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Henk Bloemhoff 

Et Stellingwarfs Woordeboek 

Ben lange tied van regen en now inienend 
daegen aachter mekeer mooi weer. Mar 
op et mement dat ik dit schrieve is et wel 
in et laest van juni. Et zal me ni'j doen hoe 
as et is as dit nommer dommiet in augus-
tus verschient! In alle geval, et woorde-
boekwark lopt mooi deur, regen of gien 
regen, en degenen onder de lezers die mi'j 
de laeste tied infermaosie stuurd hebben, 
wil ik weer hiel hattelik bedaanken. Om 
daor mar mit te beginnen! 
In et eerste pat van dit woordeboekstok-
kien zal ik et hebben over een tal woorden 
die de reclaktie veur mi'j anstreept het in 
een bi'jdrege van Otto de Vent an dit 
zommer-nommer. Et gaot feitelik om de 
tekst van een stok uut De Ooststellingwer-
ver van 14 september 1895, jim vienen die 
op blz. 6-7. 
De Vent lat him niet uut over wie de 
schriever van et stok west hebben kan. 
Mar an et taelgebruuk te oordielen zol et 
wel es om J.H. Popping gaon kunnen 
(1852-1927), de man die eerst De 
Ooststellingweiver mit drokte en mit uut-
gaf, mar die dat laeter hielemaole zels dee. 
Een tifiefoontien leverde op, dat De Vent 
toch ok in Popping zien richting daenkt. 
Disse Popping is o.e. bekend wodden mit 
et eupenlochtspul Uut het leven, dat ok in 
drok verschenen is, in 1918. In etzelde jaor 
is et stok - in augustus - twie keer aachter 
mekeer opvoerd in een eupenlochttheater 
in Schottelenburg onder Oosterwoolde, en 
in juli 1920 nog twie keer aachter mekeer 
in Appelsche-dunen! 
Waoromme zol die tekst van J.H. Popping 
wezen kunnen? Mit naeme vaalt mi'j et 
gebruuk van et woord wassen op in de 
zinnegies Now was et krek aj' in een jonge 
sparrelaene wassen en in ...waor op van 
boven peerdeschedeLs mit half eupenstaonde 
muulplaetst wassen. Dat gebruuk van 
wassen ken 1k an now toe haost allienig 
uut et wark van de beide Poppings (de 

heit, mar ok de zeune, H.J. Popping was 
aktief). Doe 'k in de eerste helte van de 
jaoren tachtig in haost alle Steffingwarver 
dOrpen de warkwoordsvormen neteerde, 
kwam 1k wel hiel yule verschfflende vor-
men tegen veur wat in et Nederlaans 
'waren' is (verleden tied van 'zijn'), zoas ze 
waann, ze wannen, ze wadden en ze weren; 
al die viere neteerde 1k bi'jveurbeeld wel 
in dorpen as De Fochtel. Mar dat wassen 
kon 1k d'r nargens uut kriegen. 
Toch kan et hiel goed wezen dat die vorm 
wassen veurkomt of in alle geval veur-
kwam. 1k las him butendat ok al es in 
netisies van de sneuper Hans Das, die 
vroeger veural in de omgeving van Noord-
woolde en Berkoop oolde dingen neteer-
de. 
Waoromme as die vorm wassen hiel goed 
veurkommen kan? Kiek mar es naor dit 
riegeltien: nemen - (ik, hi'j) nam - ze 
nammen - (hi'j het) neumen. Aj' hiel diepe 
weerommekieken in de taelgeschiedenis, 
dan zol ze nammen in et Stellingwarfs 
aenlik een lange aa of ae hebben moeten, 
mar warschienliker nog een ao. Toch 
hebben we een kotte a in dat woord. Hoe 
dat kan? Een redelik antwoord is, dat 
nammen ontstaon is deur de invloed van 
nam. Et meervoold - nammen dus - is 
opbouwd op de vorm van et inkelvoold 
was, dat zels al duzenden jaoren oold is. 
Dat d'r een ni'j meervoold ontstaot dat 
bouwd is op et inkelvoold, dat is een 
ontwikkeling die him wel vaeker eupe-
neert. En zo kan ok de eu uut et voltooid 
dielwoord neumen opduken in de verleden 
tied. Dat voltooid dielwoord drokt j  ok 
een veurbi'j wezen uut, bi'jveurbeeld in 
Hij het et neumen. Zodoende heur ie in 
pattie dorpen naost Ze hebben et 
anneumen de eu in de verleden tied: Ze 
neumen et an, en dat is dan naost of in 
plak van ze nammen. En ie heuren hier en 
daor ok nog wel es Hi7 neum ok een borrel, 



in plaets van Hi7 nam ok een borreL 
Now, zoks zal d'r ok gebeurd wezen mit 
was in verbaand mit wassen ('waren'). Et 
riegeltien is vanoolds bi'j benaodering: 
wezen - (ik, hij) was - (ze) waren - (ze) 
hebben west. 1k gao now niet in op alle bie-
zunderheden wat de uutspraoke van wezen 
en waren angaot, dat zol hier vusen te veer 
gaon. Mar de vorm mit r dateert al van 
veur et begin van de jaorteffing, dat is wel 
zeker. En dan moet de ni'jere meervoolds-
vorm mit s, dus wassen, wel uut de inkel-
vooldsvorm was ontstaon wezen. 
lene van de eerste opvalende woorden uut 
de tekst is rissen, in 1k bin nogal nauw te 
rissen. Et woord rissen is vandaege-de-dag 
nog wel goed bekend. Uut Der Izzerd, 
Ni'jhooltpae, Berkoop en Oosterwoolde 
weg kreeg 1k veur dat woord de betekenis 
'opbeuren, optillen', mit veurbeeldzinnen 
as Dat is zwaor te rissen (Diz, Obk) en Zak 
je rissen (Np). Behalven op die meniere is 
rissen nog bekend uut feguurlik gebruuk: 
Hi'j is zwaor te rissen 'hij is zwaarmoedig, 
melancholiek' (Np), Die is muilik te rissen 
id. (Diz) en Die is zwaor te rissen 'hij is 
moeiijk mee te krijgen' (Np). Veerder is 
nog bekend Die is nauw te rissen 'hij is snel 
uit z'n humeur' (Spa). 
Ok et Fries het rissen, dat wil zeggen in de 
vorm van et warkwoord 'risse', en dat 
betekent in die tad 'tillen, opheffen'. In et 
Fries haandwoordeboek kuj' ok vienen: 
'swier te rissen wêze' moeilijk van z'n 
plaats te krijgen, moeilijk tot jets te bewe-
gen zijn. In de tekst daor et oons hier 
omme gaot, moet rissen in et zinnegien 1k 
bin nogal min te rissen ok ongeveer beteke-
nen: 1k bin nogal muuilik in beweging te 
kriegen, van mien plak te kriegen. 
Dat moet op een slimme dag an betekent: 
dat wodt een eernstige dag, een dag dat et 
d'r op ankomt. In Oosterwoolde wodt dat 
deur sommigen mit naeme nog wel zegd 
van de dag van een begraffenis. Slim het 
de betekenis 'ernstig, verontrustend' in et 
Steffingwarfs, en niet die van liep, gewiekst 
en zo, krek as in et Nederlaans. 
We reden biy de Scheid langes: dit Scheid is 
veur ooldere inwoners van Oosterwoolde - 
en van Appelsche, neem 1k an - een hiel 

gewoon woord. Et gaot om de scheiding 
tussen Drenthe en Frieslaand, bi'j de 
Damsluus bi'j Appelsche. 
Doe hij in Assen was zag de schriever 
ni'jmoderig locht as feestverlochting. Wat 
veur soorten nuumt hij niet allemaole, 
mar dat nimoderig is etzelde as nimoods, 
Nederlaans 'nieuwmodisch', daor mit an-
duded wodt dat et om de ni'jste mode, de 
ni'jste trend gaot. Nimoderig is feitelik 
een hiel gewoon woord dat mi'j eerder 
opgeven is uut Db en Dhau; 1k heb et ok 
uut een oolde, schriftelike bron uut et 
oostaende. Uut 01-NI heb 1k ni'jmoderigs! 
Et woorddiel -erig wil mit een boel woor-
den makkelik ni'je woorden maeken in 
oonze tael. Woorden as kiuterig, bulterig en 
hoolterig bestaon netuurlik al lange, mar 
d'r ontstaon ok makkelik ni'je woorden 
mit -erig, in gevallen as 1k bin niet zo waog-
halzerig en Bolkestein het, zoj' zo zeggen, 
nooit zo CPN-erig west. Mit ni'jmoderig 
hewwe toch wel wat een appat geval, 
omdat dit een ofleiding is niet zomar van 
een woord, zoas hoolterig, mar feitelik van 
de nije mode, dus van een groep van 
woorden. En toch is zok soorte van oflei-
ding niet ongewoon. Daenk mar es an 
maltiederig 'slecht' (van et weer) en grof-
bonkerig = mit groffe bonken. Ok in et 
Nederlaans is et verschiensel niet onge-
woon; veurbeelden uut die tael bin 'dikbui-
kerig' en 'van-de-hak-op-de-takkerig'. 
(Veur degene die over zok soorte van 
woordvormingskwesties meer geweerwod-
den wil, bestaot d'r een Morfologisch 
Handboek van het Nederlands. Een over-
zicht van de woordvorming. Et is schreven 
deur W. de Haas en M. Trommelen; Den 
Haag, 1993). 
Een proestige oolde man wodt nog wel 
zegd, et kwam in Oost-Steffingwarf op 
meerdere plakken wel veur. De betekenis 
van proestig is parmantig, een betien 
eigenwies-flink doende; echt negatief is et 
niet. Et woord komt ok in et Fries veur, 
krek as de vormpntustig, die 1k in et 
Stellingwarfs uut Obk hebbe. Okpriestig 
komt mit diezelde betekenis we! veur. Et 
wodde opgeven veur de dorpen El, Obk en 
veur de omgeving van Wolvege. Uut 



verscheiden dorpen kreeg ik - hoe wil et 
zo treffen - ok een vorm mit -erig in dezel-
de betekenis: priesterig! 
De kore was rood, omdat et now een rechts-
beslLsing over leven en dood angong: dit 
angong is gewoon de verleden tied van 
angaon, 'betreffen'. Et gong dus om een 
rechtsbeslissing over leven en dood. 
Dat ni'je locht he'k biezunder nao zien: hier 
kan mit nao 'naor' bedoeld wezen. In dat 
woord laoten de Stellingwarvers de slot-r 
vaeke hielemaole weg. Nao zol hier in 
principe ok nog 'dichtebi'j' betekenen 
kunnen, zoaj' dat bi'jglieks ok hebben in 
Dat kwam nao an en in le moe'n 'in niet te 
nao kommen. Et ni'je locht moet hier 
haost wel op straotlanteerns mit gas slaon. 
Doe 'k de boedel es langes gong: boedel is 
etzelde as boel. Van oorsprong het dat 
woord een d in him, en die is d'r deur een 
stark warkende klankriegel uutgaon in de 
taelgeschiedenis (vgl. ok Ned. 'moeder' - 
je moers taal', sommigen hebben ok de 
neiging om 'schouwer' in plaets van 
'schouder' te zeggen). 
De buse hong d'r miy niet nao is een uut-
drokking die bij ooldere inwoners van 
Oosterwoolde nog wel bekend is. Et gaot 
d'r omme daj' d'r aenlik gien geld veur 
hebben of d'r veur over hebben. Al had de 
schriever 'die veurstelling ok drommelse 
graeg zien wild', schrift hi'j. 
Ok al weer bliede dawwe de Friese zelfkaant 
hadden: zelfkaant het vandaege-de-dag 
netuurlik een vri'j gewone betekenis, die 
de grote Van Dale zo omschrift: 'buiten-
kant, elk van de zijkanten van enig weef-
sel, in de lengterichting van het doek, 
meestal versterkt geweven'. Feguurlik 
betekent 'zelfkant' ok 'buitenrand, grens-
gebied'. Omdat et hier om de raand van of 
om et greensgebied van Frieslaand gaot, 
moe'n we an een feguurlike betekenis 
daenken. Mar Van Dale geft een aander 
soort feguurlike betekenis, zoas in 'lieden 
van de zelfkant van de maatschappij' = 
'schorremorrie'. Zelfkaant op die meniere 
bruukt of op de meniere van et stok van 
1895 ken ik niet uut et Stellingwarfs en ik 
heb et ok nog niet zo in et woordeboekma-
teriaol zitten. Kent iene et gebruuk van 

zelfkaant nog zo? Reakties bin netuurlik 
welkom, ok op de aandere woorden in dit 
stokkien! 
Zo kommen we ok bi'j de zelfkaant daore 
van, want 1k heb - vanzels - ok nog wel een 
peer aandere vraogen over Stellingwarver 
woorden veur de lezers in petto. Wie van 
jim kent hokseklopper en wat hoolt dat 
woord in? Vrouwluden bin nargens eers 
goed veur as veur sokkestoppen en geweer-
schoonmaeken - wie kent die uutdrokking 
nog, en wat was de sekure betekenis? Wie 
kent iene mangelen - wat doej' dan per-
cies? Kennen jim burewark, en wat is et? 
Wie kent uut zien Stellingwarfs midwinter-
pacht, en wat was et? Wie van de lezers 
kent uut zien Steilingwarfs miskwaom, en 
wat hul et in? Waor lag de klemtoon? Wie 
van jim kent nog iene biy de vieter of biy de 
veter hebben? Et betekent etzelde as te 
vieter hebben, mar de uutdrokking is dus 
bi7 de vieter hebben; wie kent die nog op 
die meniere? Wie kent nog et staniezer of 
stangiezer; kuj' et omschrieven en waor 
was et veur? Waor bruukten ze vroeger 
wel et woord moelwark (= grote muil)? 
Wie kent et woord negge en wat hoolt et 
in? Nee, uk me de boeksnee: wanneer 
wodde et zegd en wat wodde d'r mit 
bedoeld? Wie kentpetietroos veur bep. 
eerpels; wat veur soort was et en hoe 
wodde et zegd? Wie kent neteschieter veur 
gierigerd? Hoe wodde et percies zegd? 
Klinkt de ie dan laank of kot? Hi'j komt 
wel vaeker mit een nat zeel thuus: is zoe'n 
iene dan dronkend of kan et nog wat eers 
inholen? Et is weer mal en mooi mit 'm: 
wie kent et en wat hoolt et in? Et is een 
nilikpersoon: wie kent et en wat hoolt et 
in? 1k hebbe de luie nel wodt zegd bi'j 
kaortspeulen, mar wat hoolt et percies in? 
1k heb niks gien niighied meer: wat hoolt 
dat in, aj' et kennen? 
Mit daank in et veuren veur de antwoor-
den! 



Otto P.H. de Vent 

De reize van een 0oststellingwarver 
naor et Keuninginnefeest in Assen, 
5-7 september 1895 
Doe keuning Willem III op 23 november 1890 wegraekte, was kroonpreenses Wilhelmi-
na keuninginne wodden. Omreden, neffens de Grondwet, de Oranje-vorsten pas op 
achttienjaorige leeftied inhuldigd wodden kunnen, wodde keuninginne Emma zolange 
keuninginne-regentesse. In die jaoren gaon de beide keuninginnen op bezuuk in alle 
perveensies van oons laand. Begin september 1895 kommen ze naor Drenthe. In De 
Ooststellingwerver van 14 september verscheen d'r een versiag van dit gebeuren in et 
Stellingwarfs. Omreden et honderd jaor leden is, leek et oons aorig dit stok hieronder 
nog es te plaetsen. De spelling is anpast. 

