naost heur hedde zien heb staon? 

Tnderdaod, ik hebbe wat mit de volgodder 
ommegoecheld, mar op een meniere dat 
et nog altied zinnen hinnen die ze in som-
mige oostelike dörpen wel zo zeden of nog 
zeggen kunnen. Aandere odderings bin 
hier, donkt rni'j, uutsleuten: heb heurd 
trippelen kan niet, staon heb zien kan niet, 
enz. Mar misschien kan heb horen trippelen 
in een plak as Scharpenzeel wel en kun 
zinnen as 1 en 3 in de tael van sommigen 
daor niet. 
Dit weren, pattie Stellingwarvers zullen ze 
at herkennen, een peer veurheelden uut 
een yule grotere kwestie: de oddering van 
de warkwoorden in de zin. Om et een 
betien overzichtelik te holen za'k now 
eerst gien meer gevallen ansnieden, mar 
de volgende keer za'k d'r op deurgaon. 
Grammatika veur elkeniene zal deurgaons 
ofwisselen mit et woordeboekstok. Now 
zol ik, as et even kan, van geInteresseerde 
lezers graeg wat mitwarking hebben willen. 

Die wo'k vraogen een berichien te sturen 
over hoe et in heur plak vroeger zegd 
wodde: krek zo as (1), (2), (3) en (4), of 
nog aanders? Dan zoj' dus even schrieven 
moeten in veurbeeldzinnegies hoe et krek 
gong aj' de warkwoorden bruken zollen 
uut de zinnen (1), (2), (3) en (4). Ok zol ik 
wel es weten willen, as et zinnegien dat ik 
bier boven gaf uut Hooltpae hi'j sprekers 
westelik van Hooltpae/Wolvege zo ok 
goed is, en hoe de meensken in West-Stel-
lingwarf zudelik van de Lende d'r tegenan 
kieken! 
Et gaot disse keer nog niet om yule mate-
riaol. Dat is even veur et wennen, za'k mar 
zeggen. En wie wat opsturen wit. kan zo 
flunk ornmedaenken geven an mar een 
peer gevallen. 1k heb d'r trouwens et 
meerst verlet van om te weten hoe et hi'j 
de kategorie 50 jaor en oolder gong. Mar 
ok 'jongere tael' is welkom. Dan zol et 
mooi wezen as ok de leeftied van de 
spreker d'r even hi'j kwam. Eventuele 
opgiften uut ere streektaelen bin ok 
welkom, at za'k mien rebriek op 't Stelling-
warfs 'toespitsen'. Mar een vergelieking 
mit Nederlaans, Fries of ere streektaelen 
kan soms ok wel es van nut wezen. Gram-
matika veur elkeniene, ok op die meniere, 
naor ik hope! 



Harinen Houtman 

Grieken en Goden - 1 - 

Grieken en Goden, van de eersten hebben 
we d'r duzenden zien, van de laesten 
alliend mar de sporen. Een rondreize over 
et vaastelaand van Griekenlaand is een 
lange riegel jaortallen over je henne 
kriegen. Jaortallen van die sporen uut een 
verleden, dat vier, vuuf ieuwen veur et 
begin van oonze jaortelling ligt. Et is een 
kwessie van feiten opnemen om d'r vervol-
gens meer as de helte van te vergeten. Et 
is klauteren, kieken, springen, je tegen de 
zunne bescharmen, mar et is veural genie-
ten. 

De vlocht naor Athene mit Olympic Air-
ways duurt goed drie uren. Aj' Schiphol 
wend binnen, is 't wat behelpen in de 
Griekse heufdstad. Naost de rolbaand, 
waor de begasie op naor je toe komt, 
staon tientallen losse koffers opstaepeld, 
die op heur eigeners lieken te waachten! 
Et gebouw is ok wat simpeler en we zien 
alliend mar eigen toestellen op et plat-
form. Ze when bi'j Olympic, wat eertieds 
redded is deur Onassis, alles in eigen 
haand holen. Veur et grootste diel vertrekt 
hier et lochtverkeer naor de tientallen 
eilanen ok. 
Athini, zoas we overal lezen, is niet een 
indrokwekkende stad mit zien 3,7 miljoen 
inwoners. D'r bin inkelde mooie gebouwen 
en monementen, zoas de poorte van 
Hadrianes, de Nationaole Biebeitheek mit 
zien 700.000 boeken en de Universiteit. Et 
Parlementsgebouw mit et andaenken veur 
de onbekende soldaot is ienvooldig. Dc 
soldaoten die op waacht staon dregen et 
traditionele kostuum mit et rokkien en de 
pompoen op de schoenen. 
Ze bin drok doende mit de anleg van de 
metro, die in '98 klaor wezen moet. Zo 
hier en daor gaepen grote lege gatten 
tussen de bebouwing. Dat ze snakken naor 
wat gruun in de stad, die nog al es troffen 
wodt deur 'smog-alarm', is te zien an de 

mennigte plaanten op de balkons. Tiedens 
zoe'n daegen-durend alarm schienen de 
auto's mit even en oneven kentekens 
daegeliks om en om rieden te meugen. 
Op 'e aovend van de ankomst kieken we 
nog even op 't station. D'r bin twieje 
trouwens. lene veur de treinen naor et 
zuden, mit smallere sporen, en iene naor 
de 'rest van Europa'. Op et eerste liggen 
een protte jongeren op heur rogzakken te 
waachten, te praoten of te slaopen. De 
waachtkaemers mit brune stoelen bin leeg, 
de bar niet. De dienstregeling is alliend in 
't Grieks, mar tieden kan iederiene lezen, 
is 't niet zo? De kaorties wo'n van staepel-
ties pakt. D'r zet krek een trein naor 
Duutslaand uut aende mit in verlochte 
letters 'Betten Frei'. Et gehiel dot veur 
zoe'n grote stad wat oolds an. 
Et laand, dat et eerste halfjaor veurzitter 
van de EG was, waor ze slimme wies op 
binnen, het nog wel wat in te haelen. 
Veural op 't gebied van et milieu. Deur 
hiel Hellas henne wodt et ofval her en der 
dumpt. Parkeerterreinen, bargweiden en 
steden liggen vol mit smerighied. Vanuut 
auto's smieten ze de rommel zomar daele. 
Ruumte genoeg in een laand, dat vier keer 
zo groot is as oons laand en mar 10 mil-
joen inwoners het! Toch zit d'r in disse 
heufdstad gien grieze anslag op de gebou-
wen. Die zien d'r aenlik wel hemmel uut. 
Wie Athene zegt, zegt ok Akropolis. De 
heuvel midden in de stad. Akro is hoge en 
Polis is stad. Al ieuwen hoolt et Parthenon 
hier de waacht. De toegangspoort tot et 
kompleks staot in de steigers. An de kleine 
teinpel van de godin Athene zit nog een 
verhael. In de tied dat de stad een naeme 
hebben mos, wodden Poseidon en Athene 
nuugd om een kedogien te geven. Posei-
don gaf een bron mit waeter (teken van 
macht) en Athene een olijfboom (teken 
van vrede). Zi'j wun en d'r staot nog een 
olijiboom veur heur 'onderkommen'. D'r 
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is liekewel ien perbleempien as we et 
kompleks bezuken willen; we kommen d'r 
niet in! Op een bod is een staeking van et 
passeniel ankondigd en et hekke blift 
dichte. Alliend de soldaoten veur et hi'jsen 
van de viagge meugen d'r in. Oonze gids 
Ariens is liekewel niet uut et veld te slaon. 
We beklimmen de heuvel d'r tegenover, 
waor we ok et oolde theater, waor nog 
speuld wodt, goed bekieken kunnen. 
Aovens, vanof de 9e verdieping van oons 
hotel, zien we een verlochte Akropolis. Et 
is dan warkelik een prachtige diamaant in 
et duuster. 
Een kotte nt deur de stad. Et Olympisch 
stadion waor in 1896 de eerste 'mederne' 
Olympische Speulen hullen wodden, et 
Nationaole Park, de woning van president 
Karmanlis. Ze willen de kommende jaoren 
de binnenstad autovri'j maeken deur et 
rieden laoten van de metro en van trams. 
In Athini moet de naodrok meer kommen 
op de ooldheden en minder op 't verkeer. 
'Mar dit is ok een mederne stad,' zegt 
oonze gids verscheiden keer. 

Mar Athene is niet hiel Griekenlaand, we 
moe'n de perveensie in. We gaon de stad 
uut, die niet zo hiele drok is deur de eigen 
vekaansie van de Hellenen, in westelike 
richting. De kaant van de Peleponesos op. 
In de vuuftig tot zestig kilemeter, die we 
vervolgens ofleggen, zien we de meerste 
industrie van et laand. Ze hebben niet 
yule. Dit Zuud-Europese laand levert zien 
eksport-diel veural op et terrein van de 
Iaandbouw. Op 't aende van de weke 
marken we dat, as we deur de grote Tessa-
lische leegvlakte rieden, zoe'n 100 km. 
boven de heufdstad. Ze bin drok doende 
mit et plokken van tomaten. Ok de meloe-
nen bin al riepe. Veerder zien we nog 
velden mit tebak, rooie kool, sinesappels 
en olijibomen. 
De grote Griekse reders verzorgen in de 
EG et grootste pat van et vervoer op 'e 
zee. Zi'j bin de rieksten van et laand. 
Vanuut Piraeus en Tessaloniki sturen ze 
heur boten de wereld in. 
Nao een tocht van goed een half ure staon 
we veur et kenaal van Korinthië. De 

Peleponesos, et zudelike vaastelaand, zat 
jaoren mit een naevelstringe van een 
kilemeter of viere vaaste an et noorden. 
Honderd-en-ien jaor leden 'knipten' ze die 
deur. Et kenaal wodde deur de rotsen 
greven mit een diepte van 80 meter. Et 
kenaal mit de steile waanden, waor de 
grootste schippen tussendeur veren kun-
nen, verbint de Golf van Korinthië mit de 
EgeIsche Zee en dus mit de haven Pi-
raeus. D'r liggen een stok of drie broggen 
over. lene d'r van laoten ze in et waeter 
zinken, zodat de boten d'r over henne 
veren moeten. De perveensie Corinthia 
ligt veur oons, we duken de heuvels in. De 
oolde Griekse geschiedenis is in zicht. 

