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Henk Bloemhoff 

Et Stellingwarfs Woordeboek 

Disse keer, lezers, zal mien woordeboek-
stokkien hielemaole spendeerd wezen an 
vraogen die d'r nog binnen over een 
stokmennig woorden veurnaemelik uut de 
letters M, N en 0. Jim moe'n et dus mar 
even beschouwen as een riegel puzelties, 
zonder dat d'r priezen an verbunnen 
binnen. Of et mos al wezen daj'm een 
goeie oplossing die in et woordeboek 
verwarkt wodt, as een pries beschouwen. 
En waoromme aenlik niet? Daor gaon we 
dan. Wie infermaosie opstuurt, wil ik weer 
in et veuren daanken. Wel graeg d'r bij 
zetten, krek as aanders, uut welk plak de 
infermaosie komt! 

Wat wodde bedoeld mit de meulewaegen 
en de meulesfouwer? Hul moordachtig ok 
in dat iene graeg verschrikkelik hadde 
warkte? Kennen jim ok Hi)' is de laeste 
weken weer wat opinoonsterd, wat inhoolt: 
beter wodden, gezonder wodden? En 
kennen jim ok: Hi)' gaf een mooie uutzet-
ting van et gebeurde, in de betekenis: uut-
ienzetting? Kennen jim Hi)' kreup as een 
hond in zien nust, en wat kan dat zoal 
inholen? Kennen jim ok et nustei as jong-
ste kiend in et gezin? En: Hi)' het zoe'n 
stoers uutzicht, wat zeggen wil dat hi'j 
altied stoers kikt? Hi)' het wat een lomp 
uutzicht: dus een lomp gezicht; wie kent 
dat uut zien Stellingwarfs? Hi)' legt in een 
eer zien nust: wie kent et nog en wat hul et 
in? Wie kent flog: Die koe staot vol nuur = 
is sterk neurend? De biggen liggen bi)' de 
motte te nobben: is dat nog bekend, en 
waore? Et betekent zoegen! Wie kan in 
zien Stellingwarfs zeggen: We hebben iwie 
brulloften in 't uutzicht, of moet dat altied 
in 't veuruutzicht wezen? Wie kent van 
vroeger oefener of oefender en wat hul et 
in? En hoe zit et mit nusteri)'e: wat hul dat 
zoal in? Wat kon een zak vol nusten en 
tonten wezen en wie van jim zee dit? Wie 
bruukte zinriegies as de melkbussen in de 

nusten zetten, wat inhul: in ringen van stro, 
tegen de yost? Wat hul et in aj' de vertering 
opnammen? Wat hul een kussenbiok in? le 
maeken je hielendal remes, hoolt dat in: 
overstuur? Is et etzelde as onremers? Et 
kleintien is zo neutelig: wodde dat zegd en 
wat hul et in? Wat kan een men-gat west 
hebben? De mm- en depluskaante: waor 
wodde dit veural van zegd? Hi)' melkt mar 
deur om depot: wat kon dit inholen? Et 
moet nog even beschusseld wodden: wie 
kent et, wat hul et in? Wie van jim kent 
nog anleen of anlien = allienig? Wie kent 
nog et woord onkruudzi'je en wat hul et in? 
Wie kent nog moesienstikken = bekend 
kienderspullegien? Wat hul et in? Wie van 
jim kent Wat bin jim weer an 't meraokelen, 
en wat hul et in? lene een uutschietergeven: 
wat hul et in? Is de ie in dat woord laank 
of kot? Ze hadden ruzie om een minnig-
hied: is dat jim bekend en in welke beteke-
nis? Wie van jim kan vanoolds zeggen: We 
hebben de middag al up, in de betekenis 
middageten? Bruukten ze bi'j jim vroeger 
A annugen = andringen mit nugen, en 
kuj' een veurbeeldzinnegien geven? Wie 
kan meer vertellen over petietroos = bep. 
soort eerpels? Hi)' komt altied mit een nat 
zeel thuus: is dat inderdaod dat die per-
soon vaeke dronkend thuuskomt? Wat 
hoolt disse zin in: Et kan in de middag van 
alles doen? Vliegen willen bi)' strnnt wezen: 
wanneer wodt dit zegd? Licht as een oele: 
wie zee of zegt dat in zien Stellingwarfs? 
Wie zee ok wel de nooddruft was hoge (= 
aarmoede)? Wie zee of zegt in zien Stel-
lingwarfs zo bruun as een neute? 

Inderdaod, niet niks al disse vraogen. 
Hool et daoromme mar kot en zaekelik, 
aj' opsturen willen! 

Goeie Kastdaegen, een zalig uutaende en 
een goed begin, ok uut naeme van de 
aandere meensken van 't buro! 



Op 4 september 1995 raekte weg 
oonze trouwe woordeboekmitwarker 
uut de woordeboekgroep van Ooster-
woolde de heer 

Lammert Tiesinga 

in de leeftied van 96 jaor. 

Zien enthousiaste mitwarking an et 
Stellingwarfs Woordeboek, van et be-
gin of an, en zien grote inbreng van 
oolde woorden zal oons altied bi'j-
blieven. 

Bestuur en passeniel 

Op 11 september 1995 raekte weg 
oonze trouwe woordeboekntwarker 
en kontaktpersoon veur Ni'jtriene en 
naoste omgeving de heer 

Klaas van der Weg 

in de leeftied van 79 jaor. 