1k hadde d'r lange tegen ommeschoord, 
a'k d'r henne zol j  of flee. 1k bin nogal 
min te riesen. Veur een jaor of wat was 
dat aanders. Doe stak et mi'j niet zo nauw, 
mar ik kan d'r now zo goed niet meer 
tegen. 
Now kon 'k d'r nogal geschikt henne 
kommen. 1k kon d'r een bosschop maeken. 
Doe zee 'k tegen et wief dan moe'k mar es 
kieken, dat moet op een slimme dag an. 
We reden bi'j de Scheid langes en daor 
was et begin al. Daor lag een snikke mooi 
oppronkt mit gruun en wat d'r bi'j heurt. 
Op 'e Smilde even anstikken, doe gong et 
op Assen an, waor we al gauw v1aggerije 
zaggen. Mar hoe veerder as we kwammen, 
hoe meer drokte d'r van maekt was. 
Bogen, de iene bi'j de aander en de iene 
mooier as de aander. Vetpotties, 'lam-
pions', en aander spul dat bruukt wodde 
veur ni'jmoderig locht. Et was zeldzem. 
Daor het drokte mit west! In iene straote 
hadden ze, om et mar mooi te maeken, 
lange sparretoeken steil opzet. Now was et 
krek aj' in een jonge sparrelaene wassen. 
De keuninginnen reden verscheiden keren 
uut. Deurdat d'r wel ruumte was, koj' de 
hoge bezuuksters mit et gevoig dudelik 
opnemen en zien. 
'k Mos lachén om een proestig oolde man. 
1k kon him niet, mar laeter vernam 1k dat 
hi'j ok in Oost-Stel!ingwarf woonde. 

Hi'j, de oolde man, hadde him op de weg 
begeven waor de stoet anstoons langes 
kommen zol. 
't Duurde mar evenpies of daor kwam een 
masjesee anrieden die vreug waor as hi'j 
henne zol. 
'Wel,' zee de oolde man, '1k wil de keunin-
ginnen zien; Willem lene he'k zien, Wil-
lem Twie he'k zien, Willem Drie he'k zien, 
now wi'k de keuninginnen ok nog zien, en 
as ik d'r niet staon mag, zullen ze mi'j d'r 
wel weg sturen.' 
De oolde man vun nog al een goed plak-
kien. 

't Was een drokte in Assen. Dc iene dag 
dit, de aander dat. De laeste dag, zaoter-
dag, was d'r de veurstelling in de Bailer-
koele. Dat moet butengewoon mooi, 
'interessaant' zeden ze, west hebben. 'k 
Hadde die veursteffing ok drommelse 
graeg zien wild, mar de buse hong d'r mi'j 
niet nao. 
Mar de koele he'k toch zien. 
Et is een eupen ronde ruumte, mit wailen 
d'r omme toe, buten omme mit bos be-
plaant. Die koele is een oolde rechtplaet-
Se. 
Ze huilen in vroeger tieden rechtspraok in 
de eupen locht. Dat wodt ok wel zegd van 
'Ter Hoor' en 'Terwiske'. 
Zokke vergeerderings van de oolde Ger- 



De beide keuninginnen weren in juni 1892 
in Frieslaand en Grunningen. In Liwwadden 
wodde Wilhelmina op petret zet in Fries 
kostuum. 

manen - oonze veuroolden - in een gehei-
ligd woold, dreugen een godsdienstig 
kerakter. Vandaor dat een offer onder 
anroepinge van de goden veurofgong. 
De plaets waor oonze veuroolden recht-
sprakken was al eigenaorig. In de Bailer-
koele - waor we now wat van verteilen - 
stonnen op de vier wiendhoeken 'ni'jdstan-
gen', waor op van boven peerdeschedels 
mit half eupenstaonde muul plaetst was-
sen. 
Rondom in de wal van de koele stonnen 
laansen mit rooie koren an mekeer bun-
nen. De kore was rood, omdat et now een 
rechtsbeslissing over leven en dood an-
gong. 
Midden in de koele lag een offerstien 
(dikke baistien). Daor aachter ston de 
baank van zoden en mos in een halve 
maone, de zitplaetsen veur de rechter op 
een gestoelte en veur de bi'jzitters. 
Boven et heufd van de rechter hong een 
schild. Veur de keuninginnen was een 

'paviljoen' maekt viak veur de zodebaank. 
Dc 'Germaanse rechtspleging' die now 
holen wodde, was van et jaor zeuvenhon-
derdvierendattig. Ze stelden veur dat iene 
uut Drenthe naor de zudelik wonende 
Franken gaon was, en mit de Frankische 
keuning Karel Martel (striedhaemer) in 
oorlog optrok tegen de Friezen en de mit 
heur verbunnen Drenten. Dat hi'j zo de 
waopens opnam tegen zien eigen yolk en 
goenend doodmaekte. Veur dit misdrief 
wodde hi'j vervolgd en vonnist. Hi'j was d'r 
niet bi'j, hij was vot. 

Dc drie feestdaegen hebben een butenge-
wone drokte in Assen tewegebrocht. 
Dat ni'je locht he'k biezunder nao zien. 
Jonge, jonge! Wat schient dat stark. lene 
van oons gezelschop zee: 'Da's wel helte 
lochter as de straotlanteerns bi'j oons.' 
Een aander vul d'r tussen mit te zeggen 
'dat et veur mennigiene toch locht genog 
wezen zol.' Dat begriep ik niet. 
Doe 'k, veural aovens, de boedel es langes 
keek docht ik, wat is et hier toch aanders 
as in Frieslaand. Daor kan niet et minste 
prettien wezen of daolik bin ze mit de 
vioele klaor, om te daansen. Now ja,  dat 
kon in Assen ok wel lokken, mar ie mos- 
sen d'r omme zuken. Mi'j donkt, et jong-
yolk kan d'r niet zo yule wile maeken. 
Mar ik kan wel mis wezen. 's Laans wieze, 
's laans ere, de iene het hier nocht an, de 
aander daor. 
Doe we ailes zoe'n betien opneumen 
hadden, biwwe zachiesan weer op huus an 
sukkeld, ok al weer bliede dawwe de 
Friese zelfkaant hadden, want et blift mar 
waor, temeensen zo dochten wi'j d'r over: 
'Oost, west, thuus best.' 



Zwaantje Kuiters-Keizer 

Een praotien 
Wil Vening 

mit de schriefster 

In de schoele van Berkoop wodde vieden 
haast een veurdrachtwedstried veur kien-
der holen. As juryleden zatten daor de 
schriefster Wil Vening, een aandere 
Berkoper die ok in de schrieveri'je zit en 
de schriefster van dit stokkien. Onder een 
koppien koffie koj' in zoe'n gezelschop 
dan vanzels al gauw op de schrieveri'je in 
't algemien en in dit geval op 't wark van 
Wil Vening. Ze zee dat ze nog een manus-
cript mit verhaelen veur kiender liggen 
had. Ze wus aenliks nog niet recht wat ze 
d'r mit doen zol. 
'Vertaelen in 't Stellingwarfs,' wodde d'r 
zegd. 
Daor vuulde ze wel wat veur. 't Veurstel 
wodde veurlegd an 't bestuur van de 
Schrieversronte en die leek 't ok wel wat 
toe. Mit as gevoig now een praotien mit 
Wil Vening veur De OvencL Onder een 
koppien thee komt et gesprek al gauw op 
gang. Wil Vening is een viotte praotster, 
die ok mondeling heur gedaachten makke-
uk weergeven kan. 
Zoe'n jaor of negen led en kwammen Wil 
Vening en heur man in Berkoop te wonen. 
Om krek te wezen, an de Grietmaans-
straote naost de bekende Stellingwarver 
dichteres, schriefster en spreekster, Lamk-
je Hof-de Boer. 't Schrieversbuurtien, zee 
vrouw Hof. Spietig genog is vrouw Hof d'r 
niet meer. Mar Wil Vening gelokkig wel. 
Zi'j schrift nog geregeld. Over heur en 
heur wark dit stokkien in De Ovenci. 
Wil Vening schrift gien Stellingwarfs, mar 
ze het wel wardering en belangstelling 
veur de tael van de streek daor as ze 
woont. Dat bliekt ok wel uut heur toe-
stemming om een Nederlaans manuscript 
van heur in 't Stellingwarfs te vertaelen. 
Heur oolden weren Amsterdammers, mar 
woonden in Liwwadden daor zi'j geboren 
is en opgruuide. Ze woonde as maegien in 
Liwwadden an 't kenaal. Daor zag ze 

geregeld de turfschippen liggen en fante-
seerde ze over 't levend van disse meens-
ken, die altied op 't waeter onderwegens 
weren. Was 't doe nog fanteseren en 
dromen, laeter kwam d'r een drang bi'j om 
wat mit die fantesienen en dromen te 
doen. Zonder zels aenliks goed te weten 
wat, bleef die andrang bestaon. 
Ze trouwde, kreeg drie kiender, twie 
maegies en een jonge. De behoefte om 
ooit heur dromen en gevulens vorm te 
geven was d'r op de aachtergrond nog 
altied. Ze wus now aenliks ok wel dat dit 
schrieven wezen mos. Mar om dit te doen 
in kombinaosie mit de opvoeding van de 
kiender en de zorg veur de huusholing was 
niet meugelik. Mar 't leut heur niet los en 
doe de kiender groter wodden, wodden de 
meugelikheden veur heurzels ok groter. 
De eerste anzet om warkelik mit schrieven 
te beginnen kwam op een vekaansie in 
Luxemburg. Een plaante mit de naeme 
Blauwe Godsgenade brocht heur op 't idee 
om verhaelen te schrieven over 't ontstaon 
van bloeme- en plaantenaemen. Verhae-
len over en uut de netuur. 
Intied weren ze in Drenthe kommen te 
wonen en de turfschippers uut heur jeugd 
kwammen heur ok weer veur de geest. Ze 
maekte een studie van de veenderi'je en 
de turfveert en kwam zo in de kunde mit 
oolde schippers. Perfester Prakke spoorde 
heur an om d'r over te schrieven en zo 
kwam de roman over 't schippersievend 
uut de penne. 
Uut et veurgaonde bliekt we! dat Wil 
Vening niet zo hiel jong meer was doe ze 
begon te schrieven. Mar die aachterstaand 
het ze wel inhaeld! 
Nao de schippersroman heurde ze over de 
lotteling Albert Veld uut de omgeving van 
Hoogevene. Albert Veld had de veldtocht 
van Napoleon naor Rusla and mitmaekt. 
Disse geschiedenis wodde deur Wil 



Wil Vening (links) en Zwaantje Kuiters-Keizer. 

Vening ok hielemaole uutpluusd en 
beschreven in de roman De Loteling. Ze 
had heur daor zo diepe in begeven, dat ze 
heur haost niet meer losmaeken kon van 
de barre toestanen en gebeurtenissen die 
Albert Veld mitmaekt hadde. Om d'r of te 
kommen mos ze now es hiel wat aanders 
doen. Dat lokte deur et schrieven van een 
kienderboek Op reis met de huifkar. 
Een aander veurbeeld van hoe grondig ze 
heur veurbereidet op heur boeken is de 
roman Ree zonder schepen, et trieste 
verhael over de ondergang van de viskers-
vloot van Moddergat in 1883. De aachter-
gronden en de femilieverbanen van al de 
huusholings die deur disse ramp troffen 
weren, het ze naogaon en in dit boek 
beschreven. Mit in 't naowoord een veeg 
uut de panne an 't beleid van de overhied 
die heur van de minste kaant zien leut, dit 
in tegenstelling mit et Nederlaanse yolk, 
dat zien mitleven uutdrokte deur mit guile 
haand te geven. 
't Zol te veer voeren om alle elf romans 

die Wil Vening schreven het hier an te 
haelen. Op iene roman wi'k nog even 
ingaon: Wat overblijft is stilte. Een hiel aan-
der boek over drie vrouwluden op leeftied, 
drie zusters. Drie verschfflende kerakters, 
mar die ieder, naor heur eigen aord 
tekend binnen deur een jeugd onder een 
tiranieke heit. 
Dan ok nog iene van de kienderboeken: 
Een meisje in de oorlogswinter. Dit boek 
dat op indringende meniere de laeste 
oorlogswinter beschrift is dit veurjaor in 
een opni'j bewarkte en herziene uutgifte 
verschenen. Et opni'j bewarken en herzien 
van dat bock lat zien dat de schriefstcr ok 
kritisch tegenover heur eigen wark staot. 
Zels zegt ze hierover: '1k mos schrieven 
leren. Eerst schreef ik mar op zo as 't me 
in 't zin kwam, zonder ienige kritiek. Krek 
zoas ik doe ok leesde, ik nam 't verhael in 
me op, zonder te kieken hoe as 't schreven 
was, ok zonder kritiek. 1k leesde graeg en 
dat doe 'k now flog, mar ik lees now 
aanders. 1k zie now of 't goed en mooi 



schreven is, of de tael goed bruukt is en zo 
kiek ik now ok naor mien eigen wark.' 
Wat lest ze graeg? 
'1k lees veur ontspanning,' zegt ze. 
Aeventureromans, spionagesromans, 
detektiveverhaelen. En, wat toch ok uut 
heur eigen wark wel bliekt; historische 
romans, zoas van Asjer Leuv. Dat ze ok 
hoolt van 't fantastische wat mythische 
sprekt wel uut 't feit dat In de ban van de 
ring van Tolkien ok nog vaeke weer uut de 
boekekaaste haeld wodt. 
Dat ze warkelik ok veur heurzels kritisch 
is, bewist et volgende wel. Ze was doende 
om heur eigen levensverhael te schrieven. 
Et lokte niet om dat op een veur heurzels 
bevredigende meniere te doen. Want om 't 
eerlik en veur heurzels verantwoord te 
doen, zol ze warschienlik dingen anhaelen 
moeten, daor ze eren mit kwetsen kon. En 
dat wol ze niet! 't Manuscript wodde 
vernietigd! 
Ze het doe heur fantesie mar weer de 
vri'je loop laoten. Een manuscript over de 
aeventuren van een steerntien dat alle 
naachten mit 't maonetreintien naor de 
eerde gaot. 't Beleeft daor van alles mit 
plaanten, dieren, stienen kehoolters en 
wat al niet meer. 
Dat manuscript wodt now in 't Stelling-
warfs vertaeld en hopelik in 1996 deur de 
Schrieversronte uutgeven. 



Jantina Vledder-Nijboer 

Post uut Kolomna 

Wat is et toch mooi daj' een Stellingwar-
ver kursus volgd hebben en daj' dan niet 
gewoon hoeven te schrieven daj' zwanger 
binnen, mar daj' schrieven kunnen daj' wat 
onder de schOlk hebben. 1k bin inmiddels 
al over de vuufde maond en as jim dit 
lezen zit 1k warschienlik al in Nederlaand, 
want hier moe'k et poppien mar niet 
kriegen. De laeste jaoren hebbe 1k wat 
ervering opdaon mit de medische zorg 
hiere en dan ok nog wel in 't biezunder mit 
vrouwludedokters. Nao Albertine hebbe ik 
drie keer een miskraom had, de eerste doe 
we nog in Buil zatten. 
De twiede keer zatten we hier ongeveer 
drie maonden. We weren krek zoveer dat 
we et hier en daor verteld hadden en doe 
gong et weer mis. Twie weken d'r veur was 
1k hier bi'j een dokter west en die hadde 
op mi'j een kundige indrok maekt. Disse 
man het een hiel goeie naeme in Kolomna 
en is naost gynekoloog geneesheer-direk-
teur. Hielemaole niet zo gek netuurlik om 
kennis te maeken mit zoe'n man. Wi'j 
kregen geliek al toezegging op viogge en 
eersteklas behaandeling. Dat is netuurlik 
goed om in je aachterheufd te holen. D'r 
kan zo wat mit iene gebeuren daj' hier wel 

ofhaankelik binnen van een eerste huip. 
Alle Nederlaanders hier bin trouwens 
verzekerd op een meniere dat, as d'r wat 
is, we onmiddeffik 'ofvoerd' wodden naor 
Nederlaand. Doe et mit mi'j d'r weer op 
leek dat et mis gong, wodde de gynekoloog 
in zeuven haosten beld om advies. 
'Kommen,' zee de beste man. 
1k hadde d'r niet zovule nocht an, ik bin 
iene die mit rust laoten wodden wil as d'r 
wat an de haand is. Mar ja, ze wekken 
hope en jow willen toch doen wat meuge-
uk is om et mar zitten te laoten. Dus in 
een hobbelende auto de hiele stad deur. 
Hi'j het mi'j onderzocht en schreef geliek 
allemaole medesienen en injekties veur. 
Weer naor huus, Irma de tolk gaf mi'j 
een injektie in de kont, want ja, zokke 
dingen doej' hier zels. Ondertussen Jan en 
1k tegere bepraoten wat we doen mossen. 
Bi'j de eerste misse hadden we dudelik 
advies van de huusdokter kregen om niks 
te doen en gewoon of te waachten. Et 
gong now in len keer wel wat aanders. 
Gelokkig be!de d'r iene uut Nederlaand en 
zo konnen we vraogen of Iteke oons even 
bellen wol. Even veur de dudelikhied, wi'j 
konnen doe wel beld wodden, zels konnen 
wi'j alliend bellen as we dat anvreugen en 
dat duurde op zien minst drie daegen. 
Iteke en Hendrik bin oonze steun en 
toeverlaot in Nederlaand, zi'j regelen alles 
veur oons wat neudig is en wat van hieruut 
muuiik gaot. Dus Iteke belde oons, daor-
nao oonze huusdokter om de naeme van 
de medesienen deur te geven en die het 
vervolgens mit een Nederlaanse gyneko-
loog kontakt zocht. Daornao be!de hij mit 
oons en et risseltaot was: 'Geliek stoppen 
mit die troep, hatstikke veroo!derde 
rotzooi, et heipt niet, et is wel verkeerd!' 
Doe 'k weer zwanger was, toch mar weer 
een keer veur kontrole. Alles leek goed 
mar hi'j wol toch wel graeg weten hoe as 1k 
zo gauw wus dat 1k zwanger was. Hi'j 