De zunne braant hier genaodeloos op 'e 
Peleponesos. Et schaad van Athene, waor 
we een dag leden ankwammen, moe'n we 
missen. Petten en hoeden wo'n uut de 
tasse haeld. De temperatuur zit rond de 40 
graoden pattietieden. 
Eerste 'attraktie' is et theater van Epidau-
rus uut et begin van de dadde ieuw veur 
Christus. Aenlik een onderdiel van een 
groter kompleks. Van oorsprong wodden 
hier ien keer in de zoveul jaor religieuze 
bi'jienkomsten hullen. lene van de zaeken 
tiedens die daegen-durende spektaokels, 
was een soortement veurstelling. Eerst 
weren die van godsdienstige aord en 
bestonnen veunnaemelik uut daansen. Et 
theater mit zien ronde daansvloer zicht d'r 
nog goed uut. An mekeer bunnen plestie-
ken kussenties, die optild wodden deur 
een poesterd wiend, laoten zien, dat et nog 
de hieltied in gebruuk is veur Griekse 
tragedies. Posters in et Grieks hangen 
ovenal. Niet in et Ingels dit keer. Et laand 
is toeristisch twietaelig. Dat wil zeggen, 
dat op de meerste plaknaembodden, 
menu's, toeriste-infermaosie en-zo-wat-
henne onden et Grieks, de Ingelse tekst 
staot. Dit is et mederne Grieks, dat van et 
oolde ofleided is, neffens de gids, en niet 
etzelde wat op oonze schoelen leerd wodt. 
Daor kuwwe dus niks mit. 
In hiel Griekenlaand, ok op de eilanen, 
schient mar iene tael praot te wodden. 
Stneektaelen kommen niet veur, ondaanks 



Et theater van Epidaurus. 

de overheersing deur ere volken deur de 
ieuwen henne. Ariens is daor wies op. 1k 
zeg, dat streektaelen ok een riekdom 
wezen kunnen. Hi'j vint de ienhied in tael 
en godsdienst (et Grieks-Otterdoks) een 
zegen in de stried veur demokraosie en 
vri'jhied in et laand. 
Veural die stried zit de Grieken hoge; et is 
nog mar twintigjaor leden, dat de junta 
ofzet wodde nao een jaor of zeuven van 
terreur. Ze bin bliede dat ze keuning 
Constantijn deur een referendum kwiet 
binnen. In de tied van de generaols, doe 
d'r een protte verzet was vanuut de bevol-
king (Melina Mercouri, Theodorakis), leut 
de keuning him niet heuren. Dat hebben 
ze him dus beheurlik kwaolik neumen. 
Butendat was et keuningshuus ok niet van 
Griekse ofkomst. De gids vint et een 
schaande dat Constantijn heur nog de 
hieltied vertegenwoordigt in et I.O.C. 
Weeromme naor de rondreize. Nao et 

bezuuk an Epidaurus, een kompleks 
wi'jded an de God van de geneeskunde, 
Askiepios, kieken we nog een drie kertier 
in Mycene. Hier wodde et peleis van 
keuning Agamemnon ruum een ieuw 
leden blootlegd deur de Duutse archeo-
bog Heinrich Schliemann. Ongeveer 1200 
v. Chr. reupen ze hier de Trojaanse oorlog 
uut. Et is uutkieken. Jow glieden zomar 
uut op 'e gladde stienen. Op 't hietst van 
de dag bin et de verkopers van fris, die 
hier hiele goeie zaeken doen. 

Nao een naacht in Naflion gaon we wieder 
naor et zuden. In de buurt van Sparta, de 
oolde heufdstad van dit gebied, Iigt de 
'spoekstad' Mistras. De stad is aenlik iene 
grote ruIne tegen een barg an. Hi'j stamt 
uut de Byzanthynse tied, wat te zien is an 
de karkies en kloosters die veur een diel 
nog overaende staon. Die dag rieden we 
deur een prachtig gruun barggebied, waor 
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we de ienigste onweersbujje op oons dak 
kriegen. Tegen de aovend kommen we in 
Olympia an. De stad zels is slimme toeris-
tisch. Et 'heiigdom' mit zien tempels, 
oefenruumten, galeri'jen, thermen en 
baden (wel ruInes) ligt d'r uutdreugd bi'j. 
De Olympische Speulen uut de oolde tied 
weren ok weer een onderdiel van religieu-
ze bi'jienkomsten. Om et jaor wodden d'r 
Speulen veur atleten in ere steden hullen. 
As lichte sporten wodden hadlopen, 
speergooien, diskusgooien en veersprin-
gen anmarkt. De zwaore sporten weren et 
wostelen en boksen en een mingvorm van 
die twieje. As vuuflaamp hadden ze de 
lichte sporten mit et wostelen. Bi'j die 
laeste sport smeerden ze heur in mit eulie, 
die nao de wedstried mit zaand en in et 
waeter weer ofwusken wodde. 
Interessaant was et verhael van oonze gids 
over de Olympische viamme. Die wodt 
hier iedere vier jaor ansteuken deur 

middel van een spiegel, die de zunne 
opvangt, veur de tempel van Zeus. Die 
viamme is d'r neffens him nog mar sund 
1936, doe de Duutsers him instelden veur 
heur Speulen in Berlien! 
Et oolde stadion had gien zitplakken. De 
oplopende kaanten bin begruuid mit grOs. 
De startstrepe van marmer ligt d'r nog en 
is 192 m. van de eindstrepe. 
Et stadion in Delphi, wat we een peer 
daegen laeter bezuken, is Romeins en de 
ofstaand is daor 178 meter. We kommen 
in Delphi deur mit de Pont in een kertier 
de Golf van Patras naor Andirio over te 
stikken. D'r liggen boten genoeg. Een 
wonderlike situaosie, elk moet et verkeer 
op zien schip zien te lokken. Gien lange 
riegels dus veur de oversteek, mar waach-
ten tot de boot vol is! 
Delphi is veural bekend deur zien orakel. 
Et orakel was aenlik een priesteresse, die 
vraogen over de toekomst beantwoordde 

Antiek Olympia. 



in een 'warrige tael'. Ze zat op een driepo-
te boven een bargsplete in de tempel van 
Apollo. Hieruut kwammen bepaolde 
daampen of ze bruukte 'verdovende' 
middels. De vraogestellers mossen eerst 
een offer brengen, waornao de priester et 
orakel de vraoge stelde. Hi'j vertaelde de 
wartael in een 'begriepelik' antwoord. 
Ok hier weer klimmen we bi'j schathuzen, 
tempels, een theater en winkelties langes, 
waor ze 'offers' verkochten. Offers die op 
't heden niet zo groot wezen zollen. Et 
gemiddelde inkommen van de Griek is 
f 1.400,00 in de maond. Ur warken dan ok 
een protte vrouwluden. Warklooshied 
schient d'r weinig te wezen. Et is te mar-
ken an et grote tal warkers in de hotels, 
dat bi'j oons ongetwiefeld minder wezen 
zol. A.O.W. is krek as bi'j oons nao et 
65e jaor. De ekonomie het de laeste 
jaoren nogal wat te lieden had deur de 
oorlog in et vroegere Joegoslavie. Traans-
port van de eksport moet een aende 
omme of wodt uutvoerd per boot. 
As laeste in de weke bezuken we de 
Meteora kloosters bi'j Kiambaka. Ze 
stonnen op grieze, spitse rotsen en meens-
ken en goederen wodden in 't verleden in 
een net optaekeld. Awwe bi'j et klooster 
van Sunt Stefano ankommen, ridt een 
zuster in 't zwat krek de bestelauto veur de 
poorte. As ze de aachterdeure eupenslat 
zet een kollega de kratten d'r in. An de 
lege bierfiessies te zien hebben ze een 
gezellige aovend had. 
Ze hebben de wiend d'r goed onder hier. 
As we even staon te kieken bi'j de uut-
gang, markt de kassa-zuster een toerist op, 
die niet betaeld het! Ze stuurt iene van de 
ere nonnen d'r aachteran, die de overlie-
der viot in de kraege pakt. In heur fanatie-
ke bujje vligt ze mi'j ok an mit de vraoge: 
'Tickets please.' 
Een weke reizen deur dit mooie en oolde 
la and zit d'r dan weer op. Dc waarmte is 
vot, de gedaachten en et genieten blift nog 
een peer weken. Enne... zollen al die 
tomaten op die tientallen vrachtauto's al 
in de puree zitten ... ? 

Johan Veenstra 

Is 't niet zo? 

En daor zit ik dan, an et aende van et jaor, 
en ik netere hiel sekuur al die exotische 
prachtnaemen, die al die oolden hier bi'j 
omme in 1994 weer bedocht hebben veur 
al die ni'je, kleine Stellingwarverties, die 
ooit, as wi'j veurgoed et vel over de ogen 
doen, de arvers van oonze kultuur wodden 
moeten zollen. Een hiele kleine greep 
mar. 
Bi'j de jongen: Armando, Brandon, Buddy, 
Come', Dean, Detyan, Diermo, Duy, Dyon, 
Inyan, Joel, Owen, Petuja, Ricochet, Yanick 
En bi'j de maegies: Ayla, Amber, Bascha, 
Celest, Danique, Irisch, Jenadia, Kimberley, 
Lois, Phocia, Priscilla, Romances, Shuria-
na, Shanice, Vanity. 
En a'k dat allemaole opschreven hebbe, en 
ik leze et nog es over, en ik knippere es 
een keermennig mit de ogen, dan daenk 
1k: kiender mit zókke naemen, daor kuj' 
toch werachtig ok niet van verwaachten, 
dat die laeter ooit nog ien woord Stelling-
warfs praoten gaon zullen; 
Mar toch... argens blift altied de hope 
sloemeren, want .die ierieHenderkien en 
die iene Sieger, die zorgden d'r veur dat d'r 
toch nog krenten in de naemebri'j van 
1994 zatten! 