hadde dan wel es heurd van een zwanger-
schopstest, mar nog nooit bruukt in zien 
praktiek. Aj' echt zekerhied hebben willen 
dan doen ze een bloedanalyse. Veur Irma 
ok hiel interessaant om te heuren, laeter 
in de auto wol ze nog percies weten hoe 
dat now allemaole zat. En doe ze heurde 
daj' zoe'n test gewoon bi'j de eerste de 
beste drogisterije kopen kunnen vul heur 
de mond haost eupen. 
Ok disse keer gong et mis en veur mien 
gevuul gong d'r minder weg as de veurige 
keren, ik vertrouwde et niet hielemaole. 
We vreugen een kontro!e an om te kieken 
of et wat goed leek. Dit wodde een echo-
skopie, en inderdaod leek et d'r op dat d'r 
wat troep zitten bleef. Jan en ik hadden 
van teveuren al ofpraot dat as d'r een 
curretage neudig wezen zol ik naor Neder-
laand gong. Dc dokter het nog een keer 
zegd dat ze zoks hier ok wel konnen, wi'j 
hebben zegd dat we dat niet wollen. 
Veur de echo mos ik mit een voile blaoze 
kommen, wat as gevoig hadde dat ik nao 
et onderzuuk allemachtigste neudig naor 
et husien mos. 1k bin west, mar et gaf veur 
mi'j wel de deursiag om nooit in een situ-
aosie te kommen da'k nog een keer van 
disse w.c.'s gebruuk maeken mos. 1k hebbe 
ems gien woorden om de smerighied te 
beschrieven en dan bi'j' op een plak waor 
kiender geboren wodden en waor hygiene 
toch slim belangriek wezen moet! 
Nao mien ervering mit et husien hadden 
we nog een gesprek mit de gynekoloog. 
Hi'j wol oons wel helpen, we mossen 
veural de moed nog niet opgeven. Een 
eerste vraoge was of ik ok an de pifie west 
hadde. Ja, veurdat Albertine kwam bin 1k 
an de pile west. En of 1k dan wel wus daj' 
daor miskraomen van kriegen konnen. 
Now, 1k kan jim vertellen dat et aorig is, 
heur, aj' zokke dingen naor je heufd 
kriegen terwiel aj' jow nog zo slop as wat 
vulen van al et bloedverlös. Oelokkig was 
Jan d'r bi'j om te reageren, 1k moet 
zeggen dat 1k nogal dichte kiapte. Veerder 
was et advies van de man om een jaor niet 
zwanger te wodden en om mit hormonen 
en kruden mien haarmoeder starker te 
macken. Wi'j hebben zegd dat we d'r over 

daenken zollen en ik bin gauw naor Ne-
derlaand vleugen waor mi'j de medische 
zorg aorig beter ankomt. 1k hebbe hier in 
Kolomna de risseltaoten van hormoonku-
ren zien, d'r lopen hier verscheidene 
vrouwen mit komplete baorden en snor-
ren. Pas as ze heur mond los doen hej' in 
de gaten dat d'r een vrouw veur je staot. 
Disse keer bin ik op advies van een Neder-
laanse gynekoloog de dadde maond van de 
zwangerschop in Nederlaand west. Dat et 
now dit keer wel goed gaon is, de eerste 
drie maonden, het eins niks uut te staon 
mit et feit van in Ruslaand of in Neder-
laand wezen. Ze kun je in Nederlaand 
affiend zo now en dan deur middel van een 
echo zien laoten dat alles op dat mement 
goed liekt te gaon en jow hoeven niet van 
die veroolderde en al lange aachterhaelde 
gedaachtegangen an te heuren. 1k hebbe 
in overleg mit gynekoloog en huusdokter 
besleuten dat 1k hier niet weer naor een 
dokter toe gao. Dc huusdokter het mi'j 
leerd om mezels onder kontrole te holen 
en we hebben et gelok dat wi'j dit jaor twie 
extra tickets per persoon kriegen, omdat 
de visumuutgifte veraanderd is. Een visum 
is tegenwoordig nog mar drie maonden 
geldig. Hiel soms is et wel makkelik dat ze 
hier de regels van de iene op de aandere 
dag veraanderen! 
1k bin now netuurlik arg interesseerd in 
verhaelen op et gebied van Russische 
kiender op 'e wereld zetten. Et eerste he'k 
zo veurigjaor van dichtebi'j mitmaekt. 
Sergej wodde pappe. Wi'j netuurlik uutge-
breid fieiseteren en vraogen naor ge-
slaacht, naeme, gewicht, hoe as et d'r 
uutzicht en al zokke dingen meer. Hi'j wus 
d'r mar een verhipt betien van of 1k vun 
him mar een betien oninteresseerd. Now 
bliekt et et Russische systeem te wezen. 
Een man is niet bi'j de bevalling en bezuuk 
in de kraomkliniek is verbeuden. Een 
vrouw ligt tien daegen in et ziekenhuus 
nao een normale bevalling. Bi'j kompli-
kaosies langer. Een naeme wodt pas 
bedocht as et kiend d'r een peer daegen is. 
Et ienige kontaktmiddel dat de vaders 
hebben is naor et ziekenhuus gaon en een 
verpleegster zo gek zien te kriegen dat die 



naor de moeder toe gaot mit bloemen, 
fruit en een briefien. Sergej stopte tussen 
de bloemen een pakkien mit een goolden 
ring, speciaol uut Nederlaand mitneumen. 
De bloemen bin ankommen, de ring niet. 
De splinterni'je mamme gaot dan mit de 
kleine bi'j et raem staon, in Sergej zien 
geval was dit bi'j een raem op zeuven 
hoge. Vervolgens schrift de moeder een 
briefien en gooit dat uut et raem. Bi'j 
Sergej mos et ok nog twie keer, de eerste 
keer belaande et kattebellegien op et dak 
van een aander gebouw. 
Me kiender wo'n hier in kraomklinieken 
geboren. Ok Zjane het hier heur zeuntien 
op 'e wereld zet. Aldereerst koj' al in een 
kaemertien waor twie tot zeuven vrouwen 
liggen. Dit is de kaemer waor de bevaffing 
plak vint. De vrouwen ondersteunen me-
kere en daortussendeur lopt verplegend 
passeniel, dat te yule wark bet om iene 
goed te ondersteunen. Nao de bevalling 
kommen de moeders en de poppies op 
verschfflende ofdielings te liggen. Disse 
meniere van orgenisaosie vun Zjane hid 
gewoon en zi'j bet d'r gien muuite mit had. 
Wat ze wel vreselik vunnen het is de 
lichamelike hygiene. Ze mossen beslist in 
ziekenhuuskleren lopen, vieze, ooit mis-
schien wel es wit west hebbende schOlken. 
Kieren van thuus weren verbeuden vanwe-
ge infektiegeveer. As verschoning bruken 
ze gien maondverbaand mar kriej' twie 
lappen ketoen per dag en daor moej' je 
mar mit zien te redden. Tiedens de tien 
daegen ziekenhuus kriegen de vrouwen les 
in poppeverzorging. Een belangriek on-
derdiel daorbi'j is et inbaekeren van et 
kiend. Ze doen dit omdat ze vienen dat as 
een kiend mit zien haanties veur et gezicht 
langes zwaait dit ofleidend is en dat et 
kiend d'r onrustig van wodt. Zjane vreug 
netuurlik waoromme as wi'j dat niet 
deden. Mien antwoord: 'Wi'j zien et as 
wereld ontdekken as de poppies mit de 
haanties speulen, en et kiend kan him 
lekker vri'j bewegen mit haanties en 
voeties.' 
Zo ziej' mar weer, twie lanen, twie hiel 
verschfflende menieren van bekieken. 
Nog ien ding, de reden waoromme alle 

bezuuk verbeuden is, is infektiegeveer. De 
vraoge is now wat et meerste geveer 
oplevert. Bezuuk dat infekties mit naor 
binnen nemt of bezuuk dat et geboorte-
huus verlat. 



Aafje Bouwer 

Mien vliegende vloerklied en ik 

Veurig veurjaor kreeg ik zoas yule vrouw-
luden de 'veurjaorskriebels'. Now utert 
him dat bi'j mi'j gelokkig niet in een 
onstuitbere hemmeiwoede. Nee, ik kriege 
de andrang om ni'je spullegies veur in 
huus te kopen, zoda'k de boel es lekker 
veraanderen kan. 
Now wa'k d'r veurig veurjaor van over-
tuugd dawwe toe weren an een ni'j vloer-
klied. Wiebe was 't d'r niet mit lens, mar 
ja, die het op zokke mementen niet zovule 
in te brengen, dus gongen we op een vri'je 
middag naor Et Vene om een ni'j klied. 
We kwammen te lane in een klein zaekien 
mit mooie vloerklieden. Mien oge vul vot-
en-daoliks op een klied mit prachtige 
petronen in gruun, gries en blauw. De 
verkoopster die niet zo harre spraokzem 
was, was et mitien mit mien keuze iens; ze 
mompelde nog wat dat die klieden de 
deure uutvleugen of zo, rolde et klied op 
en kneupte d'r een touwgien omme. 
Wiebe moch betaelen en et klied naor de 
auto dregen. Doe we thuus weren hewwe 
et klied mitien uutrold en te plak legd. We 
weren d'r beide best bliede mit. 
Tot zoveer leek alles nog aorig normaal. 
Aovens zat ik veur de baanke op et klied 
luudop te lezen uut een boekien mit Gelle-
mudense gedichies. Inienend begon et 
klied onder mi'j te bewegen. Mit da'k in de 
bienen wol, markte ik da'k mit klied en 
taofeltien boven de grond zweefde. 1k 
schrok aorig, mar vun et toegelieke toch 
A wel een betien spannend. Et klied gong 
hoger en hoger, totda'k mit mien heufd 
tegen et plefond an zat. We vleugen 
kriskras de kaemer deur, waorbi'j ik de 
hieltied votduken mos veur de balken. 
Krek doe 'k me zorgen begon te maeken 
hoe a'k weer naor ben eden mos zakte et 
klied hiel zachies daele, middenin de 
kaemer. Mit kwam Wiebe weeromme van 
zien volleybaltraining. Hi'j keek me wat 
vremd an en vreug of ik de boel al weer 

veraanderen wol. 1k vertelde him mit 
trillende stemme da'k vleugen hadde mit 
et vloerklied. Hi'j keek me nog vremder an 
en besleut doe veur himzels dat hi'j niet 
hoefde te reageren op zokke ofwi'jde 
praot. 1k heb et mar zo laoten. 
Daegs nao mien eerste vlocht he'k de 
kliedewinkel beld. 1k krege de verkoopster 
an de tillefoon en ik heb heur vraogd of ze 
ok vliegende vloerklieden verkochten. Ze 
lachte een betien raodselachtig en zee dat 
zokke klieden toch niet bestonnen. 1k 
vreug nog es deur en doe kreeg ik van 
heur te heuren dat d'r in Gellemuden een 
febriekien west was, waor eertieds zokke 
klieden maekt wodden. Et febriekien was 
een peer jaor leden opdoekt en zi'j had de 
restperti'j opkocht. Ze had docht dat ze de 
vliegende vloerklieden zo weer kwietrae-
ken zol. Mar ze had glen rekenschop 
hullen mit de nochterhied van de noorde-
lingen, die niks hebben moeten van zokke 
bovennetuurlike dingen. Doe had ze 
besleuten de klieden as gewone vloerklie-
den te verkopen; de laeste was gister krek 
verkocht: een klied mit grune, grieze en 
blauwe petronen! 
1k wus genoeg. In mi'j gruuide et vermoe-
den dat de Gellemudense gedichies te 
maeken hadden mit et v!iegen. Mitien nao 
et tifiefoontien he'k et weer perbeerd. En 
ja heur, bi'j et twiede koeplet gong et klied 
de locht in, et vileug een menuut of viere 
en maekte doe weer een mooie zaachte 
laanding. Now, jim snappen et misschien 
we!, sund die tied vlieg 1k haost elke weke 
we! evenpies. Van 't zoemer wo'k et ok 
mar es buten perberen! 

Now moe'k zeggen da'k de eerste lesao-
vend wel even schrok doe 'k daor Gelie-
mudense gedichten zag in et lesboek van 
de kursus Stellingwarfs. Jim snappen 
misschien wel waor a'k henne wil. 1k vien 
da'k jim toch even waorschouwen moet: 



leze dat gedichien nooit zomar luudop aj' 
op een vloerklied zitten. le weten ommes 
noolt waor as dat klied maekt is! Mis-
schien wel in dat Gellemudense febrie-
kien. 
Mar an de andere kaante, aj' toch wel een 
hetien aeventuurlik insteld binnen zo'k 
zeggen perbeer et es, ie weten et ommes 
nooit ... ! 

Bote Stellingwerf 

Eerste Il*efde 

Op mien eerste fiets 
was ik krek zo verliefd 
as op mien eerste maegien. 
Et fietsien was een gezelle, 
et maegien leek d'r op. 

Twiefel 
Was et kruus 
ok nog et plusteken 
doe Jiezus d'r an hong... 

Kollekte 
Doe ze mit de kollektebusse 
deur de deftige buurt gong 
was d'r nog een warkster 
die d'r wat in dee. 

Et verleden lopt mit oons op. 
Et locht en et schaad 
van oonze heugenissen 
doen daenken an et speulen 
van de wolken mit de zunne. 



Pieter Jonker 

Martin van Nieuwenhoven het et gevuul: 
'De kraante is niet van mi'j, de kraante is 
van mien lezers'  

Op 3 augustus was et honderd jaor leden 
dat et eerste nommer verscheen van De 
Oost-Stellingwerver, uutgeven deur Jan 
Hendriks Popping (1852-1927). De kraan-
te-uutgeveri'je wodde overneumen deur 
Hendrik Jan Popping (1885-1950). Mar 
nao de oorlog zorgde de Commissie voor 
de Perszuivering d'r veur dat Popping een 
veroordieling an de broek kreeg. Twintig 
jaor laank moch hi'j glen journalist wezen 
en tien jaor laank moch hi'j glen leiding 
geven an een kraantebedrief. Durk van 
der Meer, de drokker van Popping, kreeg 
een lichtere veroordieling, resp. vieftien 
en vief jaor. Popping was de eerste jaoren 
nao de oorlog interneerd. Zien gezond-
hied wodde hadde minder en augustus 
1950 raekte hi'j al weg. 
Et Militair Gezag bepaolde dat de kraante 
nao de oorlog verschienen mos onder 
leiding van Anton J. Spoelstra en onder de 
heufdredaktie van Hendrik J. Bergveld en 
drokt op 'e passen van drokkeri'je Van der 
Meer. Dc drokkeri'je zat nog aachter et 
wiekien, Brink no. 2. Daor hul de uutgever 
A kantoor. Bergveld bleef tot halverwege 
1947 heufdredakteur, mar doe kreeg 
Spoelstra de leide hielendal in hanen. 
Bergveld hadde zien daege!iks wark ok en 
de zaeke wodde Spoelstra toevertrouwd. 
Spoelstra was van huus uut typograaf. Hi'j 
was veur de oorlog al slim aktief veur de 
S.D.A.P. en daordeur zullen de meensken 
ok al gauwachtig zegd hebben, dat De 
Nieuwe Ooststellingwe1'ver een rooie kraan-
te was. 
Dat rooie vul trouwens wel wat mit of 
misschien alderdeegst vul et wel een 
betien of. Et belangriekste van de kraante 
weren de hokkies (de femiieberichten) en 
een hiele protte kleine adverteensies. 