Johan Veenstra 

Jan, Maria en Anna bovenan in 1994 

Veur et elfde aachterienvolgende jaor 
prissenteert De Ovend een overzicht van 
de top-veurnaemen, die an de Stellingwar-
ver poppen geven binnen. Oflevering elf 
gaot over etjaor 1994. 
D'r zit niet al te yule beweging in de 
Stellingwarver topnaemen, sund jaor en 
dag bin et praktisch altied dezelde nae-
men, die bovenan staon. 
Jan en Maria bin deur de jaoren henne de 
onbetwiste koplopers west. Daor is in 1994 
gien veraandering in kommen, a! het Anna 
et krek zo goed daon bi'j de maegies as 
Maria, Maria en Anna staon dus tegere 
bovenan. Zoks is nog niet eerder veur-
kommen. Maria en Anna bin de laeste 
drie jaor trouwens een betien an 't stuver-
tienwisselen. In 1992 wun Anna, in 1993 
Maria en in 1994 winnen ze beide. 
Maria het et in die elf jaor acht keer 
wunnen, Anna twie keer en Johanna en 
Sandra elk ien keer. 
Bi'j de jongen het Jan et in 1994 mit grote 
overmacht wunnen. De laeste elf jaor het 
Jan et negen (!) keer wunnen, Johannes 
wun et twie keer. 
Liek as aile veurgaonde jaoren kommen 
de gegevens uut de burgerlike staand-re-
brieken uut Stellingwaf, Nie Ooststelling-
warver en Liwwadder Kraante van de ge-
mienten Oost- en West-Stellingwarf, Et 
Vene en Smallingerlaand. 
Mit mekaander he'k 640 (44 minder as in 
1993) opschrieven kund, 343 (-2) jonges-
naemen en 297 (42) maegiesnaemen. Alle 
veurnaemen die an een kiend geven 
binnen bin mitteld. 
De letters U en X leverden hielemaole 
gien,  naemen op, de letters 0 en Q  gien 
maegiesnaemen en de letter Z gien jon-
gesnaemen. 
Van de 14 topnaemen bi'j dejongen 
kwammen d'r mar liefst 9 in 1993 ok in de 
top veur: Jan, Pieter, Dennis, Hendrik, 
Johannes, Jeffrey/Jeffry, Robert, 

Stephan/Stefan en Mark/Marc. 
Bi'j de maegies zatten mar 5 toppers die 
veurig jaor ok hoge ogen gooiden: Maria, 
Johanna, Maaike, Elisabeth/Elizabeth en 
Linda. 
En dan now de besten van 1994. Tussen 
haokies et tal keren, dat in 1993 geven 
wodde, as et doe ok een topnaeme was. 

jongesnaemdn: 

Jan 19(11) 
Pieter 6 (4) 
Dennis 5 (7) 
Hendrik 5 (7) 
Johannes 5 (7) 
Kevin 5 
Mark/Marc 5 (5) 
Christiaan 4 
Erik/Eric 4 
Jeffrey/Jeffry 4 (6) 
Richard 4 
Robert 4 (7) 
Stephan/Stefan 4 (4) 
Willem 4 

maegiesnaemen- 

Maria  6(11) 
Anna 6 
Esther/Ester 4 
Johanna 4 (7) 
Maaike 4 (5) 
Angela 3 
Eline 3 
Elisabeth/Elizabeth 3 (4) 
Iris 3 
Linda 3 (3) 
Lyanne/Lianne 3 
Marieke 3 
Marit 3 
Melissa 3 
Miranda 3 
Simone 3 
Tamara 3 



Pieter Heida 

Et schoelepetret 

Et is al 84 jaor leden, mar et is mi'j altied 
bi'j bleven dat Berend Prins mit krek zoe'n 
petret onder de aarm as ditte in de vaort 
verdronken is. Inderdaod had iederiene in 
Oosterwoolde et d'r slim mit te doen mar 
et was gebeurd. Al lange hadde ik d'r mit 
ommepakt en docht dat et wel mooi wezen 
zol, dat et es in De Ovend kwam, temeer 
omdat ik op iene nao alle naemen nog 
kende. Aj' wat op leeftied kommen kuj' 
soms slim an zokke dingen hechten. Ok 
kommen je dan soms alle kwaojongesstre-
ken en zok soorte van dingen wel es weer 
in 't zin. 
Vroeger was de schoele op et Oost in dat 
oolde gebouw waor as laeter de timmer-
schure van de Wieberdinks west het en 
weer laeter de veeauto's van de Bruuns-
mas in stonnen. Mien heit het her nog 
een jaor naor schoele gaon in de jaoren 
1879 en '80. 
Van 1848 tot 1871 het de heer G. Noord-
hof hier onderwiezer west. Hi'j was ok 
koster en veurzanger in de karke. In 1866 
het de heer Noorman een orgel in disse 
karke bouwd, dat now nog dienst dot. Doe 
was die veurzingeri'je niet meer neudig. 
Ok het Noordhof in 1866 mit prachtig 
mooie krulletters et ni'je deupboek anlegd. 
Volgens overlevering het meester Noord-
hof in zien tied een bult kiender bi'jhulpen 
en sommen mit naor et laand geven as ze 
mit 9 of 10 jaor de schoele verzumen 
mossen om bi'j de boer op de koenen te 
passen as die in et laand !eupen. Koehuder 
dus. Stiekeldraod kenden ze doe nog niet. 
'Je huj je ho, kom i'j bi'j mi'j of ik bi'j jow'?' 
reupen ze dan an mekeer, mar naor 
schoele gaon was d'r zommers niet bi'j. 
Dat bi'jhelpen van de kiender mit leren is 
zeker wel op pries ste!d, want op et graf 
van meester Noordhof staot op de stien 
die op een sokkel staot an de oostkaante 
van de karke, dat die grafstien deur zien 
leerlingen anbeuden is, mar zien overlie- 

densdaotum staot d'r niet bi'j. 
Naost disse stien is een liggende grafstien 
van Noordhof zien vrouw Roelofje Eizing 
uut Westerbork, die in 1807 op 24 novern-
bergeboren is en op 18juni 1880 in Oos-
terwoolde wegraekt is. Ok hebben ze op 
25 augustus 1841 een zeune verleuren die 
doe 22 jaor was en zien heit as hulponder-
wiezer huip. Et is bekend dat meester 
Douwinga in die tied op 'e Fochtel de 
kiender krek zo bi'jhulp as ze thuus mit-
helpen mossen. 
Mien oolden hebben beide koehuder west 
in die jaoren, mem op 'e Fochtel en heit in 
Oosterwoolde. 
Opvolger van meester Noordhof is west G. 
Rijpma, die van 1874 tot 1909 hier an de 
schoele staon het. In et fotoboek van G. 
Adema staot een petret van meester 
Rijpma mit een grote ringbaord en een 
lange Gooldse piepe in de mond. Doe heit 
in 1882 koehuder wodde op et Oost, het 
meester Riepma him goed mit et leren 
bi'jhulpen zodat hi'j him laeter overal mit 
redden kon. 
Op 7 juli 1900 is de !eerplichtwet anneu-
men, onder aandere om kienderarbeid 
tegen te gaon en et noodwettien van Van 
1-Touten regelde de warktieden wat veural 
in de febrieken in Twente wel neudig was. 
Mar now weeromme naor de schoele. In 
1879 of 1880 is d'r an de Wemeweg een 
ni'je 6-kiassige schoele bouwd. In die ni'je 
schoele kon glen straoltien zunne kom-
men. Op de zunnekaante, tegen de paste-
ri'je an, weren de husies mit et turfhokke 
in et midden. De onderste ruten weren 
van matglas en d'r stonnen liendebornen 
veur de raemen. 
Meester Ennema was in 1910 heufd doe ik 
naor schoele mos. In 1913 is meester 
Ennema opvolgd deur meester Van der 
Klei as heufd. Meester Scheepvaart !eerde 
doe de eerste kiasse, mar is al gauw op-
volgd deur juffer Sjoukje de Jong van 



Dejongste kiender van de eupenbaore legere schoele van Oosterwoolde in 1910. Links 
meester Scheepvaart, rechts meester Maurits. Veuran van links naor rechts. Jantje van den 
Bos, Dirk van Veenen, Uilke Woudhuizen, Pieter Heida, Jan A. van Rozen, Marten Rooks, 
Berend Prins. Twiede riegel: Engbert Nijenhuis, Jacob van den Bos, R. Veensma, Gaitske 
Knijstra, Hendrik Knijpstra, Froukje Knijpstra, Pieter Knijpstra. Aachteran: Willem Nijen-
huis, een onbekende, Roelof Postma en Melis van der Duim. 

Appelsche, die goed mit de kiender om-
megaon kon. Et turfhokke was wel de 
schrik van de schoele. As de ondeugende 
jongen niet luustren wollen hegon meester 
te dreigen mit dat turthokke. As dat dan 
ok niet huip dan wodde et mienens en 
kwammen de deugenieten in dat duustere 
hokke mit de deure op slot, dan zollen ze 
wel bekommen. 
Ds. Leenders was doedertieden hier 
doomnee en woonde as vri'jgezel in de 
pasteri'je. Jene middag in de weke mossen 
we daor henne te vraogeleren. Doomnee 
kon hiel mooi vertellen mar om odder 
onder dat roerige volkien te holen was 
zien starkste kaante niet. Sjoukje gong dan 
altied mit. Daor wollen ze beter naor 

luustren, die kon ze mit de ogen wel 
sturen. 
Sjoukje en doomnee Leenders konnen 
best mit mekeer opschieten, ze kregen 
verkering en Sjoukje is van schoelejuffer 
as doomneesvrouw naor de pasteri'je 
verhuusd. Ze hehhen gien kiender kregen, 
Sjoukje is in 1956 wegraekt en doomnee 
een jaor laeter. Ze liggen hier op et kark-
hof begreuveri. Deur de poorte rechtuut 
bi'j de hede langes en dan et Neste dwas-
pad een aende uut op de westkaante. 
As de schoele uut gong, pakte meester 
zien lange meetlatte die hij allied hruukte 
om mit kriet rechte strepen op et hod te 
maeken, op de maote van et stampen mit 
die meetlatte op de vloer reup meester 



dan eerst 'Naast de bank, in de houding,' 
en dan mossen wi'j netties in de pas et 
lekaal uutlopen. Mit de gimmestiekiessen 
op et schoeleplein gong et krek zo. Mees-
ter ston d'r dan bi'j te kommederen: 
'Links, rechts in de pas,' mit d'r tussendeur 
een halve sprong naor links of rechts en 
een flunk aende looppas. Wi'j hadden dan 
de tonge zowat op et dadde knoopsgat 
hangen van al die drokte. Laeter is d'r an 
de aandere kaante een hoolten gimme-
stieklekaal kommen waor as de kiender op 
de brogge of an de rekstokken heur keun-
sten vertonen mossen, mar doe was ik at 
van schoele of. 
De twie leegste kiassen mochten morgens 
om 11 ure naor huus toe te eten. Vanof de 
dadde kiasse kwammen we middags een 
kertier buten om te lochten wat veural 
hasems in de knolletied ok wel neudig was. 
Meester hadde dan vaeke alle deuren en 
raemen los, eers konnen ze niet in schoele 
verkeren. Nao dit kertier kregen de mae-
gies een ure haandwarken, sokkebreien 
leren of mit ailerhaande steken op een 
letterlappe ommetiezen. Et weren in die 
tied nog van die brave vli'jtige schepsel-
ties! 
De jongen kregen tot 12 ure les in gewone 
schoelevakken. Jongen weren ok wat ber-
taoler, die mochten mekeer graeg de loef 
ofstikken wie as et meerste duste. Op et 
schoeleplein was dan ok een hiel aandere 
rangodder as in et leslekaal. De vli'jtige 
geheurzeme jeugd was dan vaeke wel de 
lieverds van meester, mar op et schoele-
plein konnen ze soms as beloning een 
goed pak op heur donder kriegen. Daor 
gullen gien aandere regels onder die 
belhaemels. 
In et speulkertier mochten de kiender niet 
van et schoeleplein ofkommen. De mees-
ters en juffers leupen dan staotig in de 
riegel, drok praotende onder mekeer, et 
plein op-en-daele. Ten van de grootste 
deugenieten vertrouwde et zaekien niet 
wat as daor bepraot wodde. Daor wol hi'j 
wel es wat meer van weten. Stiekem 
sloepte hi'j aachter dat riegettien an. As 
dat•staotige riegeltien heur op et aende 
van et plein ommedri'jen mos, dan mos 