Veerder koj' de rebrieken Ter overdenking, 
Uit depers, Weekoverzicht (wereldni'js), 
Predikbeurten, Burgerlijke Stand en Plaatse-
li/k Nieuws. Weinig 'roods'. 
De eerste kraante van et ni'je ni'jsblad 
verscheen op vri'jdag 29 juni 1945 onder 
toezicht van een kemmissie, die deur et 
Militair Gezag anwezen was en die beston 
uut H.J. Bergveld, R. Bonder, ds. G. 
Cadeé, K. Jedema en P. van Praag. Die 
kemmissie mos een goeie ofspiege!ing 
wezen van de bevolking. In et eerste 
nommer dot de kemmissie versiag van 
zien opvattings angaonde de oolde en de 
ni'je kraante. Zaekelik en ideëel is de ni'je 
kraante 'geen voortzetting van de Oost-
stellingwerver of Stellingwerver'. 
De baoten kommen ten goede van de 
gemiente Oost-Stellingwarf. Dat laeste zal 
wel gauw oflopen wezen, want doe Spoel-
stra in 1947 dus echt uutgever wodde, zal 
hi'j wel niet alle weken een buul mit geld 
naor et gemientehuus s!eept hebben. 
Laeter verhuust de drokkeri'je naor de 
Rijweg en verhuust Spoelstra mit. Spoel-
stra het een kantoor in de drokkeri'je. Et 
maegien dat bi'j Spoelstra in dienst is, dot 
ok wark veur Van der Meer. An et aende 
van de weke mos et kasgeld weer scheiden 
wodden. An de ere kaante het Spoelstra 
lichtkaans niet al te yule hure betaeld veur 
zien kantoor. Pas in 1971 as de uutgeve-
ri'je overgaot in hanen van Martin van 
Nieuwenhoven uut Noordwoolde, dan pas 
wo'n beide bedrieven zaekelik definitief 
loskoppeld. D'r verschient een hoolten 
ni'jbouw van Van Nieuwenhoven aachter 
de drokkeri'je, daor as et kantoor van De 
Nieuwe Ooststellingwerver in komt. 
Op 29 juni beston de kraante dus vieftig 
jaor. le zollen zeggen kunnen dat binnen 
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taelige bi'jdregen van Bergveld. Ok vien ie 
_______ 	jaorenlaank uutgebreide verslaegen van et 

L.. 	 Bijzonder Gerechtshof en et Tribunaal 
• ______ 	angaonde veroordielings van meensken, 

J die fout weren in de oorlog. Ze wo'n 
allegere mit naeme en toenaeme nuumd. 
De oorlog blift veerder ok een belangriek 
plak innemen in de kolommen van Spoel- 

__________- 	stra. 
In 1947 verschient de eerste fuffiton, Parel 
in het moeras. Laeter ok een stripverhael. 
Lange jaoren bestaot de kraante uut ien 
blad (vier pagina's) en soms uut twieje. Et 
twiede blad is dan een halve pagina an 
weerskaanten bedrokt. 

die vieftig jaor twie tiedparken zitten. De 
eerste 25 jaor de tied van Spoelstra en de 
laeste 25 jaor de uutbouw van de kraante 
deur Martin van Nieuwenhoven. Mit alle 
respekt veur Anton Spoelstra, mar Martin 
van Nieuwenhoven het de kraante tot een 
echte en onmisbere regionaole kraante 
maekt. De kraante van Spoelstra leek in et 
begin yule meer op kraanten, zoas ze veur 
de oorlog overal maekt wodden. Opva!end 
is dat d'r een hieleboel algemiene verhae-
len in staon, die niks mit oonze regio van 
doen hebben. Inkeld een fotogien uut 
oonze streek, mar wel et hiele keunings-
huus op petret of foto's van een ni'j soort 
stoelen. Dc vers!aegen van de gemiente-
raod die stikken wel goed in mekeer, die 
bin interessaant. Veerder bin et veural de 
adverteensies die een tiedsbeeld geven 
naost et geringe p!aetselike ni'js. De eerste 
jaoren vien ie riegelmaotig Stellingwarfs- 

De vaort komt d'r dus pas goed in as de 
jonge uutgever van Aanpakken Martin van 
Nieuwenhoven op et tenie! verschient. 
Reden genog om mit him een gesprek te 
eupenen. D'r is zoe'n gezegde: De kraante 
is een meneer. En dat is ok bi'j De Nieuwe 
Qoststellingwen'er en Aanpakken et geval. 
Van Nieuwenhoven praot gien Stelling-
warfs, mar onberispelik Nederlaans. Hi'j 
kan wel Stellingwarfs praoten, mar et is 
veur him een soort twiede tael. Hi'j komt 
uut een echte kionie-femiie. Et Steffing-
warfs en de Stellingwarver Schrieversronte 
hebben trouwens zien biezundere sympa-
thie. En dat het hi'j in die 25 jaor vaeker 
as iene keer bewezen. Hij is trouwens in 
de lderaosie ok altied lieke onberispelik. 
De kraante is dus echt een meneer. Mar 
wel een slim aorige meneer, want Van 
Nieuwenhoven het altied tied veur je en 
staot je altied biezunder korrekt te woord 
en wil alles we! veur je doen. Et is mien 
bewondering en wardering veur disse man, 
waor ik a! krapan 25 jaor mit in de kunde 
bin, dat 1k et een veurrecht viene dat 1k dit 
Ovend-artikel schrieven mag. 

Per 1 juli 1971 nemt Van Nieuwenhoven 
de kraante over van Spoelstra. Op  1 
jannewaori 1966 begint Martin van Nieu-
wenhoven mit toestemming van zien 
vrouw Lineke mit een groot aeventuur. 
Aanpakken in Noordwoolde zit in de 
versokkeling en hi'j wil aenlik wel veur 
himzels beginnen, mar het as veurloch- 



tingsman bij de basis in Liwwadden een 
vaaste betrekking, die hi'j opgeven moet. 
Aanpakken wodt drokt bi'j Drij. Van der 
Meer in Oosterwoolde. Een jaor of wat 
veur die tied was drokkeri'je Kolk in 
Noordwoolde hielendal uutbraand. Zo-
doende dat Van Nieuwenhoven riegel-
maotig in Oosterwoolde kwam en daor in 
de kunde kwam mit kollega Spoelstra, die 
doe al zestig jaor was. Spoelstra hadde een 
zwakke gezondhied en gien opvolger, mar 
hi'j mos tot zien 65-ste deurdoen. Van 
Nieuwenhoven hul in Noordwoolde kan-
toor in een woningwetwoning an de Reits-
mastraote. Kantoor beneden en boven 
wonen. 
'Omreden Aanpakken deur mien eigen 
fotografie en mien anpak d'r in die tied al 
veule beter uutzag, doe ha'k et gevuul dat 
ik Spoelstra helpen mos deur foto's veur 
zien kraante te maeken. 1k wete aenlik 
niet of hi'j mi'j vraogd het of dat ik dat 
anbeuden heb. 1k kreeg daor een kleine 
vergoeding veur, mar dan mos ik somstie-
den wel veur ien fotogien naor Waske-
meer toe,' zegt Van Nieuwenhoven. 
'Et zal in et laeste van de zestiger jaoren 
west hebben, dat we op raodsexkursie 
weren in Berkoop op et ni'je sportkom-
pleks, doe Spoelstra - zonder dat we et 
d'r ooit over had hadden - mi'j an burge-
meester Oosterwiek veurstelde as zien 
opvolger. 
Et gong doe veerder as vanzels en hiel 
soepel en zels as ik gien geld veur de 
overnaome opbrengen kund hadde, wus ik 
dat et zels mit 'gesloten portemonnee' 
gebeurd was. Laeter doe 1k investeren mos 
en wol, doe beud hi'j nog an dat hi'j mi'j 
alderdeegst wel geld lienen wol om zoks 
meugelik te maeken. Hi'j zag wel dat d'r 
wat gebeuren mos en dat zien kraante de 
laeste jaoren wat stifle staon hadde,' zo 
vertelt Van Nieuwenhoven. 1k marke dat 
disse evenwichtige man mit ontroering in 
zien stemme en de ogen een klein betien 
nat over Spoelstra sprekt. 
Spoelstra kwam gewoon de eerste jaoren 
nog gewoon riegelmaotig op kantoor. Hi'j 
is doe nao een kot ziekbedde gauwachtig 
wegraekt. 

Van Nieuwenhoven erveerde in et begin 
Oat de kraante inderdaod een rood stem-
pel hadde, wat veur et tal abonnees niet 
geunstig was. Doe hi'j in et begin een mae-
gien uut Haulerwiek op kantoor annam, 
doe kwam et schoeleheufd bi'j heur oolden 
mit de vraoge of zoks now echt neudig 
west hadde dat heur dochter bi'j zoe'n 
rooie kraante warken gong. 'Et was me 
een protte weerd dat die signatuur d'r of-
kwam,' zegt Van Nieuwenhoven. Et tal 
betaelende lezers is sund 1971 (5500) wel 
gruuid. In de topjaoren was et tal betae-
lende !ezers 7007 en now zoe'n 6700. 
'Oost-Stellingwarf is netuurlik nog de 
hieltied een rooie gemiente, dat zuj' dus 
weeromme vienen in de kraante. Daor 
berichten we over. De kraante moet een 
neutrale spiegel wezen van de saemenle-
ving. As 1k mien redaktie schat dan zit 
daor een PvdA-stemmer, een VVD-
stemmer, iene die meerstens CDA stemt 
en zels bin 1k al sund 1966 een D66-
stemmer.' 
'Et is een bewuste keuze om neutraal te 
wezen. Ja, dan kuj' een betien kleurloos 
overkommen as kraante. De kraante moet 
een kommunikaosiemiddel wezen, een 
biendmiddel. Aj' de funktie goed vervullen 
willen, kuj' d'r gien linkse of rechtse 
kraante op naoholen. En aj' wekeliks een 
redaktionèel kommentaor schrieven 
zollen, dan zollen de meensken je al gauw 
betweterig vienen. De schaole is ok te 
klein veur een opinierende kraante. Veur 
Aanpakken hebben we dat wel drie keer 
daon. We bin beslist niet goevermenteel, 
gezagsgetrouw of een verlengstok van de 
ofd. veurlochting van de gemientehuzen.' 
Disse opvatting van Van Nieuwenhoven 
wodt trouwens dield deur de beide redak-
teuren van de NOS Anne de Vries (48) en 
Be Lamberts (48) uut Oosterwoolde. 

'De kraante staot hiel dichtebi'j de meens-
ken. We bin as kraante ok slim beriekber. 
We kriegen alle weken een protte tulle-
foonties en niet affiend mit klachten over 
de bezorging. De meensken geven hiel 
makkelik heur reakties. De kraante is slim 
belangriek veur heur. Et is heur kraante. 



Uutgever Martin van Nieuwenhoven. 

En as heur wat niet naor de zin is, dan 
heuren we dat drekt. De kraante is niet 
van mi'j, mar van mien lezers,' zegt Van 
Nieuwenhoven. Et uutgeven van een 
ni'jsblad drift veur driekwat op 'e adver-
teensie-inkomsten en veur een kwat op et 
leesdersgeld. 'Bi'j dagblaeden is dat 50-50. 
Wi'j bin dus konjunktuurgevulig. En we 
bin dus gevulig veur wat de adverteerders 
willen. In de twiede helte is d'r een grote 
gruui west, wiels d'r in begin tachtiger 
jaoren een kopersstaeking kwam en doe 
zakte de boel ok weer een betien in. De 
Griffloen as gratis huus-an-huus is ont-
staon op andringen van Supermark De 
Boer. 

Op oonze vraoge of Van Nieuwenhoven 
niet es overweugen het om zien kraante-
uutgeveri'je an een grote kollega te verko-
pen, kriegen we een dudelik bescheid: 
'Nee, daor was ik te jong en te ambitieus 
veur. Aanpakken he'k gewoon kocht, dat 
was doe een falliete boedel. Dat zol nog 

kunnen om te verkopen, mar wat de NOS 
angaot he'k een ereschuld ten opzichte 
van Spoelstra. Die kraante kan ik niet 
verkwaanselen veur een protte geld. Nee, 
dat gaot niet.' 

Is d'r een toekomst veur oonze kraante? 
'Ja, zeker. De exploitaosie is niet zorgelik. 
We overwegen niet om de abonnements-
kraante op te heffen. We hebben een 
zwakke middenstaand, dus dat geft gien 
ni'je, aandere meugelikheden,' vertelt Van 
Nieuwenhoven nochteren, 'zels heb ik ok 
gien aandere ambisies. 1k kenne hier elk 
weggien, elk slotien. En ik kenne zovule 
meensken. 1k kan en wil hier niet meer 
weg. We gaon dommiet uut de bedriefswo-
ning om plak te maeken veur mien zeune 
en opvolger, mar we laoten et ni'je huus 
wel in Noordwoolde bouwen. Mien wark 
bi'j de kraante is in de loop van de tied 
verscheuven. Naost mien journalistieke 
opleiding heb ik me veural toelegd op 'e 
fotogrfie. De Iaetere jaoren is dat veural 



verscheuven naor et uutgeven zels.' Hi'j 
wil gien aander wark doen, nao lang 
andringen lat hi'j deurschiemeren, dat hi'j 
de beide gemienten laeter nog wel es 
dienen wil as adviseur op et terrein van de 
gemienteveurlochting. 'De gemienten 
hebben een protte uut te leggen an de 
meensken, dat vien ik interessaant. Lenus 
van der Broek dot et hatstikke aorig in 
West-Stellingwarf, mar ik viene dat et in 
Oost-Steffingwarf niet warkt as de veur-
lochtster an et aende van de middag de 
bus weer pakt naor Grunningen. 1k zal ze 
trouwens niet veur de voeten lopen,' zegt 
hi'j. 
'1k vergeiek mezels wel es mit een Stel-
lingwarver boer. A'k et kalmeran doen 
gao, dan kan ik altied morgens de kiom-
pen nog even an doen en op et bedrief 
kieken. Dat liekt me prachtig.' 
Is woensdag de vervelendste dag? 'Nee, 
wel de meerst chaotische en d'r gaot ok 
altied wat fout en d'r is nooit een woens-
dag etzelde. As de kraante klaor is en hij 
leit daor, dan is dat toch een stokkien van 
mien trots. 1k kan trouwens genieten van 
oonze foto's. 
Et hoogtepunt in de berichtgeving was 
veur Van Nieuwenhoven doe Oost-Stel-
lingwarf in Antwarpen et 'Spel zonder 
grenzen' wun. De volgende morgen mos et 
ni'js inklusief de foto's in Oosterwoolde 
wezen. Een aander hoogtepunt: de nep-
overval op 'e Frieslaandbaank. 
Hi'j vint trouwens dat zien uutgeveri'je 
een groot pat van et budget veur de redak-
tionele pote uuttrekt: 'We hebben een 
ifinke redaktie veur een peer kleine 
kraanten. En toch hebben we nog tiedge-
brek om b.g. human interest-verhaelen te 
brengen.' Van Nieuwenhoven wil rekening 
holen blieven mit wat de abonnees lezen 
willen. Hi'j daenkt dat de saemenleving 
wel weer meer oge krigt veur zaeken uut 
de direkte, naoste omgeving. Hi'j is tevre-
den, mar wil meer abonnees. Teveule ni'je 
inwoners zien gien verschil tussen De 
Griffloen en de NOS. Sowieso bin ni'je 
abonnees de ienige meugelikhied tot 
verbrieding van et dreegvlak veur de 
kraante. D'r bin netuurlik ok al een protte 

meensken die tegere de kraante lezen mit 
de buren of mit de femilie. Opmarkelik is 
dat Van Nieuwenhoven gien verlet het van 
grote uutbreidings in de vorm van ni'je 
woonwieken. Hi'j steunt de slogan Stel-
lingwarf moet Stellingwarfs blieven. 'As 
meensken gien biening mit de streek 
erveren, zulien ze ok gien abonnement op 
mien kraante nemen. Ok uut eigenbelang 
hebben we altied sympathiek staon tegen-
over de Stellingwarver Schrieversronte. 
Waor jim op haemeren bij de meensken is 
veur oons votbestaon.ok belangriek.' 