hi'j even weg wezen, dan zo gauw meuge-
uk d'r weer aachteran mit de oren goed 
los. Gelokkig, de meesters en juffers mur-
ken niks. Zien wantrouwen kwam uut, al 
zien wandaoden wodden bried uutmeten 
en hi'j kreeg zels de schuld van dingen 
waor as hi'j pat noch diel an hadde. Hi'j 
dochte bi'j himzels: waacht mar, ik krieg 
jim wel! Hi'j henne om een vorke en een 
pottien en doe drok an et pierezuken. Hi'j 
hadde dat pottien al gauw vol. Doe de 
kiasse weer ingong leup hi'j as laeste mit 
de hanen op 'e rogge en et pottien pieren 
in de haand et lekaal in. Veur de Masse 
leut hi'j zien pottien op de vloer leeglopen. 
Et was de bedoeting as meester de k.lasse 
inkwam, dat hi'j dan op die gtadde pieren 
uutgLieden zol en mit zien neuze in zoe'n 
bultien pieren kommen zol. De spanning 
was groot, mar ik leuf niet dat et lokt is, ze 
mossen de piereboel zels we! opredden. 
Ten van de jongen hadde ok nogal es de 
gewoonte om, as meester de voile andacht 
neudig was om ailes goed uut te leggen, 
allied ien of aander ongelokkien te krie-
gen, dan kreeg hi'j zomar een slimme 
hoestbujje, vul zomar uut de baank, of 
trapte bi'j ongelok zien buurjonge op de 
ti'je, zodat die et uutraosde, en dan mos 
hi'j vanzels ok krek neudig naor et husien. 
Et gevoig was dat alleman lachen mos en 
meester was vanzels de hiele andacht 
kwiet. 
Wel was et muuiik om iederkeer weer wat 
ni'js te bedaenken. Meester kende die 
keunsten vanzels wel en wodde op een 
keer zo lelk dat hi'j die rekel op een 
vakkundige meniere mit de platte voete de 
deure uutschopte. Kaarmende van piene 
bleef die jonge in de gang liggen, mit gien 
meugelikhied kon hi'j weer in de bienen 
kommen. Meester vanzels bange dat hi'j 
die jonge een ongelok schopt hadde, ten 
aende raod wodde d'r argens een karre 
opdiept en mit een bult muuite kregen ze 
him in die karre. Doe mos de schuldige 
meester perberen om over een lange 
modderreed die jonge bi'j zien oolderlik 
huus te kriegen. Mit lood in de schoenen 
en de tonge haost op de idompen zag hi'j 
d'r wel tegen an om daor zo an te kom- 



men. Et kwam evenwel wat aanders uut. 
Doe meester mit et gevallegien op zoe'n 
50 tree nao an die jonge zien huus toe was, 
kwam zien heit heur at integen, zonder 
liekewel kommentaor of te waachten reup 
hi'j van verens al: 'Verrekte jonge, wil ie 
wel gauw maeken daj' uut die karre kom-
men!' Van schrik steuf die jonge uut de 
karre en as een haeze giezelde hi'j et 
heideveld in, d'r was gieniene die him 
belopen kon. 1k hadde et gezichte van de 
meester wel graeg zien wild. Mar die jonge 
het d'r een bult wille omme had. Hi'j was 
nog nooit zo makkelik thuus kommen. De 
naeme van de meester weet ik niet meer, 
de naeme van die jonge we!. Die was de 
held van de dag. 
Doe dit hide aeventuur nog niet zo lange 
leden mit een leeftiedgenoot nog es in et 
praot te passe kwam, kon die in geuren en 
kleuren alles nog vertellen! 
Mar as d'r vroeger liekewel iene was die 
begon te stelen en te liegen en aandere 
gemiene streken uuthaelde, dan was die 
d'r uut, dan gongen ze mit een boge om 
zoe'n iene henne. En as die dan laeter ok 
nog es van kwaod tot arger vervul, zeden 
ze: 'Ziej' we!, op schoele deugde hi'j ok at 
niet!' 

Klaas Knillis Hofstra 

al(le)tied 

ik hebbe altied tied veur jow 
at heb ik et ok drok 
al bin ik ok altied bezig 
allied tied veur jow 

aenliks is drokte mar een vlocht 
een vlocht veur ienzemhied 
veur jow he'k altied tied 
allied tied veur jow 

al he'k et dan ok drok 
en he'k de agenda alle aovens vol 
altied tied veur jow 

altied 
alle tied 
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Krummelties 
BESTUURSLEDEN 

Tiedens dejaorvergeerdering op 17 de-
cember in Noordwoolde is d'r ofscheid van 
drie bestuursleden van de Schrieversronte 
neumen: Ybe Duursma van Der Izzerd, 
Geert van der Meulen van Oosterwoolde 
en veurzitter Saakje Berkenbosch-Ham-
stra van Berkoop. As ni'je bestuursleden 
bin keuzen: Kees Nijboer uut Oosterwool-
de, Roelof Dragt uut Berkoop en Klaas 
van Weperen uut Wolvege. Van Weperen 
zal vandemeitied beslissen of hi'j de ni'je 
veurzitter van de Schrieversronte wodden 
zal. Tot die tied zal twiede veurzitter 
Johan Veenstra de zaeken behattigen. 

VAN HEUREN ZEGGEN, ZIEN EN 
WETEN 

Oflopen 18 jannewaori verscheen tiedens 
een gezellige bi'jienkomst bi'j boekhaandel 
Zwikstra van Wolvege de bundel Van 
heuren zeggen, zien en weten van Jan H. 
Lantinga uut Kloetinge (Zeelaand). 
Jan Hendrik Lantinga (geb. 1920) gruuide 
op in Blesdieke. Van 1948 of was hi'j 4 1/2 
jaor warkzem bi'j de Riekslaandbouwveur-
lochtingsdienst in Berkoop e.o. en in 1952 
verhuusde hi'j naor Zeelaand. Daor 
warkte Lantinga bi'j et Rieksveeteelt- en 
zuvelkonsulentschop veur Zeelaand, eerst 
in Middelburg en laeter in Goes. In die 
tieden publiceerde hi'j een protte op 
agrarisch gebied. Hi'j schreef daor ok een 
peer boekies over. 
Lantinga vuult him tot op de dag van 
vandaege nog altied slim verbunnen mit de 
Stellingwarven. Hi'j interesseert him niet 
alliend veur de tael, mar ok veur de histo-
ne van oonze omgeving. Bi'j et lezen van 
et boekien zal dat dudelik wodden. 
Een protte van de onderwarpen die hi'j 
beschrift bin herinnerings van vroeger uut 
Blesdieke. Pattie d'r van vraogen om 
veerder onderzuuk, daor is Lantinga him 
goed van bewust. Van heuren zeggen, zien 
en weten is dan ok veural bedoeld as anzet 

en anvietering veur eren om daor mit an 
de slag te gaon. (SB1) 

AOVEND MIT RINK VAN DER VEL-
DE EN JOHAN VEENSTRA 

Tiedens de Friese Boekeweke wodt d'r op 
22 feberwaori in de biebeitheek van 
Oosterwoolde een aovend hullen mit de 
Friese schriever Rink van der Velde en de 
Stellingwarver schriever Johan Veenstra. 
Beide schrievers zullen die aovend veurle-
zen uut eigen wark en heur boeken signe-
ren. De aovend begint om kwat veur 
achte. Intree vief gulden. 
Johan Veenstra zal tiedens die Boekeweke 
nog in drie aandere biebeitheken veunle-
zen/veurdregen: 23 feberwaori: St. Anne-
perochie, 28 feberwaori: Butenpost en 1 
meert: Liwwadden. 



Wube Lamers van de Kuunderwal 

De saege van de Beekhof 

De kommende tied zullen d'r in De Ovend infermetieve verhaelen te vienen wezen over 
oolde boerderi'jen in Stellingwarf. Op et ogenblik is oonze hiemkundemitwarkster Sietske 
Bloemhoffdrok doende mit et schrieven van een boekwarkien over dat onderwarp veur et 
yak hjemkunde in et basisonderwies. Zi7 zal, omreden ze toch ien keer in de materie zit, een 
stokmennig beschrievings van oolde plaetsen veur De Ovend leveren. Mar we hopen vanzels 
ok, liekas Sietske, dat lezers van oons tiedschrift die zels nog gegevens hebben over dit onder-
warp oons daor bericht over doen of alderdeegst zels een boerderie veur De Ovend be-
schrieven. 
We beginnen liekewel de serie mit een volksverhael van volksverteller Wube Lamers van de 
Kuunderwal. Luusterers van Radio Oost hebben dat verhael al een keer veur die omroep 
heuren kund. Et speult him of bi j  de Saksische boerderi'je De Beekhof, die viak biy de 
Bekhofschaans staon hebben zol. (Red,) 

Volksverteller Wube Lamers van de 
Kuunderwal. 