De NOS het as vaaste redakteuren Anne 
de Vries en Be Lamberts uut Oosterwool-
de. Anne de Vries kwam op 1 augustus 
1971 in dienst van uutgeveri'je Van Nieu-
wenhoven, een maond naodat Van Nieu-
wenhoven de kraante overneumen had 
van Anton Spoelstra. Be Lamberts kwam 
op 1 feberwaori 1976 in dienst. Zi'j sprin-
gen netuurlik ok bi'j veur de aandere 
kraanten van de uutgeverije. Anne de 
Vries kwam drekt nao de kweekschoele in 
Et Vene naor de kraante. Hi'j was as kor-
respondent verbunnen anAanpakken veur 
de voetbalversiaggeving van De Ooster-
streek. Wark dat hi'j trouwens now nog 
dot veur die kraante. Dat zol dus niet 
botte objektief wezen: 'Versiaglegging mit 
de rood-witte brile,' zegt Anne lachende. 
Be Lamberts kwam op 'e zelde meniere 
bi'j de kraante. Hi'j dee zok wark veur 
DIO in Oosterwoolde. Veurdat hi'j bi'j de 
kraante kwam, warkte hi'j bi'j et baank-
wezen in Grunningen. Beide hebben dus 
glen opleiding veur journalist. De praktiek 
wodde heur leerschoele. Anne de Vries 
kreeg tips van LC-kollega Henk de Vos. 
'Schrieven vun ik altied wel aorig, mar et 
journalistieke schrieven is wel wat aan-
ders. In et begin vun ik et wel muuiik,' 
vertelt Anne de Vries. Be Lamberts 
herinnert him zien eerste grote kius over 
een ruilverkaveling: 'Now dat was ok 
muuilik. Aj' daor niks van of weten en 
veurdaj' dan van de hoed en de raand 
weten, now dan bi'j' al mooi wat tied 
kwiet,' zegt Lamberts. 
Toch vienen beide redakteuren et een 



NOS-redakteuren Anne de Vries en Be Lamberts. 

groot veurdiel dat ze op alle terreinen 
aktiefwezen meugen. Bi'j een dagblad hej' 
vaeke een specialisaosie. Dit is veule 
interessaanter, vienen beide mannen. Et 
mooie van et yak is, dat ze een protte 
meensken kennen in de regio en dat een 
protte meensken heur kennen. 'Een 
kraante die ien keer in de weke verschient 
leit in principe altied aachter mit et ni'js 
vergeleken mit een dagblad. Dat stak mi'j 
vroeger trouwens meer as now. Wi'j kun 
vaeke uutgebreider over ien en aander 
berichten,' zegt Anne de Vries, 'in et 
verleden hadden we goeie kontakten mit 
de pelisie, dan hadden we nog wel es wat 
primeurs. Tegenwoordig maeken ze daor 
gien onderscheid meer.' 
Ok Be Lamberts vint et belangriek daj' 
as kraante primeurs brengen kunnen. 
'Deur de goeie kontakten die we in de 
saemenleving hebben, lokt et ok nog wel 
es. Ok mit bedrieven wel. Mit de ZHM in 
Oosterwoolde is dat doe ok lokt,' zegt hi'j. 
Op mien vraoge of deensdag en woensdag 
vervelende daegen binnen vanwegens de 

stress om alles nog op 'e tied klaor te 
hebben, geven ze beide bescheid dat ze d'r 
wel van holen om onder drok te warken. 
'Donderdags en vri'jdags dan breng ie wel 
van alles op odder, mar de dwang is d'r 
dan nog niet, dat is wel es jammer,' zeggen 
ze. 
Ze willen beide ok wel wat meer tied om 
aachtergrondverhaelen of human interest-
verhaelen te schrieven: 'Daor moj' je 
aenlik een peer weken vri'j veur macken 
kunnen. En dat lokt niet. Die kraante 
moet elke weke weer klaor. Ok et kleine 
ni'js moet zien gerak kriegen. Meensken 
lezen zoks ok graeg. We bezuken alle 
raods- en raodskemmissievergeerderings 
in Oost- en West-Stellingwarf en Viedder. 
Wi'j hebben de boel verpat. Nick van der 
Oord dot West-S tell ingwarf, Anne de 
Vries Oost-Stellingwarf en Be Lamberts 
Viedder. Mar Be heipt Anne en Nick ok 
vaeke.' 
then van beide daenkt d'r an om aander 
wark te zuken. Dc warkomstaandigheden, 
de plezierige kollega's en et gevuul dat de 



kraante heur kraante is, da's veur heur 
reden genog om niet te veraanderen. Now 
NRC'/Handelsblad en Algemeen Dagblad al 
te koop binnen, is d'r dan nog wel een toe-
komst veur de NOS? Anne de Vries: 'Aj' 
al vieftig jaor een rolle vervullen in de 
plaetselike saemenleving, dan zie ik ok 
gien inkeld perbleem veur de toekomst. 
We bin nog ien van de weinige ni'js- en 
adverteensieblaeden die zelsstaandig is, 
mar zo lange wi'j de brenger van et kleine 
ni'js blieven kunnen, zie ik gien geveer. 
Dat nemen de dagblaeden toch niet over.' 
Be Lamberts: 'Awwe de biening mit de 
leesders mar holen. 1k bin wel veurstaan-
der van een lezersonderzuuk. We moe'n 
rekening holen mit wat de meensken 
graeg willen. Et stoort me verschrikkelik 
a'k meensken treffe die gien abonnement 
op de NOS hebben. As meensken et 
financieel muuiik hebben en ze lezen de 
kraante tegere mit iene aanders, dan heb 
ik daor best begrip veur, mar aanders 
niet.' 
Op 'e vraoge welke berichten in heur 
loopbaene et meerste indrok op heurzels 
maekt hebben, wo'n deur Anne de Vries 
de nep-overval op 'e Frieslaandbaank en 
de amfitamine-zaeke nuumd en deur Be 
Lamberts een dodelik ongeval van een 
aachterbuurman van 23 jaor. 
Ze lezen de kraante zels ok. In de vekaan-
sie is dat et mooist. Dan laoten ze de 
kraante bezorgen op et vekaansie-adres. 
En dan is alles ni'j en ni'js. Aanders bekie-
ken ze mekeers stokken al op et beeld-
scharm. As de kraante klaor is, dan lezen 
ze heur eigen stokken toch nog weer 
opni'j. Ze argeren heur veural an fouten. 
Fouten die somstieden tiedens de korrek-
tie ontstaon. 
Ze lezen niet een hieleboel dagblaeden of 
weekblaeden. Anne de Vries volgt de 
artikels van Kerst Huisman van de LC 
goed. Be lest veural in et weekaende graeg 
kraanten, die hi'j los kocht. 
As ze now echt niet meer veur de NOS 
warken mochten, dan wol Anne wel graeg 
veur de radio warken en Be wil dan geern 
free-lance en dus veur himzels warken 
willen. 

'Steijim meugen dommiet as jim 25 jaor 
veur de kraante warken een half jaor 
betaeld verlof nemen, mar jim moe'n dan 
wel veur bi'jdregen veur de kraante zor-
gen, wat zollen jim doen gaon?' Be Lam-
berts gaot naor et hiele hoge noorden 
boven de poolcirkel en wil riegelmaotig 
over et leven daor reportages schrieven. 
Anne de Vries wil naor et butenlaand en 
oold-Ooststellingwarvers opzuken, die 
daor wat opbouwd hebben. Et liefst naor 
Ierlaand, Schotlaand en Kannede. 
An et aende van et vraoggesprek stelt 
Anne de Vries een wedervraoge: 'Hoe 
kiek ie tegen de kraante an?' As bescheid 
geve 1k, dat 1k me nog wel veurstellen kan 
dat d'r een tied west het dat ik niet in een 
auto ree of niet meer rieden zal, mar dat 
ik mi'j mien eigen leven zonder de NOS, 
dat ik me dat absoluut niet veurstellen 
kan. En ok zeg ik him dat ik wel es wat te 
yule human interest-verhaelen misse. In 
elk dorp wonen interessaante meensken. 
En netuurlik arger ik me an al die stop-
pagina's mit foto-tips en over zunne-
braand-eulie. Die stop-pagina's kun ok 
vuld wodden mit echte Stellingwarver 
rebrieken op et terrein van tael en schrie-
veri'je in et Stellingwarfs en over de 
geschiedenis van oonze streek. De verslag-
legging van de gemienteraod vien ik 
trouwens veurtreffelik. De plezierige 
kontakten mit de meensken van de kraan-
te en et feit dat de kraante altied eupen-
staot veur de berichten van de Stellingwar-
ver Schrieversronte maeken dat ik abso-
luut niet meer zonder disse kraante kan. 
De beide redakteuren dielen mien kritiek 
en dat dot me goed. 



Henk Bloemhoff 

Et Stellingwarfs en zien Europese 
erkenning 
Jim hebben et al uut de kraanten begrie-
pen kund: de laeste tied is de Stichting 
Stellingwarver Schrieversronte drok 
doende om et Stellingwarfs erkend te 
kriegen neffens et Haandvest van Europe-
se streek- of minderhiedstaelen. De 
verschillende staoten van de Europese 
Unie hebben indertied zoe'n haandvest 
opsteld om de 'historische streek- of 
minderhiedstaelen van Europa' te be-
scharmen en an te vieteren. As dat laeste 
gebeurt, dan heipt zoks bi'j et in staand 
holen en ontwikkelen van de kulturele 
tradisies van Europa. Et gaot dan om die 
taelen die vanoolds bruukt wodden in een 
bepaold gebied van een laand deur de 
inwoners daore, die een kleinere groep 
binnen as de rest van de bevolking. Zoe'n 
streek- of minderhiedstael moet verschil-
len van de officiële tael(en) van et laand. 
Et Stellingwarfs voldot an die veurweer-
den. Omreden et een onderdiel is van et 
Nedersaksisch (mit et Grunnings, Drents, 
Overiessels en de tael van een pat van 
Gelderlaand) wodt perbeerd om, naost et 
Fries, ok et Nedersaksisch erkend te 
kriegen. Dat gebeurt deur saemenwarking 
mit de ere insteffings die ansleuten binnen 
bi'j SONT, dat is et verbond van de streek-
taelorgenisaosies in et Nedersaksische 
taelgebied in Nederlaand. 
Waoromme willen wi'j zels aenlik dat et 
Stellingwarfs Europese erkenning krigt, 
nog los zien van et doel van et Haandvest? 
Daor bin in ieder geval twie belangrieke 
argumenten veur. Aihoewel de staotus van 
et Stellingwarfs de laeste twintig jaor 
stokken beter wodden is, twiefelen nogal 
wat sprekers van die tael d'r nog altied an 
of et wel 'wat is'. Doe d'r mar es daenken 
omme: hoewel nogal wat kiender et Stel-
lingwarfs wel mooi vienen en d'r misschien 
wel veur opkommen when - hiemkunde 
op schoele speult daor een goeie rolle in! - 

toch praoten ze et niet zo gauw. Want ze 
moe'n op schoele of op 'e straote mar al te 
vaeke opboksen tegen de miening dat et 
'mar een dialekt is'. Dat et 'een stok 
minder is as et Fries', om et mar niet over 
de vergelieking mit et Nederlaans te 
hebben. Oolden zitten d'r soms nog yule 
meer mit of mienen te weten dat et bru-
ken van goed Stellingwarfs naost goed 
Nederlaans verkeerd of gewoonweg 
onbestaonber is. Spietig genoeg wodt de 
Stellingwarver tael nog lange niet deur 
iederiene veur vol anzien. 
Een officiële erkenning zol zoks in ien 
kiap stokken beter maeken, deurdat 
minderhiedstaelen as et Stellingwarfs dan 
van bovenen of as voiweerdig te boek 
staon. Butendat, de lanen die et Haand-
vest tekenen en daor bi'j angeven welke 
eigen minderhiedstaelen zij erkennen, 
leggen daor ok mit vaaste dat in elk geval 
in minstens 35 opzichten die minderhieds-
tael bescharmd blieven zal. Omdat et om 
een internationaol verdrag gaot, zullen de 
bepaolings dus extra goed naoleefd wod-
den. Is et aenlik niet prachtig? Hier bi'j 
omme wodt zo vaeke zegd dawwe et 
Stellingwarfs en zo mar beter schieten 
laoten kunnen, hoe moet dat aanders mit 
et grote Europa! En now bin ze op Euro-
pees nivo zo verstaandig om de weerde 
van de tael en kultuur van de kleine 
regio's te benaodrokken! 
Een twiede belangriek argument zit 'm in 
et volgende. Hoewel de Europese erken-
ning op himzels de Nederlaanse overhied 
gien geld kosten hoeft, zal et Riek wel wat 
toeschieteliker wodden moeten mit subsi-
diering van onderzuuk, beschrieving, uut-
geven van boeken en zo wat henne. Mar 
toch, even hielemaole veur mi'j zels prao-
tende, ik vien et weghaelen uut et minder-
weerdige hoekien et alderbelangriekste. 
Over et Stellingwarfs in verbaand mit dat 



Henk Bloemhoff en Remco Heite nernen in de trein naor Den Haag de stokken nog even 
deur. 

Europese Haandvest het de advieskem-
missie van de Stichting Stellingwarver 
Schrieversronte op 17 meie uutgebreid 
praot. Die aovend bin d'r dudelike veur-
stellen daon an et bestuur van de Schrie-
versronte en die het de meersten laeter 
overneumen. Et bestuur het een eigen 
plan opsteld mit de stappen die et zels 
doen zal om alles veur mekeer te kriegen. 
Een nog wel wat belangrieker rolle is d'r in 
dit verbaand weglegd veur de overheden. 
In et geval van oons Stellingwarfs bin dat 
in et eerste plak de beide Stellingwarver 
gemienten. Behalven die het ok de per-
veensie een verantwoordelikhied, mar 
neffens ofspraoke is dat een twiede ver-
antwoordelikhied. De beide leden van de 
kolleges van West- en Oost-Stellingwarf 
die et Stellingwarfs in heur pottefulie 
hebben, bin drs. H.R. Heite (burgemeester 
van West-Stellingwarf) en drs. C.C. Zuil 
(wethoolder van Oost-Stellingwarf). 
Vanwegens heur deskundighied op et 

terrein van tael en geschiedenis zitten zi'j 
ok in de Advieskemmissie van de Stichting 
Stellingwarver Schrieversronte, dat zo-
doende weren ze goed op 'e hoogte van 
wat d'r rond de erkenning speult. Ze 
hebben de Stichting Stellingwarver Schrie-
versronte alle beschikbere infermaosie 
vraogd en ze hebben vervolgens neffens 
heur eigen poletiek-bestuurlike verant-
woordelikhied - daor de Schrieversronte 
netuurlik hielemaole buten staot - veur de 
gemienten de zaeken veerder klaormaekt, 
vanzels in uutvoerig overleg mit de beide 
raodskemmissies die et anbelangt. 
Twie dingen bin in dat verbaand belang-
riek wat oons wark veur et Stellingwarfs 
angaot. In et eerste plak: beide gemienten 
perberen now mit 'n beidend de erkenning 
van et Stellingwarfs gedaon te kriegen. Ze 
hebben onderhaand 'de waske op 't vor-
likst'. Daor bedoel ik mit, dat ze mit de 
eigen gemientelike procedure zoveer 
binnen dat ze mit Binnenlaanse Zaeken 



tot onderhaandeling kommen kunnen. In 
goed overleg is de heer Heite degene die 
in et bovengemientelike, bestuurlike 
overleg veur Stellingwarf optredet. Dat is 
veerder intied ok goed ofstemd mit et 
perveenciaol bestuur van Frieslaand. 
Op 21 juni gong d'r een bestuurlike dille-
gaosie naor een overleg mit de fraktiespe-
cialisten in de Twiede Kaemer. Zoe'n 
initiatief was op anraoden van VVD-
kaemerlid de heer H.G.J. Kamp (een 
Geldersman) neumen deur de Drentse 
dippeteerde Marga Kool, nao overleg mit 
o.e. de veurzitter van SONT, dat is de 
Drent Jan Tissing. Veur de regio Steffing-
warfweren anwezig de heren drs. H.R. 
Heite en drs. C.C. Zuil. Heite legde 
glashelder uut dat de beide Stellingwarver 
gemienten hielemaole klaor binnen om et 
Stellingwarfs erkend te kriegen; as onder-
diel van et Nedersaksisch, of, as dat deur 
omstaandigheden neudig wezen zol, ok 
affienig as Stellingwarfs. Hi'j greep in zien 
uutienzetting weeromme op hiel wat 
veurwark dat d'r veur et Stellingwarfs in 
feite al daon is. Zo hebben de beide 
raoden in 1986 steld dat 'streektalen een 
historisch en levende waarde hebben en 
dat de daarin gelegen streekeigen rijkdom 
aan uitdrukkingsmogelijkheden waard is 
behouden te blijven. Het centrale doel 
inzake het taalbeleid van de Stellingwerfse 
gemeenten zal zijn ernaar te streven de 
streektaal levend te houden naast en 
gelijkwaardig aan de gemeenschappeijke 
taal, het ABN'. Van wezenlik belang is ok, 
zo legde Heite uut, dat et Stellingwarfs in 
alderhaande opzichten zoveer is, dat et 
voldot an meer as genoeg veurweerden 
uut et Haandvest. Hierbi'j vaalt te daen-
ken an 't gegeven dat et Stellingwarfs een 
vaast plak in et basisonderwies het, dat d'r 
al flunk wat wetenschoppelik wark veur 
verzet is en dat d'r hiel wat Stellingwarver 
schrieveri'je is. De gemienten baseren 
heur van dat op een eigen 'dokument': 
'Het Stellingwerfs en de kriteria van het 
Europese Handvest voor streek- en mm-
derheidstalen', daor in angeven is, hoe 
now percies et Stellingwarfs an et Haand-
vest voldot. 