Over oolde Saksische boerderi'jen is vaeks 
wel een verhaeltien te vertellen. Bi'jglieks 
over de betoverde kaarntonne of de 
geweldige knal van de dikke stutbalke die 
scheurde deur et grote gewicht van de 
boekweite, rogge en haever, dat winters op 
de veurzoolder opsleugen was en zoal 
meer. Zo moet d'r ok zoe'n oolde Saks bi'j 
de Lende staon hebben, niet zo veer van 
de tulle of. Daor weren wel twie saegen van 
bekend. De eerste gong over de kwaoie 
boerinne die op ooldejaorsaovend nog de 
meid om mael en rezienen naor De Ge-
diek stuurde. Et maegien raekte ver-
dweuld en kwam bi'j een hekse telane (zie 
De Ovend jg. 16, no. 5, blz. 168). 
Et twiede verhael speulde him of, doe d'r 
weer een aandere boer in de oolde hoer-
deri'je woonde. Hi'j was wedeman en 
hadde een huushoolster die bi'j de winter 
naor Keulen vleug op een bessemstaele. 
Ze gong aovens altied naor huus as et 
wark an de kaant was. De boer was slim 
wies mit heur, want ze dee heur wark tot 
in de punties. Ja, hoe ze alles zo veur 
mekere kreeg koj' niet begriepen. Alles 
was altied percies op de klokke of klaor, 
zoas koffiedrinken, eten, broodeten en 
theedrinken. Ok bi'j et kaarnen huip ze 
nog een haantien mit en altied hadden ze 
eerste kias botter. De boer was dikke 
tevreden. As ze d,-in a ovens naor huus 



gong en daor de laampe opstak, kon de 
boer zien dat ze thuus was. 
Mar as et al diepe in de haast was begon 
et. As et voile maone was en ze naor huus 
gong kwam de laampe die aovend niet op. 
De boer wus dat wel, mar waoromme zol 
hi'j him bemuuien mit heur doen en 
laoten. Ze was oold en wies genoeg en hi'j 
zee daor tegen gieniene Wat van. Temeen-
sen niet tegen zien beide knechten die hi'j 
hadde. 
Now moej' weten, dat die iene knecht een 
hiele goeie sul was. Mar de aandere man 
was nogal bertaol en wol graeg alles weten. 
Op een keer wodde hi'j toch geweer, dat 
de huushoolster mit voile maone niet naor 
huus toe gong. Hi'j wol d'r meer van weten 
en praotte d'r mit de aandere knecht over. 
Die wol d'r aenlik niks van heuren en zee 
nog tegen him: 'Wi'j hebben een beste 
huushoolster en bemuui je niet mit dingen 
die ze dot in heur vri'je tied.' Mar de 
bertaole knecht luusterde niet en driegde 
mit een pak op de donder as hi'j niet mit 
gong om heur te bestrunen. Altied aachter 
de stiekelpoile op 'e heide op goed halver-
wege verdween ze. 't Was weer voile 
maone en een mooie heldere locht. De 
beide knechten laggen in een heidegroppe 
zonder dat iene heur zien kon. Doe kwam 
ze d'r an en uut een huizepoile haelde ze 
een bessem mit een flinke staele en gong 
Tr scharreld over henne zitten. Ze zee: 

'Over bos en boom 
Over veld en stroom 
Bi7 voile maon' en sterehelder 
Naor Keulen in de wienkelder!' 

De beide knechten wussen niet wat ze 
heurden en zaggen! Mit grote vaosie vleug 
de huushoolster de locht in. Doe kwam-
men de mannen veur de dag en de bertao-
le zee: 'Now kuj' et zien, et is een hekse!' 
De aandere zee: 'Ze moet et zels mar 
weten, ik bemuui me d'r niet mit.' '1k zal 
jow es wat zien laoten,' zee de bertaole. 
'Wat zi'j kan, kan ik ok.' Hi'j snee een 
dikke stok op en gong d'r ok scharreld 
over zitten en zee: 

'Deur bos en boom 
Deur veld en stroom 
Bij voile maon' en sterrehelder 
Naor Keulen in de wienkelder!' 

En daor vleug hi'j de locht ok in. De 
goedaorige knecht keek reer, mar gong 
naor de boerderi'je en zee niks. 
Wat kwam de bertaole te passe. Hi'j 
hadde et ja niet goed zegd. Hi'j hadde over 
bos en boom zeggen moeten, mar hi'j zee 
deur bos en boom. Dat hi'j vleug mit de 
kop deur de toeken van de bomen en bi'j 
de Jessel slierkte hi'j deur et waeter, mar 
kwam wel bi'j de wienkelder in Keulen an, 
waor et groot feest was. Hielemaole mit 
verscheurde kieren en schrammen om et 
gezichte! Mar de huushoolster had him al 
zien en kwam viogge naor him toe en zee: 
'Zo, bin ie hier, hebben jim mi'j beloerd en 
bestruund. Now joongien, dat is jow dan 
wel hiel min of gaon. Mar wi'j kennen 
mekere al lange en ie bin hier now en wi'j 
hebben hier vanaovend groot heksefeest. 
Kom mar mit, dan zal ik jow wat opknap-
pen.' Ze nam him mit en wusk him schone 
en streek heksezalve over zien gezichte en 
knapte him op. D'r hong nog een smoking 
en die mos hi'j mar antrekken en zo 
wodde hi'j een hiele heer. Ze trok him mit 
naor de vloer op, een prachtig orkest 
speulde de mooiste walsen. Kelners 
leupen mit lekkere happies en draankies. 
Et wodde een pracht aovend! 
Mar ok daor kwam een aende an en hi'j 
keek wel een betien bange want hi'j was 
hier in Keulen en hoe kwam hi'j weer 
thuus! Ze hadde dat in de gaten en zee: 
'Now joongien, wi'j hebben een mooie 
aovend had en ik zorg ok dat we tegere 
weer veilig thuus kommen.' 
Ze gong naor een stailegien en haelde een 
fikse geitebok op mit grote horens. Ze 
gong scharreld op 'e bok zitten en bedude-
de him ok zitten te gaon. Ze fluusterde de 
geite onverstaonbere woorden in et oor en 
daor vleugen ze as een goeze de locht in 
op huus an! Doe ze bi'j de lessel weren 
maende ze de bok an en mit een grote 
vaosie was hi'j d'r al over. Doe vergat de 
bertaole knecht wat. Want doe ze vertrok- 



mond holen onderwegens!' Mr hi'j kon et 
niet laoten en krek doe de bok over de 
Jessel steuf, zee hi'j: 'Dat was een mooie 
sprong!' En boem, daor lag hi'j d'r of en de 
huushoolster gong deur, zonder omme te 
kieken. Doe mos hi'j in de naacht nog van 
Zwoile lopen naor de Beekhof en kwam 
krek mit melkerstied thuus. Nooit hebben 
ze de huushoolster weer steurd, ze hadden 
d'r genoeg van, temeensen hi'j! 

plak daor de Beekhofstaon hebben zol, an 
de Zaandhuuster kaante bi'j Bekhoftille. In 
de kaampe laand zit dudelik een verhoging 
en niet zo lange leden kwammen d'r mit et 
ploegen nog wel gele stiender naor boven. 
Op 'e foto wist Wube Lamers naor de 
richting daor de huushoolster uut et verhael 
woonde... 



Otto P. Ii. de Vent 

Nog es lezen 

Et is aiweer twie jaor leden dawwe in dit 
tiedschrift ommedaenken vreugen veur et 
lezen in et verleden in oons gebied (zie 
Leesgezelschoppen in Stellingwarf, De 
Ovend december 1992). We bin arg bliede 
mit et felt dat d'r sund die tied et ien en 
aander an ni'js over et onderwarp te 
melden is, dat we nemen nog es geern de 
penne op, om d'r wat over te vertellen. 

Om et geheugen op te frissen, en nog even 
de feiten op een ri'jgien te zetten: we 
konstateerden dat d'r leesgezelschoppen 
bestonnen in Oosterwoolde (van 1841 tot in 
ieder geval 1891), Hooltpae (opricht 1876) 
en De Fochtel (opricht 1897), en dat d'r 
reden was om an te nemen dat d'r ok 
gezelschoppen in ere dorpen bestaon 
hebben moeten. 

Wel, nao veerder sneupen en naovraoge 
bi'j de meensken van et dOrpsarchief 
Berkoop (Roelof Dragt, Juffer van der Wal) 
en Fokke Middendorp wat Wolvege angaot 
(allemaole daank), kuwwe daor now nog 
de volgende gegevens an toe voegen: 

Berkoop. Doedertieds docht ik al dat ze 
daor zeker ok zoe'n gezelschop had had-
den, en mien vermoeden bleek te kioppen. 
In dat dOrp hadden ze een rieke leeskul-
tuur (hoe kan et ok aanders), d'r bin mar 
liefst 4 gezelschoppen aktief west, en ien 
gezelschop bestaot vandaege-de-dag flog. 
We kun ien en aander as volgt schetsen: 

D'r was een gezelschop van veur 1889 tot 
1966, doe et opheven wodde. In een 
Dreijer (kark- en dOrpsblad van Berkoop 
en Ni'jberkoop) van begin 1964 lezen we 
d'r et ien en aander van. Op 13 feberwaori 
van dat jaor wodde de jaorvergeerdering 
holen. De opkomst van de leden was niet 
best. De agendapunten gongen viot onder 
de haemer deur, liekewel wodde d'r een 

tiedlaank praot over de 'bestaonsmeuge-
likhied'. Et gezelschop beleeft een muuili-
ke tied. Daenk mar es an tillevisie en de 
muuilikheden om ok es ere tiedschriften 
in de pottefullie te kriegen, zo tekent de 
versiaggever uut de vergeerdering op. Mar 
bestuur en leden vienen dat een verienin-
ge die al meer as 75 jaor bestaot in Ber-
koop (van dat weten we dat de oprichting 
rond 1889 was), niet zomar vot mag. D'r 
zal dan ok perbeerd wodden de inhoold 
van de pottefullie zo goed meugelik te 
holen en eventueel te verni'jen. De kontri-
busie is f 7,-- in 't jaor. 'Wat wi'j' nog meer' 
aldus et versiag in De Dri'jer. 'Veur veer-
tien centen in de weke hej' een boek en 3 
tiedschriften.' En d'r kun ok nog meer 
meensken mitdoen, want d'r bin nog een 
peer pottefuilies over. Ze kun heur anmel-
den bi'j J. Wijnstra, et schoeleheufd. Nao 
verhaelen 'uut de goele oolde tied' en de 
boekeverkoop slot de veurzitter de ver-
geerdering. 

Wel, et moch dus allemaole niks meer 
helpen, want et gezelschop wodde in 1966 
opdoekt. Et aorige van dit gezelschop is 
dat d'r nog een goed archief van beweerd 
is, en ik kan de beheerders d'r van (dorps-
belang Berkoop) melden, dat dat een riek 
bezit is, want veur boekhistorici en interes-
seerden in de geschiedenis van et lezen 
vormt zoe'n archief een rieke bron veur 
onderzuuk naor smack en interesse van 
een lezerspebliek in vroeger daegen, en d'r 
verschienen de laeste jaoren de hieltied 
meer publikaosies op dit gebied. 