In et overleg in Den Haag deden veerder 
o.e. ok mit SONT-veurzitter Jan Tissing, 
Perf. dr. H. Niebaum van et Nedersaksisch 
Instituut, de dippeteerde van Grunningen 
en een hoge ambtener van Overiessel. 
Bliedschop bi'j de anwezige Stellingwar-
vers was d'r ok mit de inbreng van Vrouw 
Waldina Huishoff, ambtener van oonze 
perveensie: Frieslaand wardeert et streven 
veur et Nedersaksisch, bevestigt de pesisie 
van et Stellingwarfs en onderstreept nog 
es de verantwoordelikhied die de Friese 
overhied ok veur et Stellingwarfs het. 
Veur de Stellingwarver Schrieversronte 
zels gongen naor Den Haag - en zatten op 
'e peblieke tribune - veurzitter Klaas van 
Weperen, de beide heufdmitwarkers 
Sietske Bloemhoff en Pieter Jonker en 
veerder de schriever van dit stok. Hi'j en 
Pieter Jonker weren, mit de aandere leden 
van de SONT-warkgroep veur de erken-
ning van et Nedersaksisch, weeks teveuren 
al op et Ministerie van Binnenlaanse 
Zaeken west om te heuren hoe ze daor 
tegen een eventuele erkenning van et Ne-
dersaksisch ankieken. De deure zit niet 
hielemaole op slot, mar d'r bleek wel yule 
meer infermaosie neudig te wezen. 
Om Binnenlaanse Zaeken te overtugen 
het de SONT-warkgroep an de heer 
Klijnsma een overzicht toezegd daor per 
regio in staot, hoe et d'r veur staot mit et 
Overiessels, Gelders enz. Et stok veur et 
Stellingwarfs hebben Pieter Jonker en ik 
gister ofrond en morgen (28 juni) praoten 
we veerder in de SONT-warkgroep. En 
ni'jsies, krek veurdat ik dit stokkien ofslu-
ten zol, heurde 1k dat ze op Binnenlaanse 
Zaeken opkeken hebben van wat we in 
oonze regio al wel niet daon hebben. Wat 
nog wat aanders is as de feitelike erken-
ning, daor zal nog wel flunk wat poletiek-
bestuurlik overleg veur vanneuden wezen. 
Mar toch: Feest der (h)erkenning, dam-
miet ok bi'j oons Stellingwarvers? 



Zwaantje Kuiters-Keizer 

Wie bin ik? 

1k bin een meenske 
mit een naeme, 
geboortedaotum, 
woonpiak en 
burgerlike staot. 

Mar wie bin ik? 
Want die naeme, 
daotum, woonpiak 
en de rest bin niks 
as kentekens van de vorm 
waor ik zichtber in bin. 

Los van die naeme 
kan ik iederiene wezen, 
los van die daotum 
bin ik soms nog een kiend, 
soms as de wereld zo oold... 
Los van dat woonpiak 
is de wereld mien thuus. 

Los van alles, mar toch 
verbunnen mit alles 
wat was, is en komt. 

Een vrachtauto 
vollaeden mit varkens 
ridt over de weg 
naor de slaachteri'je. 
Aachter op de kieppe, 
een lachende varkenkop; en 
Tot ziens in 't bekende eethuus!! 
Beschaeving??? 

Beschaeving 

Een Indiaan, 
onbeschaefde wilde, 
gong naor de bos 
om een boom te kappen. 
Veurdat hi'j de biele 
in 't hoolt sleug, 
streek hi'j over de stamme 
en zee: vergeef me. 



Tom 

Je huud is zwat, 
zwat en glad. 
Groot en geel 
Je ogen, 
steren in mien ogen... 
Kuwwe mekeer deurgronden? 

Soepel en liendig 
strek ie 't zwatte lief. 
Je kop tegen mien schoolder, 
een zwatte pote tegen mien wange. 
Tevreden snort et spinnevieltien; 
veur oons beidend. 

Ik mis je 

Glen natte poten op 't parket, 
mar ik mis je. 
Gien haoren op et kiled, 
mar ik mis je. 
Niet veur mien voeten lopen, 
mar ik mis je. 
Niet uutlaoten in mal weer, 
mar ik mis je. 
1k mis je oolde kammeraod. 
1k mis je trouwe ogen. 
1k mis je bliede wiemeistat. 
1k mis je al thuuskom. 
1k mis je aovens naost mien stoel, 
oolde trouwe kammeraod! 



Krummelfies 

Johan Veenstra: Stiekelstokkies 3 en 
een herdrok van Lamert en Lutske. 

LAESTE BOEK MIT STIEKELSTOK-
KIES 

Op et twiede StelThigwarver Boekebal, op 
30 september, verschient Stellingwarver 
StiekeLtokkies 3, een bundeling van de 
mooiste verhaelen, die Johan Veenstra de 
laeste twie jaor veur Omroep Frieslaand 
verteld het. In et boek staon vuuftig ver-
haelen. D'r verschient ok een cassette-
baantien mit twaelf verhaelen d'r op. 
Frans Verschoor uut Scharpenzeel het et 
omsiag van et boek maekt, hi'j het ok 
twaelf prenten bi'j de verhaelen maekt. 
Op 28 september is Johan Veenstra veur 
de laeste keer op 'e radio mit een stiekel-
stokkien. Hi'j begon mit zien radioco-
lumns op 12 oktober 1989. In die zes jaor 

bet hi'j 254 keer een stiekelstokkien 
verteld. Et eerste jaor dee hi'j dat tegere 
mit Lamkje Hof-de Boer, doe vrouw Hof 
d'r mit stopte, gong Veenstra affienig deur. 
ledere twie jaor wodden de mooiste 
verhaelen bundeld in een boek en versche-
nen ze op een cassettebaantien. De eerste 
twie boeken en baanties mit stiekeistok-
kies bin al lange uutverkocht. 
Stellingwarver Stiekelstokkies 3 wodt, as 
sluutstok, drokt in een oplaoge van 1500 
exemplaoren. Van et cassettebaantien 
wo'n 750 exemplaoren maekt. 
Et boek kost f 17,90, et baantien f 15,00, 
boek en baantien tegere kosten f 29,90. 

DICHTBUNDEL VAN BENNY HOL-
TROP 

Op et Stellingwarver Boekebal verschient 
ok een dichtbundel van Benny Holtrop uut 
Ooldehoorn. Et is zien eerste Stel]ing-
warfstaelige boek. Benny Holtrop publi-
ceerde Stellingwarver verhaelen en ge-
dichten in o.e. de Liwwadder Kraante en 
De OvencL 
Holtrop schreef an now toe ok twie Fries-
taelige dichtbundels en twie Friese ro-
mans: In appelfoar i2nderweis en De 
boarstrok fan Fenna. Benny Holtrop wun 
in 1993 de Oolde Pookpries veur zien 
verhael De Opdracht. 
Zien eerste Stellingwarver dichtbundel het 
as titel mitkregen Van twie kaanten. Et 
omslag is van de schriever zels. De bundel 
kost f 12,50. (iv) 

HERDROK LAMERT EN LUTSKE 

In september komt d'r een vierde drok uut 
van Johan Veenstra zien humoristische 
verhaelebundel Lamert en Lutske. De 
eerste drok verscheen indertied in 1987. 
Mit disse vierde drok komt de totaole 
oplaoge op 4500 exemplaoren. Et boek bet 
een omsiag van Sietske Bloemhoff en et 
kost f 16,90. 



SUTELAKTIE 

De sutelaktie wodt van 't jaor hullen op 7, 
11 en 14 oktober en we hebben, zoas 
altied, slim verlet van sutelders. Doe ok 
mit! Bel de Schrieversronte en geefjim 
op! (jv) 

ARTIKELS IN TIEDSCHRIFTEN 

In et laeste nommer van et tiedschrift 
Driemaandelijkse Bladen is een artikel 
opneumen van de Drentse onderwiezeres 
Emmy Botter: 'Streektaal in de basis-
school, een onderzoek naar Drents en 
Stellingwerfs lesmateriaal'. Et is, donkt 
mu, ok veur geInteresseerde Ovend-lezers 
de muuite weerd. 1k zeg dat uut ondervie-
fling, want et artikel wodde schreven naor 
anleiding van de gelieknaemige skriptie 
die de schriefster in 1993 veur me maekte 
an de Noordelijke Hogeschool Leeuwar-
den. Et artikel geft een aorig overzicht 
van et materiaol dat d'r tot die tied ont-
wikkeld was en et gaot in op 'e vraoge hoe 
oons soorte van twietaelighied op 'e basis-
schoelen misschien bepaolde vormen van 
intelligentie verstarken kan. Uteraord bin 
d'r meer tiedschriften as Driemaandelijkse 
Bladen die de muuite weerd binnen en 
daor ok veur de Stellingwarver lezers 
interessaante stof in staot. Veural veur de 

h'end-lezers die nog niet lange bi'j de 
Schrieversronte binnen, zuwwe now en 
dan in een Krummeltien op de verschfflen-
de infermaosiemeugelikheden wiezen. 
(hbl) 

GRAMMATIKAPROJEKT 

Per 1 juni is d'r an de Grunninger univer-
siteit een projekt uut aende zet op et 
terrein van de grammatika van et Stelling-
warfs. Inkelde onderdielen van de Stelling-
warver grammatika bin al wel in et Stel-
lingwarver kursusboek beschreven, in 
mien proefschrift en/of in een riegeltien 
artikels, mar d'r is dudelik verlet van meer 
beschrieving op dit terrein. 1k zal daorom-
me now een jaor laank doende wezen om 
de variaosies in de vormen van et wark- 

woord in de Stellingwarver dOrpen te be-
schrieven. Et projekt staot onder supervi-
sic van Perf. dr. G.J. de Haan (Grunninger 
Universiteit, Fries Instituut) en wodt 
financierd deur de Nederlaanse orgenisao-
sie veur wetenschoppelik onderzuuk 
(NWQ). Wel bin 1k netuurlik veur veeruut 
et grootste pat van de warkweke doende 
veur et projekt Stellingwarfs Woordeboek, 
mar ik warkte tot 1 juni ok veur een klein 
pat an et Drents woordeboek, en de 
termien daor veur was oflopen. Zo ontston 
d'r weer wat ruumte, dat zodoende! (hbl) 

BUSREIZE NAOR SEELTERLOUND 

Op tien juni stapten morgens om half 
zeuven in Wolvege de eerste dielnemers in 
de bus. 't Regende. In Hooltpae, Ni'jhoolt-
pae, Berkoop, Ni'jberkoop stapten meens-
ken in de regen in. Om zeuven ure is de 
bus in Oosterwooldc. Bi'j de Meulehoeve 
is 't bont van de parreplu's! 
Mar in de bus is 't dreuge en onderwegens, 
richting Grunningen een welkomswoord 
van Pieter. 't Gaot op Ni'jeschaans an en 
reisleider Piet Kramer vertelt over 't 
gebied daor as we disse dag te gaaste 
wezen zullen. Hi'j kent de streektael en 
kan oons hiel wat vertdllen over de ge-
schiedenis van dit veengebied. Op die 
meniere vaalt de reize niet lang en mooi 
op 'e tied wodden we verwellcomd deur 
Gretha Grosser en heur man an 't Seeltus 
buffet. 
Daornao een rondreize deur Seelterlound, 
now mit uutleg deur Heinrich Kruger. Op 
't gemientehuus een ontvangst deur de 
burgemeester en een rondleiding deur dit 
prachtige gebouw. As besluut mit mekeer 
an de borrel in de raodszael! Dan naor de 
museummeule, waor een hide verzaeme-
ling oold boereark uutstald is, en waor 
verscheiden flessen en flessies Määlne 
Druppe kocht wodden! Dan mar weer 
eten, Hochtieds Seten. Ondertied een 
Seeltersk pergramme deur Gretha Gros-
ser, verhaelties, die deur Piet Kramer in 't 
Steffingwarfs vertaeld wodden. Daornao 
nog naor 't veenmuseum, mit as besluut 
Oostfriese thee mit Bienenstiek. Een hid 



mooie dag, want van de regen hebben we 
gien last meer had. (zkk) 

De winner van De Qolde Pook-pries 1995 
Jan Oosterhof mit zien zeuntien Sebastiaan. 

JAN OOSTERHOF WINT DE OOLDE 
POOK-PRIES 1995 

In de eerste weke van juli wodde bekend 
dat Jan Oosterhof (32) van Steggerde De 
Oolde Pook-pries 1995 wunnen het. Oos-
terhof die in et daegelikse leven onderwie-
zer is in Noordwoolde-Zuud wun de 
twiejaorlikse anvieteringspries mit de 
kiendermusical Keuning Hum is uut zien 
hum. De musical gaot over een preensesse 
die betoverd is. De tovener die dat daon 
het zegt liekewel tegen de keuning, de heit 
van et maegien, dat de preensesse aller-
gisch is veur meziek. Et maegien zol 
daordeur niet gruuien en altied klein bile-
yen. lederiene die ok mar een betien an 

meziek dot wodt ontsleugen of ok deur de 
tovener betoverd. Gelokkig lopt alles toch 
flog goed of. De jury is slim enthousiast 
over et wark van Oosterhof: eigentieds, 
origineel en gedegen. Bi'j et ere inzunnen 
wark zat liekewel nog meer kwaliteit zo 
bliekt uut de bevienings van de jury. De 
winner die ok een protte wark verzet veur 
en mit de Flying Stars is ommeraek bliede 
mit de pries. Et is veur him een extra 
anvietering om deur te gaon mit schrieven, 
en dan mit naeme veur kiender. En ok 
daor biwwe vanzels allegere goed wies mit. 
Proficiat, Jan! (sbl) 

BENNY HOLTROP WINT PRIES 

Een inzending van Benny Holtrop veur de 
Rely Jorritsmapriesvraoge 1995 is be-
kroond. Holtrop krigt de pries op 7 okto-
ber in et karkien van Beers veur zien 
Friestaelige verhael Itpypke kiyt. Benny 
Holtrop het now vuufjaor(!) aachter me-
kaander een Rely Jorritsmapries wunnen. 
Twie keer veur een verhael, drie keer veur 
een gedicht. Oonze fielsetaosies! (jv) 

ACHT EXTRA BLADZIEDEN 

Een dikkere Ovend disse keer. Et augus-
tus-nommer telt 40 in plak van 32 bladzie-
den. Veur alle trouwe lezers dus acht extra 
bladzieden vergees! (red.) 



Wiebe Nijboer 

Arfgoet uyt Hollandt 

Over ecn testement van goed driehonderd jaor 
leden 

Andries Alles, et zeuntien van de overle-
den Me Lenses, beurde inkomsten wegens 
het arfgoet uijt hollandt. Hi'j mos ok kosten 
betaelen veur et ophaelen van dat geld. 
Dat ni'js kwam ik tegen doe ik mit et 
uutzuken van mien Steilingwarver wottels 
doeride was. (De Ovend, jrg. 22, nr. 3) 
Bi'j zoe'n bericht begint mien fantesie al 
gauw op voile toeren te warken en stel ik 
mi'j de meerst spannende dingen veur. 
Lichtkaans was de warkelikhied lange zo 
spannend niet, mar ik wol al perberen die 
te aachterhaelen. Now bin de oolde boe-
ken waor as ik dat in opzuken mos, niet 
schreven veur spanning en sensaosie. Mar 
ie kun je toch goed veursteilen dat et hiel 
wat stof tot praoten gaf, doe meer as 
honderd meensken in 1684 te heuren 
kregen dat ze, direkt of indirekt, nuumd 
weren in een Amsterdams testement. 
Zowat de helte van die meensken woonde 
in Stellingwerf-Oosteynde. 

De arflaoters weren Wijbrant Carstens 
Barnon (ok Bernon), bij St. Antonij Sluis 
verstorven en Annetie Hendrix Apperlo. 
Zi'j moet al eerder wegraekt wezen, 
Wijbrant raekt in 1684 weg. Heur teste-
ment is van 1670 en doe woonden ze al bi'j 
dezelde sluus. De St. Antoniesluus lag en 
ligt nog tussen IJ en Amstel en tussen de 
St. Anthoniebreestraote en de Jodenbree-
straote, bi'j et Waeterlooplein. In 1670 
herroepen zi'j heur testement uut 1664 en 
A was d'r nog een veurig testement uut 
1654, beide in Amsterdam opmaekt. Ze 
hebben daor dus lange jaoren woond. 
In et testement uut 1670 staot dat hij 
gesont ende sif sieck van lichaeme doch 
beijde haere sinnen ende verstant volko-
mentlifck machtigh zijnde ende gebruicken-
de, soo ons klaerlijck bleecq... 

Et was doe gebrukelik om in testementen 
naor de dood te verwiezen en naor God: 
de seeckerheit des doodts ende onseecker tijt 
ende uire wanneer...; ...wanneer haer sielen 
uijt hunne lichaemen scheijden sullen in de 
grondeloose barmhartigheift Godts Almach-
tigh... En wat d'r ok altied bi'j heurde: ze 
schinken geld aen de armen deser stede. 
Passief, warkeloos ofwaachten hoe de 
barmhartigheijt Godts uutvalen zol, wodde 
doe niet zo verstaandig vunnen. 
Ze maekten testement op de langst leven-
de. We moe'n annemen dat ze gien kien-
der hadden; ok et testement uut 1654 was, 
wat ze numen een mutueel testement. Dat 
bet et Gemientearchief Amsterdam mi'j 
schreven. Op aandere vraogen van mi'j 
konnen ze gien antwoorden vienen. Wij-
brant ston niet as poorter inschreven. 1k 
wete niet waor as hi'j de kost mit verdien-
de. Wijbrant Carstens was van Stellingwar-
ver komof. In de 17e ieuw (de Gouden 
Eeuw) is Amsterdam enorm gruuid en 
trokken d'r slim yule jonge meensken 
henne, ok uut de Steilingwarven. Et anne-
men van de aachternaeme Barnon zie ik 
as een anpassing an et Hollaanse gebruuk. 
Disse naeme bin ik argens aanders niet 
tegenkommen. Annetje (of heur oolden) 
was ofkomstig uut Noordwest-Overiessel. 
In de zuudfriese leegveengebieden woon-
den laeter ok Apperlo's. 

Et bezit van de arflaoters gaot naor heur 
heider femiie, aen ijder sijde half en half 
Naor zien kaante gaot alle het landt liggen-
de in Vrieslandt. D'r bin negen naoste 
Apperlo-arfgenaemen; as woonplakken 
wo'n nuumd Blocksiji, Antwerpen, Meppel 
en iene was postmeester in Amsterdam. 
An aanderen wo'n nogal wat kleinere 
schinkings daon. Wijbrant Carstens zien 
arfgenaemen bin de wettige kijnderen van 
zes meensken die in et testement nuumd 
wodden, mar al lange dood weren. Zels 



van die kijnderen leefden de meersten in 
1684 al niet meer; d'r weren drie generao-
sies arfgenaemen! 
Et wodde dus een knap ingewikkelde 
toestaand. Wie weren d'r allemaole arfge-
naem en hoe koj' mit die grote groep 
meensken zaeken doen en tot besluten 
kommen? Dit kon vanzels nooit van zien 
leven van Amsterdam uut regeld wodden. 
Et moet zo gaon wezen (al staot dat niet 
letterlik in de stokken): netaoris Joannes 
van den Kerckhoven uut Amsterdam het 
een brief stuurd naor et Nedergerecht van 
Stellingwerf-Oosteijnde, dus naor rechter-
veurzitter/grietman Lubbertus Lycklama a 
Nijeholt en de siktaoris Laelius Swaga. 
Waoromme daorhenne? Wel, het landt in 
Vrieslandt was een Arve Landts tot Elselo. 
Zo kregen de arfgenaemen te maeken mit 
de grietman. lene van de eerste dingen die 
d'r geheurden was et anwiezen van zes 
volmachten of gemachtigden. Et was zo, 
dat die zes meensken die in et testement 
staon, bruur en zuster weren en kiender 
van een Roeleff. 1k nume die zesse veur et 
gemak veerder de staech-oolden. Want 
alle naokommelings van iene persoon 
nuumden ze een staech. Dit woord wodt 
now nog bruukt (staach: fries en staak: 
ned.) en betekent femiietakke. Dus die 
zes staechen keuzen elk een volmacht. Et 
overzicht zicht d'r zo uut: 
= de Abele Roeleffs-staech mit volmacht 
Jacob Abes, wonende aen Bergumerdam; 

de Foicker Roeleffs-staech mit vol-
macht Foicker Hans, wonende tot Elselo; 
= de Fardue Roeleffs-staech mit volmacht 
Me Jannes, wonende tot Nieubercoop; 
= de Jannes Roeleffs-staech mit volmacht 
Jan Franckes, wonende tot Langedijcke; 
= de Eijse Roeleffs-staech mit volmacht 
Eijse Jochems, wonende tot Mackinga; 
= de Froucke Jan Harmens-staech mit 
volmacht Jan Roeleffs, wonende tot Jardin-
ge in Oosterwolde. 
Veurdat ik veerder ingao op arflaoter en 
arfgenaemen, volgen wi'j eerst de loop van 
de gebeurtenissen. 
1k daenke dat al hiel gauw de vraoge an de 
odder kwam: wat doen we mit et eigenlike 
arfgoed, de plaetse in Else. Zol et ok heter 

wezen om die mar te verkopen? Mar 
moch dat ems wel? De volmachten Fol-
cker Hans en Alle Jannes mossen dit 
veerder regelen. Op 11 december 1684 
kommen in Amsterdam de netaoris mit 
twie (Amsterdamse) Executeurs van de 
uijterste wille van de arflaoters bi'j mekere. 
Zi'j beslissen dat deur de arfgenaemen off 
haere gevolmachtigden Voickert Hans en 
Alle Jannes 't sif publifcq ofte uijt de handt 
mach worden vercocht. 
De arfgenaemen hadden ok al een adve-
kaot in Amsterdam, Mr. Matthias Valken-
burgh; die zal de neudige pepieren naor de 
volmachten sturen. 
De plaetse in Else wodt beschreven as een 
Arve Landts met huis schuire ende schaep-
hock boomen endeplantagie c.a. Et gaot 
om nommer 12 van et Stemkohier, naost 
de karke an de zuudkaante. Bruicker of 
meijer was Abraham Claesen. 
Bliekens een antekening van 20 jannewao-
ri 1685 hebben Alle Jannes en Folcker 
Hans protesteerd tegen de gevolgen van et 
felt dat Abraham Claesen de hure opzegd 
wodde per meije avondt aenstaende (12 
meie op oonze kelinder). Mar hoe kon dat 
now? Zi'j weren de volmachten die over 
de plaetse gongen, dus dat maekten zi'j 
zels dan toch uut? Tegen wie protesteer-
den ze dan? 

1k daenke dat et volgende stok et ant-
woord geft. Op 16 december 1686 tekenen 
de volmachten in Makkinge de koopakte, 
waor de plaetse in verkocht wodt an 
grietman Lubbertus. 't Arve is van meije 
1686 affte aenveerden. Et kan zo gaon 
wezen: ze kregen daoliks al spul mit de 
grietman die in et laeste van 1684 te gretig 
en te haostig was om zien zin deur te 
zetten en koop de plaetse al in 1685. Et 
pertest het dus wat opleverd, mar vremd 
blift et tiedstip van anveerden, veur de 
echte koop. En nog vremder is, dat d'r in 
'86 niks van in et proklemaosiehoek 
optekend is. Et was in die tied zo, dat een 
veurneumen koop prokiemeerd (= ofkon-
digd) wodden mos, want dan kon d'r tegen 
protesteerd wodden, deur femilieleden of 
naostliggende eigeners (niaerrecht). 



Laeter bliekt d'r toch nog prokiemeerd te 
wezen: op 14 juni '87; een weke laeter; op 
6 september '87. Dat was dus meer as een 
jaor nao de anveerding! Dit rokt niet fris, 
vien ik. Et zol wel passen bi'j et beeld dat 
ik hebbe van de Lycklama's uut de 17e en 
18e ieuw: bezeten van bezit; meer, meer, 
nog meer! De arfgenaemen beurden 1000 
caroli gulden veur de boerderi'je. 

Et liekt me goed om even stifle te staon 
bi'j de vraoge wat dit alles veur de betrok-
kenen en veural de volmachten betekende 
Ze hadden een advekaot in Amsterdam, 
ze kregen et an de stok mit de grietman, 
d'r kwammen officiële stokken uut Am-
sterdam, de volmachten mossen mekere 
op de hoogte holen, overleggen, besluten 
nemen. Dit was hiel wat aanders as de 
gewone daegelikse dingen in Else en 
Ni'jberkoop. Mar d'r was meer. 
Want de volmachten reisden ok zels naor 
Amsterdam, niet iene keer, mar wel drie 
keer, alle zesse. Kon dat niet aanders, 
vraog ik mi'j of. Wat kostte dat een geld 
en tied. Of gavven ze daor niet omme? 
Et zal wel moeten hebben, want in et 
testement zels was hiel yule niet regeld. 
AJ]iend mar schriftelik verkeer hadde ok 
bezwaoren. En dan weren d'r vanzels de 
Apperlo-arfgenaemen, want et mos op et 
laest op half om half uutkommen. En de 
netaoris en de executeurs weren verant-
woordelik veur de goeie othaandeing van 
de naolaotenschop. 

Omdat ze kosten maekten veur de reizen 
naor Amsterdam, staot et in de boeken. 
Ze kregen ok betaeld veur et feit dat ze 
dan niet warkten en dus niks verdienen 
konnen. Elke volmacht kreeg 50 gulden 
veur extra-ordinaere vacaties van reijsen 
ende versuirnenisse urn de erffenisse te 
haelen van Amsterdam, de naestvoorgaende 
reijse ende de laeste reijse. Waoromme 
staot d'r naestvoorgaende en niet gewoon 
eerste? Et bliekt dat d'r wel een eerste 
reijse west het, van Jacob Ahes, Foickert 
Hans en Alle Jannes, veur goed 15 gulden 
de man. Alle krigt 3 gulden meer, want hi'] 
was in de bouwtijt heel nodigh. Ze gavven 

dus wel om tied en geld; ok in heur be-
staon was tied al geld. 
Die eerste reize moet in et begin west 
hebben, veur overleg mit heur advekaot 
Doctor Vaickenborge; die krigt dan a! 53 
gulden. Veerder is d'r een extract uijt de 
scheidinge, gepasseert bif de gesarnentlijcke 
erffgenaemen op 25 augustus, 6 september 
en 5 december 1686. D'r staot: geschift, 
gescheijden en gedeelt te hebben alle de 
goederen en effecten bij de arflaoters metter 
doodt ontruirnt ende achtergelaten. 
Hoe ze naor Amsterdam reisden staot niet 
in de boeken, mar ik daenke over Stien-
wiek-Blokziel en de Zuderzee. D'r bin ok 
aandere kosten maekt. D'r was nogal wat 
schriftelik verkeer mit et gerecht in Mak-
kinge, mit Amsterdam en tussen de vol-
machten onderling. Daor wodde dan 
bodeloon of brieffloon veur betaeld. Stien-
wiek was een 'knooppunt' in dit verkeer 
mit Amsterdam. 

Zo bleef d'r hiel wat an de striekstok 
hangen. Mar de kroon spande et gerecht 
in Makkinge. Dat was, zollen wi'j in oonze 
tied zeggen, privatiseerd; de gerechtsfunk-
tionaorissen leuten heur persoonlik betae-
len. 
Voorgedane diensten vong de grietman 200 
gulden; de siktaoris dee et veur minder: 75 
gulden. Harbargier Wijcher Hendrix, van 
of bi] et rechthuus, was vaeke getuge, 
verliende ok wel diensten en alle verte-
rings weren veur him. 
Ge!okkig veur de arfgenaemen bleef d'r 
nog geld over. In et testement was et zo 
regeld dat niet elke staech een liek pat 
kreeg, mar dat de wettige kiender van de 
staech-oolden ijder hooft voor hooft etzelde 
bedrag kregen. Et netto-bedrag dat d'r nao 
twie jaor waachten per wettig kiend arfd 
wodde, was 150 gulden, 19 stuvers en 1 
penning. Mar de meersten leefden al niet 
meer en dan gong die 150 gulden naor de 
kiender van zoe'n iene. Zo warkt oons 
arfrecht now flog. 
De arfgenaemen weren: 
- 7 nog levende wettige kijnderen; 
- 49 kleinkiender, waorvan 10 niet zels 
arven, mar die heur minderjaorige kiender 



(meer as 20); 
- 14 meerderjaorige aachterkleinkiender 
(viere daorvan arven via twie staechen, 
heur oolden weren neve en nichte). 
De arfenisse veur de jongste kategorie 
varieert van 7 tot 18 gulden. 

Alle naemen van de arfgenaemen staon 
opschreven, groepeerd per staech. Dc 
leesders die an femillegeschiedenis doen, 
begriepen daoliks dat dit een genealogi-
sche gooldmien is. We meugen wel anne-
men dat RoeleffAheles de staech-oolden 
heur heit was. En was dan heur pake 
Abele Roeleffs, vikaris in Else (om 1540 
henne), die peetomke hiet te wezen van de 
beroemde Abelus Franckena? Weren ze 
femiie van vikaris Roeleff Roeleffs en van 
Carste Roeleffs (stelling en karkvoogd in 
Oosterwoolde, 1553)? Dan kan et haost 
niet aanders of ze weren ok femiie van 
grietman Vrancke Roeleffs (15 17-'24) en 
van J(oh)an Roeleffs, die him vermoord 
het. Over al disse meensken is meer te 
lezen bi'j Grouwstra. 

In de gerechtshoeken over dejaoren 1610-
1640 kommen we de staech-oolden meer-
dere keren tegen. De vier bruurs Abele, 
Foicker, Jannes en Eijse staon d'r ok in 
komhinaosie mit een Carste Roeleffs uut 
Else in. Abele lient him b.v. geld, mit Eijse 
is hi'j kurator over wezen en meer van 
zokke dingen. In een zaeke uut 1607 is 
Carste de volmacht van et dorp Else en 
hi'j is ok karkvoogd. Hi'j is ok wel getuge, 
tegere mit Hato Hans; dik 50 jaor laeter is 
de volmacht Foicker Hans een bruur van 
Haete Hans. Mar in de boeken staot niet 
sekuur dat Carste een hruur van Abele c.s. 
was. 
Hoe dan ok, we kommen now dichte bi'j 
de arflaoter Wijbrant Carsten. Die leut 
een plaetse in Else nao. We zuken in et 
stemkohier van 1640 nommer 12 op. De 
eigener hiet Wijbe Carsten en hi'j is niet 
zels de boer, dat is Roelof Folkers (vast 
femiie). Wijbe moet dezelde wezen as 
oonze Amsterdamse Wijbrant. Het hi'j 
zien veurnaeme verhollaanst, liek as dat 
hi'j een aachternaeme nam? Absoluut 

zeker is dat niet, et stemkohier kan ok mis 
wezen. Want toegelieke mit de staech-
oolden leeft d'r ok een Wijbrant Roeleffs. 
Et liekt d'r op dat hi'j de ienige arfgenaem 
van Carste Roeleffs was; dan weren d'r 
dus gien aandere kiender (meer). En 
omdat hi'j zels kienderloos starft, is et 
goed te verklaoren dat hi'j zien bezit nao-
leut an de wettige kiender van de kiender 
van zien pake Roeleff Abeles. Mar, et 
echte bewies ontbrekt. 