Mar de meensken van et dorpsarchief 
Berkoop wussen te vertellen dat d'r veur 
(of diels toegelieke) mit dit gezelschop 
nog een !eesgezelschop in Berkoop beston, 
een gezelschop dus dat grotendiels in de 
veurige ieuw zien aktiviteiten ontplooide. 
Spietig genog hebben we daor (nog) glen 



inkeld gegeven over, mar 1k twiefele d'r 
niet an of daor kriegen we ok nog wet wat 
van boven waeter. 

Dan biwwe d'r nog niet mit Berkoop. Van 
1930 tot 1985 beston d'r nog een gezel-
schop. Nommer drieje kuj' dus zeggen. 
Daor was juffer Van der Wal lid van, en 
bi'jkotten hoop 1k mit heur een gesprek te 
hebben over de gaank van zaeken en et 
!eesvoer binnen disse kiub. Over dit 
gezelschop is vanzels ok archiefmateriaol 
in Berkoop. En dan kommen we daor 
zeker op terogge in dit blad. 

En dan is d'r now anno 1994 nog een 
leesgezelschop in Berkoop. Mar et is 
dudelik dat de funktie van een leesgezel-
schop vandaege-de-dag een ere is as 
vrogger: doe gong et veural om et veur 
gezaemelike kas antugen van boeken (en 
die wodden nao ofloop van et leesjaor 
onder mekeer bi'j opbod verkocht). Now 
gaot et om et saemen bespreken en genie-
ten en wo'n de boeken via de biebeitheek, 
via de orgenisaosies van plattelaansvrouw-
luden of vanuut de eigen pottemonnee 
antuugd. D'r bin trouwens alliend al in 
Frieslaand vandaege-de-dag nog 120 
leesgezelschoppen aktief, meerst binnen 
de orgenisaosies van plattelaansvrouwen. 

Mar om even deur te gaon mit vrogger. In 
de Ooststellingweiver van 23 jannewaori 
1897 lezen we van et bestaon van een 
leesgezelschop in Donkerbroek Doomnee 
J. van Warring Bolt van Noordwoolde 
hoolt een lezing over torenklokken veur 
de leden van et leesgezelschop en heur 
introduceés in logement Dokter (mit 
introduceés zullen de vrouwluden bedoeld 
wezen). Uut et versiag bliekt dat d'r nao 
de lezing deur wat manluden nog wat 
veurdreugen wodde en dat ze daornao nog 
een schoffien gezellig bi'j mekeer bleven. 
Spietig genog wo'n we dus uut et bericht 
niks geweer over de heufdaktiviteit van et 
leesgezelschop naemelik et veur gezaeme-
like kas antugen en rondgaon laoten en an 
et aende van et leesjaor verkopen van 
boeken, mar dat zullen ze in Donkerbroek 

ongetwiefeld daon hebben. En trouwens, 
ok bi'j de oprichting van et gezelschop van 
Hooltpae (in 1876) wodde d'r bepaold 'dat 
van wege de vereniging des winters vol/cs-
voorlezingen zullen gehouden worden' (zie 
et veurige stok). 

In Oosterwoolde beston d'r een gezelschop 
van 1841 of, zo hadden we at ontdekt, en 
in 1891 vierde disse kiub heur 50-jaorig 
bestaon. Intied is d'r ok over et lezen in 
Oosterwoolde meer te vertellen. In de 
Ooststellingwerver van jannewaori/feber-
waori 1904 kommen we de volgende 
adverteensies tegen: leesgezelschap uk de 
boekhandel van J.H. Popping, wekelijks een 
portefeuille met 3, 4 a 5 verschillende 
boeken of afieveringen, tijdschriften en ok in 
de bestaande leeskring kunnen nog een paar 
lezers worden opgenomen. Niet dudelik is 
now of disse berichten betrekking hebben 
op et al sund jaoren bestaonde gezelschop 
of dat et hier een ni'j gezelschop betreft, 
van de boekwinkel van Popping uut. 1k 
vermoed eerlik gezegd dat dat laeste et 
geval is. Wet iene hier wat meer over te 
vertellen? 

Dan een hiele sprong in de tied. Et bericht 
wodt argens anhaeld in De Dri'jer, en wel 
uut een vergeerdering van dorpsbelang 
van Ni'jberkoop uut et jaor 1924: Voorlo-
pig wordt er een leesgezelschap opgericht, 
waar'oor enkele leden zich aanmelden. De 
voorziz'ter zou het nader onderzoeken wat het 
ongeveer kosten moest. Veerder is d'r (nog) 
niks hekend over dit gezelschop. We 
weten niet of et wel tot oprichting kom-
men is. 

Dan gaon we naor West, en we! naor 
Wolvege. Daor hebben we gegevens 
angaonde twie geze!schoppen. Van Fokke 
Middendorp kreeg ik aorig materiaol over 
de aktiviteiten van et Nut daore mit 
betrekking tot de oprichting van de yolks-
biebe!theek in Wolvege, 26 oktober 1844 
(now as ik dit schrieve nota bene krek 150 
jaor leden!!). Neffens Middendorp wol et 
Nut al in 1817 een leesbiebeitheek opzet-
ten mar komt et pas goed van de grond in 
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1850. Toegelieke liekewel beston d'r van 
et Nut uut sund jaoren al een leesgezel-
schop. Daor hadde Middendorp argens 
van vunnen dat de boeken in een kreenk 
van 12 tot 14 gezinnen rondstuurd wodden 
en dat et ni'je leesjaor begon in oktober. 
Veerder weten we weinig van et funktio-
neren van et leesgezelschop daore. Licht-
kaans is mit de oprichting van de hiebel-
theek ok de aktiviteit van dit leesgezel-
schop opholen. Dan is d'r nog een bericht 
over 'Het Leesgezelschap te Wolvega' uut 
de Stellingweif van 8 meert 1913. Dit gezel-
schop hoolt verkoping van tiedschriften en 
wel: De Gids j aargangen 1910 en 11, 
Hollandsche revue 1910 en 11, Weten-
schappelzjke Bladen 1910, Fliegende Blätter 
1911, Die Woche 1912, Lecture pour tous, 
1909, '10 en '11. Lektuur dat d'r niet 
omme Iiegt donkt me zo. De adverteensie 
is ondertekend: P.M. Schlecht. A'k et goed 
hebbe de aptheker van Wolvege? 

Awwe tot slot de geschiedenis van de 
leeskultuur in Stellingwarf in gezelschops-
verbaand in dit stadium van onderzuuk 
kot saemenvatten, dan kuwwe daenk' 
zeggen dat d'r vroeg in de veurige ieuw 
drie leesgezelschoppen bestonnen, naeme-
uk in Wolvege (uutgaonde van et Nut), 
Berkoop (weinig van bekend) en Ooster-
woolde (opricht 1841) en dat d'r staorigan 
daornao tot in de twintigerjaoren van 
disse ieuw in de kleinere dörpen leesgezel-
schoppen opricht wodden (of pogings 
daortoe): (Hooltpae 1876, Berkoop 1889 
en 1930, Donkerbroekjannewaori 1897, 
De Fochtel december 1897, Ni'jberkoop 
1924?), dat d'r naost et lezen ok wel 
zonuumde 'volksveurlezings' op et per-
gramme staon (Hooltpae en Donker-
broek) en dat d'r in disse ieuw naost 
hoeken de hieltied meer tiedschriften in 
de pottefullie mit in de ronte gaon. 

Zien naeme staot in potlood 
op 'e verjaorskelmder.  
Veur et ink wodt 
moet d'r eerst brulloft kommen 



Karst Berkenbosch 

Niet gek op Wolvege 
de Stelfingwarven 

en toch gelokkig in 

cen gesprek mit Johan van der Zee van Van Gewest tot Gewest 

Johan van der Zee. 

Hiel toevallig is Johan van der Zee op 't 
veurmaolige stoomgemael op Der Izzerd 
te lane kommen. In '93 wollen hi'j en zien 
vrundinne wel es wat aanders, in elk geval 
wat meer ruumte om de deure. Deur een 
kennis van him wodde hi'j d'r op wezen 
dat hi'j es een Telegraaf kopen mos, want 
daor ston volgens die kennis vaeke wel wat 
interessaants in. Johan kocht prompt de 
verkeerde kraante, want in plak van de 
zaoterdagse edisie mos hi'j de woensdags- 

kraante hebben en daor ston dus 't veur-
mao!ige stoomgemael te koop in. Hiel 
aorig is 't om te vertellen dat de veurige 
eigener de meensken eerst wat inspreken 
leut op een baantien om zodoende op 
grond van de stemme een veurselektie te 
maeken. Zien stemme maekte bliekber 
nogal indrok want 't kwam tot een gesprek 
en een hezuuk. Now 't was !iefde op 't 
eerste gezicht en omdat et tussen de 
verkoopster en him ok drekt kllkte was de 
koop viot bekionken. Dat 't poer toeval 
was dat hi'j op Der Izzerd te lane kwam 
mag wel blieken uut zien uutspraoke dat 
hi'j niet zo gek op Wolvege is en dus echt 
niet bewust op zuuk was naor een husien 
in de Stellingwarven. 
Johan van der Zee komt oorspronkelik 
uut Stiens waor zien vader een kappers-
zaeke hadde. (Zien vader is Piet van der 
Zee die zien sporen in de tenielwereld in 
Frieslaand, maj' wel stellen, aorig verdiend 
het en ondaanks 't feit dat hi'j s!echt zicht 
nog de hie!tied aktief is op 't teniel.) Johan 
het jaoren een hekel had om naor de 
kapper te gaon en vun et tenielspeulen 
onder regie van zien vader een crime, 
want hi'j kon netuurlik niks goed doen. Ok 
de sfeer binnen de BCin sprak him ahsoluut 
niet an. 
Deur Johannes Spieksma (bekend 
Staotelid) is hi'j bi'j de Rono kommen 
(tegere mit Heinze Bakker). Hi'j zol naor 
de akedemie veur woord en gebaor in 
Utrecht mar dat wodde him stark ofrao-
den. (Te wo'n daor gien goeie akteur en 
gien goeie lerer.) Bi'j de Rono het hi'j vier 
jaor warkt, eerst as assistent van de redak-
tie van 't Frysk Pergramme. Doe hi'j veur 
de eerste keer henaoderd wodde deur 't 
pas oprichte pergramme-team van Van 
Gewest tot Gewest om redakteur-verslagge- 