Zo kan ik de pesisie van Froucke Jan 
Harmens ok niet hielemaole verklaoren. 
Ze is dochter van Jan Harm ens en komt 
van Jardinge. In et Amsterdamse teste-
ment hiet ze Froutie Tjerdinge! In de 
boeken bin Abele en Folcker heur zwao-
gers, dus is zi'j schoonzuster. Ze was twie 
keer trouwd, mit resp. Reeuwert Renckes 
en Roeleff Egberts; hoe was ze dan 
schoonzuster? Et testement warkt veur 
heur wettige kiender ok aanders:... docli 
deselve niet veerder als met een halve handt. 
Dat hul in dat heur kiender bi'j Roeleff 
Egberts wel en die van Reeuwert niet 
arfden. (Dc laesten dielden wel mit in een 
schinking.) 1k kan et niet verklaoren, 
Roeleff Egberts kan niet een zeune van 
Roeleff Abeles west hebben. 
Wel verklaoren kan ik, waoromme Jacob 
Abcs de icnige volmacht is van buten de 
Stellingwarven. 
De ooldste van de staech-oolden, Abele, 
wodt in de boeken thoe Loo of Loohuijs 
nuumd (ligt bi'j Schrappinge). Zicn zcunc 
Roeleff voert dezelde naeme, verkoopt in 
1650 Lohuijs en wodt mulder in Liwwad-
den op et Vliet. Zien dochter Hiltie (1656) 
trouwt mit Jacob Abcs, Mr. Schuijtmaecker 
aen Bee'gumerdam. 

Dc vraoge blift mi'j bezig holen: hoe 
hehben die meensken dit ondergaon, hoe 
reageerde heur omgeving, hoe lange of kot 
was et testement et praot van de dag? 
Stel now es, dat d'r doe a! een Hepkema, 
Stellingwarver of Anpakken west hadde, 
ston d'r dan wat over in? Ja, daenk ik, mar 
wat? 1k hadde een betien gelok, want ik 
vun zeuven 'berichten' van een 'plaetselike 



korrespondent' uut Makkine, harbargier 
Wijcher Hendrix. Wijcher zien vrouw Hille 
was wegraekt, hi'j wol hertrouwen en now 
(1686) mos vanwegen et arfdiel van de 
kiender et hiele bezit opschreven wodden. 
Onder de kop: nog te innen staot een lange 
lieste posten en Wijcher geft bi'j elke post 
an: wisse of onwisse. Meer as 20% is 
onwisse. 
1k kieze drie berichten: 
- de zes volmachten met het gerechte, 
verteringe gevallen op het landt tot Elselo, 5 
gid. en 14 St.; 
- Foicker Hans met de getuigen wegen het 
hollansche eifgoet, 18 st.; 
- Foicker Hans met een jonge man van 
Leeuwarden, vertheert van het hollansche 
erffgoet, 6 St. 
1k hope dat et smaekt het. 

Bronnen: 

- Hypotheek-, Proclamatie-, Reces- en Wees-
boeken en FAF-bewerkingen en Stem- en 
Floreencohieren, Stellingwerf-Oosteijnde. 
- Amsterdam en Friesland, It Beaken, jrg. 37, 
nr. 3. 
- K.J. Grouwstra, Historische aspekten van het 
dorpsgebied van Qosterwolde, 1990. 
- T.H. Oosterwijk, Geschiedenis van de Ooststel-
lingweifse dorpen, 1977. 

Naoscbrift 

Naodat ik dit verhael schreven hadde, vun 
ik in een aander oold boek een ofschrift 
van een brief van Wijbrant an zien femilie. 
Et is hiel uutzunderlik dat een pattekeiere 
brief in zoe'n boek staot! Een peer stok-
kies uut de brief: looft Godt in Amsterdam 
den 23 April 1668 ... dancken wij Godt voor 
redelijcke gesontheit ... weest van mij ende 
mijn huisvrou al t samen van harten gegroet. 

Bif mij uwen neeff 
Wijbrant Karstens 

Hi'j schrift himzels hier dus niet Barnon. 
Mit zien eien brief stuurde hi'j een 
aandere brief mit van de Bewinthebberen 

van de Oostindische Compagnie. Zien 
femilie hadde him vraogd om uut te zuken 
wat d'r mit Abel Roeleffs Loo van 
Leeuwarden gebeurd was. De 
bewinthebberen schrieven dat Abel uijtge-
varen met het schip kennemerlandt hoe dat 
het voorseide schip na dat den 11 December 
1665 uit Texel in zee is gelopen den 20e van 
de selven maent is gebleven en veronge-
luckt... 
Haost 2 1/2 jaor laeter krigt de femilie dat 
te heuren, en Wijbrant mos d'r ok nog 4 
scheffingen veur betaelen. 

Lezers die graeg een overzicht van de arfge-
naemen van Wijbrant Carstens Barnon 
hebben willen, kun dat biy de redaktie van 
De Ovend anvraogen. (red) 



Sietske Bloernhoff 

jaw. 	Et Kroontien 

HIEMKUNDEPROJEKT 'BOERDERI'JEN IN STELLINGWARF 

In et feberwaorinommer van De Ovend dit 
jaor wodde in et kot even angeven dat ik 
veur et yak hiemkunde doende bin mit et 
saemenstellen van een boekwarkien over 
boerderi'jen in Ste]lingwarf. 1k wil jim 
daor in dit Kroontien graeg wat meer over 
vertellen. Now gaot et d'r mi'j niet alliend 
omme om jim over et projekt te inferme-
ren, mar ik hope vanzels dat d'r reakties 
op mien stokkien kommen. Reakties van 
meensken die ok nog aorige verhaelen of 
wetensweerdigheden angaonde dit onder-
warp hebben en die mi'j op die wieze an 
meer, niet eerder opschreven infermaosie 
helpen kunnen. Ok anvullings bin vanzels 
van hatte welkom! 
In et bovennuumde feberwaorinommer 
ston in de inleiding bi'j et verhael De saege 
van de Beekhof ok, dat et alliend om óólde 
boerderi'jen gaon zol. Dat is niet zo. Et 
doel is om een zo uutgebreid meugelik 
overzicht te geven van de geschiedenis van 
de boerderijen in Stellingwarf, van hiel 
vroeger of tot now an toe. De bundel gaot 
niet affiend over de bouw van de boerde-
ri'je, mar bi'jglieks ok over de bedriefsvoe-
ring. De 'komputerstal' komt lieke goed an 
bod as de oolderwetse potstal. 
Bi'j et boekien heuren een peer prachtige 
miniaturen van boerderi'jen. Doe inder-
tied de bundel Klokkestoelen van Stelling-
warf klaor was en oold-timmerman Aal-
dert Alten van Noordwoolde al die klokke-
stoelen van Stellingwarf nauwkeurig in 
miniatuur naomaekt hadde veur et hiem-
kunde-onderwies, gongen we veerder mit 
et beschrieven van boerderi'jen. In et 
eerste plak tekende ik bi'j him de benae-
mings van de onderdielen van een boerde-
ri'je op veur et Stellingwa,fs Woordeboek 

En haost as vanzels begon Alten ok doe 
weer mit et maeken van slim nauwkeurige 
miniaturen van hoerderi'jen, ok now weer 
veur et yak hiemkunde. Doe we tegere mit 
et opplakken van de benaemings van de 
onderdielen op de miniaturen an de gang 
weren, zeden we dat d'r aenlik ok nog een 
begeleidend boekien bi'j kommen moeten 
zol. Op ien van de bi'jienkomsten van de 
Intergemientelike Begeleidingsgroep 
Hiemkunde he'k dat vervolgens ankaort 
en die groep was d'r vot-en-daolik enthou-
siast over. En daor gaoj' henne... Want 
ach, alliend de beschrieving van de minia-
turen, d'r kon ok mooi wat bi'j over de 
geschiedenis van de Stellingwarver boer-
keri'je. En van et iene komt et ere! 
De inhoold van et boekien zicht d'r (an 
now toe) ongeveer zó uut: In de eerste 
heufdstokkies kommen de verschillende 
typen boerderi'jen van Frieslaand, Grun-
ningen, Drenthe en Noordwest-Overiessel 
an bod. Tot véür 1950 haddeja, roem 
bekeken, haost elke streek zien eigen type 
boerderi'je. Vervolgens komt de geschie-
denis van de boerderi'jen van Oost- en 
West-Stellingwarf an de odder. Hiel wat 
ommedaenken is d'r vanzels veur de 
Saksische boerderi'je (zie foto). Behalven 
in de Westhoeke van West-Stellingwarf 
kwam dit type boerderi'j hier ommes hiel 
yule veur. De overgangsvorm 'Saksische 
boerderi'je' mit Friese dwasschure zaj' 
alderdeegst alliend mar in de Zuudoost-
hoeke van Frieslaand. 
Een appat heufdstokkien gaot over de 
potstal, over die oolde meniere van mest 
vergeren. (Zoe'n jaor leden las ik trou-
wens in et tiedschrift De Boerderif dat 
argens in Braobaant mit zoe'n potstal 



Op disse prachtige foto is de Sak.sische boerderi'je van Kiers op 'e Fochtel te zien. De boerde-
ri'je wodde in 1656 bouwd en stun een aentien van de weg of op et Noordaende. De Saks 
stun mit de kop naor de kaante van Veenhuzen toe. 

opni'j experimenteerd wodt!) In ere 
heufdstokkies kommen et vuurhokke, de 
oelebodden en et arf an bod. Et heufdstok 
over de oelebodden bin 'k op et ogenblik 
an et bewarken veur et kommende nom-
mer van De CA'end Over et dadde onder-
warp da'k krek nuumde kan 'k nog wel wat 
gegevens bruken. En dan mit naeme over 
de indieling van et boerehiem in vroeger 
jaoren. Jim moe'n dan daenken an gege-
vens over bi'jglieks de blieke, en as d'r een 
peerde-, varken- of juust een kalverkaam-
pien was. Was d'r een appeihof, en zo ja, 
wat veur bomen stonnen daor dan, waor 
haj' de gruuntetuun, wat veur arfbeplaan-
ting was d'r mit wat veur bomen en waor-
om en gao zo mar deur. Nao disse laest-
nuumde drie onderwarpen komt dus ok de 
situaosie van vandaege-de-dag uutgebreid 

an de odder. Tevule kiender in de Steffing-
warven hebben d'r glen weet van hoe et in 
de mederne boerkeri'je toegaot. 
In et boek wo'n tal van foto's en ere 
illestraosies opneumen. Op et ogenbilk bin 
'k daor drok mit an et verzaemelen en as 
jim mi'j nog an aorige foto's van boere-
plaetsen, vuurhokken en bi'jglieks et an 
helpen kunnen, graeg! Jim kriegen die 
vanzels zo gauw meugelik weeromme. 
In et laeste heufdstok wo'n ifink wat 
boerderi'jen appat of in et kot per dorp of 
streek beschreven. 1k heb daor veur 
keuzen, omda'k et belangriek vien dat elke 
leerling ok wat uut zien of heur naoste 
woonomgeving in et boekien vienen kan. 
Veul gegevens kommen vanzels uut alder-
haande boekies, mar ok ifink wat van de 
meensken uut de dorpen zels. Butendat is 
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in etzelde heufdstok plak veur verhaelen 
over boerderi'jen en verhaelen die heur in 
de buurt van een boerderi'je ofspeulen. 
Daornaost is d'r een aorige sfeerbeschrie-
ving van de omgeving rond een Saksische 
boerderi'je op 'e Fochtel in te vienen, zoas 
die in de beginjaoren dattig in De Ooststel-
lingwen'er ston. Mar de leerlingen kun uut 
een inventaorislist uut 1749 ok zien, wat 
een boer doe in en bi'j huus hadde. Die 
was in dit geval niet onbemiddeld, want 
hi'j hadde hiel wat vee, ark en huusraod! 
Et zal dudelik wezen dat in dit heufdstok 
weer zo veul meugelik foto's opneumen 
wodden. 
Aachterin et boekien komt een woordelis-
sien Stellingwarfs-Nederlaans en een list 
mit verklaorings van ere, soms wat muuii-
ker woorden. Boerderien in Stellingwarf 
wodt diels in et Nederlaans en diels in et 
Steffingwarfs schreven. In de heufdstokken 
daor fUnk wat uutleg an te passe komt 
he'k bewust keuzen veur et Nederlaans, et 
Steffingwarfs het daor veur de leerling gien 
dudelike 'instruktiefunktie'. De meer 
verhaelende patten bin daorentegen juust 
in et Stellingwarfs. 
De bundel gaot as zonuumd losblaedig 
systeem naor de schoelen toe en komt 
daor in de speciaole hiemkundemap. Daor 
is indertied veur keuzen, omreden et 
materiaol zo et makkelikste hanteerber is 
om te kopieren. Et doel is vanzels dat de 
kiender van groep zeuven en achte, daor 
Boerderien in Stellingwarfveural veur 
bedoeld is, zéls mit warkstokkies an de 
gang gaon! Veur de leerkrachten komt d'r 
bi'j et boekien ok om die reden een spe-
ciaole haandleiding mit een tal lessugges-
ties. 



Veurbij, veurbi'j, veurgoed veurbi'j 

Wanneer begint toeval griezelig te wod-
den? 
Halverwege de zeuventiger jaoren schreef 
ik et verhael Fluitekruud, een verhael over 
de Twiede Wereldoorlog. Et zol in 1977 et 
titelverhael wodden van et boek, dat 
dezelde naeme kreeg. Et was mien twiede 
boek. 
In dat verhael had ik een naeme neudig 
veur een joodse jonge, de breur van de 1k-
feguur, die in 1938 naor Amerike gong, en 
zo an de oorlog ontkwam. 1k nuumde die 
jonge van Raviv, een mooie naeme vun ik 
dat. 
1k kwam op die naeme omdat d'r in Ni'j-
hooltpae een peer jaor eerder een joon-
glen geboren was, dat die naeme kregen 
hadde. Raviv. Niet da'k dat joongien of 
zien oolden goed kende, mar 1k wus 
vanzels waor ze woonden en 1k zag ze wel 
es. Raviv was et zeuntien van Kees van 
Renssen, de pottebakker, en ze woonden 
in een oold wit husien an de Heufdweg, 

vlakbi'j de schoele, een aentien van de weg 
of. 1k weet niet hoe lange ze in Ni'jhoolt-
pae woond hebben, een peer jaor laeter 
bin ze vot gaon. 
Tot 8 juli 1995 heb 1k nooit weer an Raviv 
docht. Mar op die dag lag 1k aovens op 
bedde te luustren naor Met het oog op 
morgen. In Srebrenica was een Nederlaan-
se soldaot doodscheuten deur et Bosni-
sche regeringsleger. Een boordschutter 
van een paantservoertuug. Hi'j was 25 
jaor. Zien naeme: Raviv van Renssen. In-
derdaod ja, et joongien uut Ni'jhooltpae, 
die zien naeme 1k bruukt hebbe in Fluite-
kruud. 
De Raviv uut et verhael ontkwam an de 
oorlog, de echte Raviv ontkwam d'r niet 
an en het et niet overleefd. In De Telegraaf 
ston dat de grote hobby van Raviv et 
verzaemelen van materiaol uut de Twiede 
Wereldoorlog was. Wanneer begint toeval 
griezelig te wodden? (jv) 



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

Dc 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 financicel gebied het de Veurschotbaank 
grote veurdielen. 

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

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

Dc Veurschotbaank. 
Een kleine baank, mit ccii compleet dienstepakket. 

Van Supersperen tot Hypotheek, 
van Verzekering tot Rekening Couraant. 

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

DE VEURSCHOTBAANK, 
DE STELLINGWARFSTE BAANK 

VAN DE STELLINGWARVEN 