ver in Frieslaand te wodden, het hi'j zien 
eerste anstelling weigerd, omdat 't him 
allemaole krek wat te rimpend gong. Hi'j 
was al anneumen veur hi'j d'r arg in had-
de. Ok kon hi'j doe pergrammeleider 
wodden bi'j de Rono. Dat laeste is lieke-
wel niks wodden. Doe ze een jaor laeter 
weer bi'j him op 'e stoepe stonnen is hi'j 
asnog bi'j Van Gewest-tot Gewest te lane 
kommen en daor zit hi'j flog. ('t Pergram-
me vierde op 8 jannewaori et 30-i aorig 
bestaon en dat is veur een Nederlaans 
pergramme een absoluut rekord.) 
Johan van der Zee het ondertussen een 
vuufhonderd reportages maekt o.e. een 
pergramme over de Stellingwarver Schrie-
versronte. Hi'j kan him nog herinneren dat 
d'r nog al wat te doen west is over een 
uutspraoke van een vrouw uut Else omdat 
die vun dat 't Fries zoe'n nere tael was. Ze 
bruukte daorbi'j 't veurbeeld van 'droege 
woarst'. Dat kwam doe nogal negatief over 
en Henk Bloemhoff het daor doe ok van 
zegd dat dat einliks niet moeten hadde. 
Ten keer het hi'j uut Zwaogwestaende 
nogal wat kritiek had omdat hi'j een man 
an 't woord leut, die zee dat hi'j op zien 
eigen hiem pissen wol. De man was b!iek-
ber in Zwaogwestaende niet zo populair, 
want zels 't gemientehestuur gong him d'r 
mit bemuuien en stuurde een brief naor 
de menister. Ze vunnen 't bee!d wat d'r 
van Zwaogwestaende vertoond was te 
negatief. 't Het him in elk geval drie 
maonden !ang driegansichtkaorten ople-
verd. Daor ston dan op Het Zwaagwestein-
de van nu, waag het hier één keer te komen. 
De meensken verwaachtten doe van Van 
Gewest tot Gewest dat ze einliks affiend 
mar propagandafilmpies maekten en glen 
kritische kaanttekenings plaetsten. Gelok-
kig bin de negatieve kritieken op 't per-
gramme beparkt bleven tot incidenten. 
Johan van der Zee bruukt zels de termino-
logie: Van Gewest tot Gewest is een truttig 
pergramme mar toch aorig. Hi'j geft toe 
dat hi'j dat niet zels bedocht bet. Netuurlik 
vint hi'j 't niet echt een truttig pergram-
me, mar is 't d'r wel mit lens dat 't meer 
een registrerend as een konfronterend 
pergramme is. 

In saemenwarking mit Anton Stoelwinder 
het hi'j es een pergramme maekt rond de 
Strontrace. De start van de race is biezun-
der spektakulair want et schippersvolk zit 
rustig boven in 't kefé en opiens wodt d'r 
zegd van goeie reize. lederiene stormt dan 
geliek naor de boot en dat gebeurt nogal 
roeg. Anton wol geliek van de boot of mar 
dat gong dus niet meer. Doe 't ok nog 
wiendkracht achte wodde, zag Anton 
hielendal gruun en geel van ellende. 
Ondaanks et feit dat Anton zo misselik 
was as een katte leverde et prachtige 
beelden op. Doe d'r liekewel in een tv-
recensie In de Liwwad4er Kraante ston: 't 
Prachtige kamerawerk van Jan Schaper 
alsof het met zijn eigen bloed gedraaid was, 
doe belde de mem van Anton op en zee: 
'Us Anton is hielendal fan de kaart.' Johan 
van der Zee lacht d'r nog smaekelik omme 
as hi'j 't vertelt. 
Ok het hi'j al es een reportage maekt over 
de Eupen Stal. Hi'j komt daor in elk geval 
nog wel es en het veurig jaor zels nog een 
gedielie van een keunstwark kocht. Een 
peer varkenties die tiedens de veurige 
Eupen Stal bi'j 't kenon in de bomen 
hongen. 
As hobby's had hi'j teniel en regisseren, 
mar vandaege-de-dag is hi'j gek van kom-
puters. In elk geval het hi'j nog es mitdaon 
in een peer pergrammes van Tetman de 
Vries. Eerst as vervanger van Tetman in 
As 't now mar uut is en laeter in een Ne-
derlaans pergramme van Tetman tite!d 
Eigen paard is goud waard wat ze veural in 
Grunningen en Drente speulden veur de 
Landarbeidersbond 
Johan van der Zee het thuus altied Neder-
laans praot en stelt him op 't staandpunt 
dat de Friese tael mooi is mar 't moet glen 
moeten wodden. Wel vint hi'j dat meens-
ken die heur beter uteren kunnen in 't 
Fries of 't Stellingwarfs dat niet laoten 
moeten. Hi'j zorgt dan zels wel veur de 
ondertiteling. In elk geval stelt hi'j him 
niet tot doel om an taelbevoddering te 
doen. Wel vint hi'j et op zien minst aorig 
dat meensken heur inzetten veur heur tad 
en 't was veur him dan ok glen inkeld 
perbleem dat ik dit interview in et Stelling- 



warfs ofnam. 	 Et oolde stoomgemael van Der Izzerd. 
De mentaliteit van de Steliingwarvers is 
wat aoriger en lichtvoetiger as op de klei. 
Hi'j is tot die konklusie kommen deur zien 
kontakten mit de Stellingwarvers op Der 
Izzerd en zien bezuken an De Bult. De 
meensken zeggen hier ok nog 'hoj' wat 
him ok slim ansprekt. Johan van der Zee 
lest de stokken van Ybe Duursma in 't 
Kontakt die in 't Stellingwarfs binnen en 
hi'j vint dat prachtig. Hiel mooi vun hi'j 
dat ze hier op Der Izzerd een keer een 
vuurwark hadden dat om zes ure aovens 
begon wiels et nog volop lochtig was. Ze 
deden dat veur de kiender want die laggen 
ja om elf ure a ovens op bedde. Zoks 
sprekt him slim an en het volgens him mit 
lichtvoetighied en humor te maeken. 't Is 
een spul wat ze hier mitmekeer speulen. 
Dat vien ie nargens aanders. 



Jantina Vledder-Nijboer 

Post uut Kolomna 

Al weer twie maonden veerder in de tied. 
De tied begint veurbi'j te vliegen en dat is 
netuurlik een goed teken. Aj' ok vergelie-
ken hoe as wi'j d'r veurigjaor bi'j zatten en 
hoe as et bier now gaot, dan hebben wi'j et 
aorig beter kregen. Veurig jaor wodde et 
projekt vanuut oonze hotelkaemer regeld, 
now is d'r al zoe'n 65 man passeniel mit 
een mooi kantoor. Veurig jaor was Jan de 
ienige Nederlaander die hier konstaant 
zat, now bin dat d'r viere. De kezerne is 
van een rume veraanderd in vier appatte-
menten veur de Nederlaanders en een 
kantoor. 
Over et projekt hebbe ik nog niet zovule 
schreven, ik zal perberen uut te leggen wat 
wi'j bier doen. Et is een laandbouwprojekt 
mit subsidie van de Nederlaanse overhied. 
D'r doen drie Nederlaanse bedrieven an 
mit. Agrico het et eerappelgedielte op him 
neumen, Cebeco et gruuntegedielte en 
Euroconsult bet de projektleiding en dot 
et adviserende wark. 
Jan is in dienst van Euroconsult en zien 
funktie is disse zoemer deur de viogge 
uutbreiding van et projekt in twienen 
splist. Jan is adviseur en manager van de 
laandbouwkoperaosie, de aandere Neder-
laander is projektleider wodden. Naost 
laandbouw wodt d'r perbeerd op aandere 
gebieden bier ok wat van de grond te 
kriegen. Op et mement bin d'r plannen om 
hier in Kolomna een febriek, die eerder in 
de miitaire produktie zat, omme te bou-
wen tot een febriek die laandbouwmesie-
nen maekt. Ok in et baankwezen wodt 
zocht naor een betrouwbere kandidaot om 
financiële traansakties mit ondernemen te 
kunnen. Dit is et wark van de aandere 
Euroconsuitman. 
Jan, de gruuntespecialist en de eerappel-
man hebben een 'counterpart'. Ze dregen 
heur kennis over op een Rus en et is de 
bedoeling dat disse meensken et wark 
laeter overnemen kunnen. Jan zien 

counterpart is Zjinja, hi'j is direkteur van 
de koperaosie. Et woord koperaosie het 
hier deur et verleden een negatieve 
klaank, hier hebben ze al gauw een aande-
re naeme veur et besien bedocht: OKA 
'93. 
In et verleden (en nog de bieltied) wark-
ten de projekten hier op een aandere 
meniere. In meie wodden mesienen 
leverd, d'r kwammen Nederlaanders die 
de warking uutlegden en hulpen om poot-
en zi'jgoed in de grond te kriegen. In de 
zoemer kwam d'r zo now en dan iene 
langes om et gewas te bekieken en de 
neudige adviezen te geven. In et oogstsei-
zoen wodden d'r dan weer wat meer 
meensken inzet en daor hul de hulpe op. 
In dit projekt gaot et wark dan krek nog 
een stok veerder. Et produkt wodt goed 
opsleugen en laeter verkocht. Op disse 
meniere is d'r best geld te verdienen veur 
de sovchozen, d'r bin niet zovule die in 
meert, april nog een goed produkt leveren 
kunnen. 
Et projekt is veurigjaor begonnen mit twie 
eerappelsovchozen en twie gruuntesovcho-
zen. lene gruuntesovchoz is al gauw ofva-
len. De direkteur beschouwde de leverde 
mesienen as een 'padarok galandski 
karaijewa', een kedogien van de Neder-
laanse keuninginne. Hi'j wol de mesienen 
wet hebben, mar weigerde veerder alle 
mitwarking. Mit yule gesodemieter bin de 
mesienen d'r weghaeld en inzet op aande-
re sovchozen. (Dit bet wel een half jaor 
kost!) 
Dit jaor bin d'r twie eerappelsovchozen, 
twie gruuntesovchozen en een ni'j onder-
die!, de 'private farmers', bi'jkommen. 
Privé-boeren bin muuiik te vienen in 
Ruslaand. D'r is hiel wat onderzuuk west 
veurdat dit gedielte van de grond kwam. 
D'r bin now twie groepen eerappelboeren 
en twie groepen die siepels verbouwen. 
Disse meensken hebben et muuilik, ze 



In et midxien staot Frans, de eerappelman, mit naost him Setgej mit zien Friese t-shirt an en 
nog drie Russen van een eerappelsovchoz. 

hebben vaeke ofgelegen slechte stokken 
laand, veer van een verhadde weg en ze 
wo'n mit argusogen bekeken. Ze hebben 
nogal last van dieveri'je, disse zoemer 
wodden d'r een keer meensken betrapt in 
een eerappelveld, die ok nog keihad zeden 
dat ze an et poddestoele-zuken weren. 
Toch redden disse boeren et goed, veur-
naemelik ok deur de Nederlaanse mesie-
nen, kennis, zaod- en pootgoed, chemika-
lien, meniere van opslaon en verkoop van 
et produkt. 
Op oons terrein wo'n de kontainers, waor 
de laandbouwmesienen in vervoerd bin-
nen, ommebouwd tot grote loodsen. Die 
wo'n hruukt as gerage, opsiag van onder-
dielen, chemikaliën en warkplaetse en zo 
wat henne. Hier is een groep mannen de 
hiele zoemer mit an et wark west, dit bin 
de metaolboys. Zi'j warken goed en kon-
staant deur. Zo now en dan, veural as ze 
krek traktement had hebben bin ze d'r een 

dag niet, dan gaon ze flunk an de wodka. 
Dit weekaende, bi'j een temperatuur van 
min dattig weren ze ok gewoon persent en 
huten an et wark. Et flessien wodka was 
wel bi'j de haand, d'r mos zo now en dan 
wat antivries in et lichem. Op maendag 
schitterden ze deur ofwezighied. 
Mien rolle in et gehiel kuj' misschien et 
beste omschrieven mit gaastvrouw. De 
aandere Nederlaanders die hier zitten 
hebben heur vrundinne of vrouw in Neder-
laand zitten, dus komt et d'r op daele dat 
ik in de gaten hool of et overal schone blift 
en of de manluden eten kriegen. Zjane en 
ik doen de was van iederiene en et geheurt 
vaeke dat d'r es iene hinnenlopt om een 
bakkien koffie of een keer Nederlaans 
eten. 
Butendat wo'n d'r vaeke veur een peer 
weken meensken inzet. Dit kun specialis-
ten van een bepaolde mesiene wezen, een 
groep die een studie dot naor et ien of 



aander, mar ok gewoon wat extra hulpe 
tiedens bi'jveurbeeld de oogstperiode. 
Disse meensken wilen allemaole de stad 
wel zien en mit wat biezundere Russische 
kedogies thuuskommen. 1k kan hier alles 
zo staorigan aorig vienen en gao vaeke wel 
even mit. Et is trouwens ok interessaant 
om mit iederiene wat te praoten. De 
meensken die hier kommen hebben 
meerstal al hiel wat reizen aachter de 
rogge en kun mooie verhaelen vertellen. 
Veerder moe'n we zo now en dan in groot 
gala an een banket verschienen. Omdat et 
een projekt is dat goed lopt en dichte bi'j 
Moskou in de buurt ligt, wo'n we nogal es 
bezocht deur hoge omes van et Nederlaan-
se en Russische ministerie van laandbouw 
en et ministerie van ekonomische zaeken. 
Ok de Nederlaanse ambassadeur mit zien 
vrouw bin al een peer keer op bezuuk 
west. Alderaorigste meensken, die zels ok 
een laandbouwbedrief in de buurt van 
Meppel hebben, en misschien daordeur 
wel echt interesseerd binnen in wat wi'j 
hier doen. 
Et is hiel muuiik west om goed Russisch 
passeniel te vienen. Wi'j hebben zocht om 
enthousiaste meensken, die nog niet 
lamsleugen binnen deur et Russische 
systeem. Dat is redelik goed slaegd. Veu-
rig jaor doe wFj hier kwammen was alliend 
Irma, een tolk, nog mar in dienst van et 
projekt. Al gauw kwam daor Zjinja bi'j, de 
'counterpart van Jan. Dit is een duzendpo-
te en een warkpeerd. Hi'j het overal 
kammeraoden en kammeraodskes en as et 
es argens vaastelopt, dan komt d'r deur 
zien inzet ems altied weer beweging in de 
zaeke. Hi'j is van oons ok echt een goeie 
maot wodden (ok hi'j wet een Nederlaans 
bakkien koffie al te warderen!) Naost zien 
wark is hi'j goed in et orgeniseren van 
daggies uut, hi'j kan prachtige Russische 
lieties zingen bi'j zien gitaar, is een mees-
ter in et orgeniseren van barbecues en hi'j 
daenkt altied an oons as hi'j wat biezun-
ders zicht in de winkels. 
Zjinja het et oflopen jaor een aorig woor-
tien Ingels leerd en as Jan en hi'j tegen-
woordig mit mekere praoten dan lach ik 
mi'j slop. Jan perheert Russisch te praoten 

en Zjinja praot breuken Ingels weeromme. 
Ze begriepen mekere trouwens hadstikke 
goed! 
Nao Zjinja bin d'r de hieltied meer bi'j-
kommen en sommigen bin ok al weer 
ontsleugen. Sergej is ok nog wel een mooi 
feguur om wat over te vertellen. Hi'j is de 
Russische eerappelman. Veurdat hi'j bi'j 
dit projekt kwam, het hi'j vanuut een 
laandbouwschoele de gelegenhied had een 
stage van drie maonden in Nederlaand te 
doen. Hi'j kwam him hier zels anbieden en 
is ems geliek anneumen. lene die al wat 
verstaand bet van de meterie en zien het 
hoe Nederlaand d'r uutzicht is al gauw 
iene van de beteren hier. Wel grappig was 
dat hi'j stage lopen bet op een Fries 
bedrief en bier de eerste keer solseteren 
kwam mit een t-shirt an waor de volgende 
tekst op ston: Mei ikjo watfreegje, doge jo 
wol? Tegen Albertine zee hi'j '!ytse pop-
pe'. Albertine was beheur!ik verontweer-
digd, ze is al 'grut'! Et het wel as gevoig 
had dat Sergei de bi'jnaeme 'lytse poppe' 
het! 



1. de Boer 

De beste dokter lat ok wel es een steek 
valen 

Vandeweke hadden wi'j 't over de gezond-
hiedszorg. Daordeur kwam mi'j een 
veurval in 't zin dat him ongeveer zestig 
jaor leden ofspeulde. In die tied beston op 
'e Gediek nog de hoolthaandel van de 
firma Posthuma. Die firma leverde o.e. 
hoolt en schulpkalk an de annemers in 
wiede omgeving van De Gediek. Zo ok bi'j 
de firma Gebr. Van der Broek in Berkoop. 
Et vervoer gong mit peerd en waegen. De 
voerman was Pieter Tippersma, een 
kriegel, kwiek mannegien, altied op schik. 
De oolde Gedieksters hebben him alle-
maole wel kend, want hi'j was allied mit de 
waegen onderwegens. 
1k moet ok nog even wat over dat peerd 
vertellen. Et was een dikke, brune bles-
beig, en hi'j hiette Grote Zus. Aenlik een 
verkeerde naeme, want hi'j was van 't 
mannelik geslaacht (west). Grote Zus had 
wel gauw es piene in de boek (krampko-
!iek). As Pieter Tippersma dan mit zien 
waegen in Berkoop was en Grote Zus had 
weer zoe'n anval, dan brocht hi'j 't peerd 
naor et laand. lene van de gehr. Van der 
Broek was naemelik ok een betien boer en 
had viak bi'j de warkplaetse een stok 
laand. In de tied dat de waegen lost wod-
de, kon Zus dan een betien hi'jkommen. 
Die Tippersma vertelde mi'j doedestieds 
een geschiedenis die een kennis van him 
overkommen was. Die man had al een 
lange tied last van piene in de maege. De 
huusdokter kon him d'r niet ofhelpen, en 
dus naor Grunningen naor et Akedemisch 
Ziekenhuus. De perfester in Grunningen 
wus aanders gien oplossing as een eupe-
raosie. 
Dc euperaosie slaegde veurtreffelik. De 
man was al gauw weer thuus. Tippersma 
trof him op 'e straote. Tippersma was een 
Friespraoter mar ik geve zien verhael in et 
Stellingwarfs weer. 

Jonge jonge, bi'j' d'r weer?' 
Ja man, en ik yule mi'j best. 1k mag haost 
alles weer eten en et bekomt mi'j best. 
Alliend ien ding snap ik niet. Naoda'k uut 
et ziekenhuus kommen bin, moet ik, as ik 
bi'j een jarregeutien langes komme, allied 
even snuffelen. Dat is slim vervelend, mar 
ik kan 't niet laoten. Daor moet ik toch 
nog es mit de perfester over praoten.' 
Bi'j een volgend bezuuk an de perfester 
dee de man zien verhael. De perfester zee: 
'Mien goeie man, ik moet je een bekente-
nis doen en mien verontschuldigings 
anbieden. Doe ik mit jow an 't eupereren 
was, bin ik daor bi'j weg reupen, deur een 
tillefoontien. 1k hadde krek jow maege d'r 
uuthaeld, uutkrabbed, sdhone spuuld en an 
een spieker hongen te dreugen. Doe ik 
weeromme kwam gong d'r een katte mit 
jow maege vandeur. Goeie raod was duur. 
Now is et zo, dat wi'j veur de lessen an de 
studenten niet altied organen van dooie 
meensken beschikber hebben. Mar omdat 
de organen van zoogdieren et meerste op 
die van meensken lieken, bruken wi'j daor 
wel es organen van varkens veur. Ten 
aende raod heb ik in 't plak van jow eigen 
maege mar een varkenmaege bruukt.' 
Zo ziej' mar dat ok de beste dokter wel es 
een steek valen lat. 



WAT IS D'R NOW STELLINGWARFSER 
AS 'N STELLINGWARVER BAANK? 

De Coöperatieve Veurschotbaank. Een typisch Stellingwarver baank. 
Mit vestigings in Berkoop en Noordwoolde. 

Een kleine baank dus, mar wel mit grote prestaosies. 
Kiek mar es naor oonze rentetarieven. 

Of naor oonze hypotheken. 
• Die kun mit glaans elke vergelieking deurstaon. 

Mar niet alliend op financieel gebied het de Veurschotbaank 
grote veurdielen. 

Ok op et persoonlike viak staon wi'j oons mannegien/vrouwgien. 
Bij oons hebben klaanten een naeme en kriegen alle andacht 

die ze verdienen. 
Mar zeg now zels, zo heurt et toch ok in de Stellingwarven? 

De Veurschotbaank. 
Een kleine baank, mit een compleet dienstepakket. 

Van Supersperen tot Hypotheek, 
van Verzekering tot Rekening Couraant. 

En butendat: De baank die jow tael praot... 

DE VEURSCHOTBAANK, 
DE STELLINGWARFSTE BAANK 

VAN DE STELLINGWARVEN 