Zien bereidhied om op elk mement 
infermaosie te geven en zien inzet 
veur de woordeboekgroep van Ni'j-
triene bin onvergetelik. 

Bestuur en passeniel 

Zwaantje Kuiters-Keizer 

Vader 

}{i'j zit veur 't glas 
Iukt naor buten 
en zicht et verleden 

Hi'j zit in zien stoel, 
rookt een segare 
en is tevreden. 

Al wat hi'j nog vragt, 
is wat liefde, 
wat waarmte in zien leven. 

Graeg wil ik geven, 
wat hi'j mi'j vroeger gaf.  
Oe God waor is mien vader bleven 
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Johan Veenstra 

Overdaenking op de ni'jjaorsmorgen 
van 1896 
Ieuwenlaank hebben de meensken zo om de jaorwisseling henne grif dezelde gedaachten 
had: Wat gaot de tied hadde en wat veraandert de tied hadde! 
In De Ooststellingweiver van 4 jannewaori 1896 verscheen een verhael in et Stellingwarfs 
mit de titel Overdenkingen van 'n oold Ooststellingwarver op de nifaorsmoigen van 1896. 
Et vermoeden bestaot dat J.H. Popping de schriever was van et verhael. Otto de Vent 
van De Fochtel stuurde dit kraantestokkien van percies honderd jaor leden naor de 
redaktie en we drokken et hieronder of. 

We leven now in een tied van veuruut-
gang. Men kan d'r niet langer bi'j. Wat is 
d'r sund mien jongesjaoren in gewoonten 
en gebruken veule veraanderd. Zo docht 
ik now es nao over et ni'jjaorholen van 
veur jaoren en in disse tied. Wat een 
onderscheid! 
Doe 'k een jonge was, kowwe een dag of 
wat veur ni'jjaor al zien, dat d'r risselvao-
sie maekt wodde. Et ni'jjaoriezer kwam op 
'e lappen, 't spul veur de euliekoekbakke-
ri'je maekten ze in odder, en niet te verge-
ten: een goeie veurraod branewien mit 
boerejonges wodde ankocht. De oolde 
geweren en pestollen, die een posien veur 
oold roest legen hadden - of d'r mos een 
trouweri'je in de laeste daegen west heb-
ben, want dan mossen ze ok dienst doen - 
wodden weer veur 't locht haeld. In de 
schoele hadde de meister een ni'jjaors-
weens op bod zet, die konnen de kiender 
ofschrieven, om mit naor huus te nemen. 
Nao de ooldejaorsaovendpreek, die daor 
in een butengewone grote schaore an-
heurd wodde, gong et drok op een schie-
ten. In de aovend kocht mienigjongkerel 
en ok wel trouwden een vodde!tien in de 
dorpsharbarge; as 't d'r goed omweg gong, 
bleef men daor wel es et oolde jaor uutzit-
ten. Ni'jjaorsaovens zorgde de kastlein, dat 
d'r speulluden weren, mit een vioe!e en 
een Turkse tromme en as dan et jongvolk 
kwam, gaf de kastlein et eerste halfvodde!-
tien. 
Veule van disse gewoonten en gebruken 
wassen geliek an die van omliggende 

perveensies op et plattelaand en dat is ok 
gien wonder, as we naogaon, dat veur 
ieuwen disse streken daorbi'j beheurden. 
't Gong d'r soms vremd langes. De brane-
wien mit rezienen in kielne tinnen botties - 
dat was nog in pake zien tied - maekten 
dat men zien kon, dat et oolde spreek-
woord waor was: As de draank is in de 
man, is de wieshied in de kan. 
Weren de laeste en de eerste dag van 't 
jaor daegen van butengewone drokte, et 
ni'jjaorwinnen bi'j femilie en naobers 
duurde ienige daegen. 
Niet zelden was et ni'jjaorwinnen de 
anleiding waor in et oolde jaor twist en 
twiedracht ontstaon was, weer vrede te 
sluten. 
En now in oonze daegen. 
De euliekoeken bin d'r nog, de branewien 
mit rezienen ok nog, mar de ni'jjaorskoe-
ken vienen we inke!d meer. Ok heurt men 
zo now en dan een schot valen, mar dat is 
niks meer te betekenen bi'j vroeger. Dat 
de bepaoling in et ni'je strafwetboek op dit 
minder schieten van invloed is, kan men 
mar gerust daenken. 
En wat de drokte betreft, 't is niks meer te 
betekenen bi'j veur jaoren. Men ni'jjaor-
wint flog, mar dat !uudruchtige is d'r of. 
Mit disse grote veraandering die, men zol 
haost zeggen in alle opzichten veul verbe-
tering brocht het, hebben de postkantoor-
hoolders en de bestellers et minder kre-
gen, de inkele ni'jjaorsbrieven bin now 
bargen van kaorties wodden. Et tekent de 
tied. 



Dirk Kerst Koopmans 

Opstel mit anlopies 
bomen 

en uutlopers over 

Hooltgravure, z.j. 

1k zitte graeg in et zunnegien midden in de 
tuun onder de hoge briede krune van de 
oolde beuk. An de voete van de stamme 
ziej' nog et begin van et wotteistelsel waor 
ze mit mekaander de stamme dregen, die 
de eerste meters haost straolrecht omho-
gens gaot, waor de takken schoelgaon in 
de blaederpracht van de zoemer. Op de 
haost gladde stamme lees ik de tekens van 
zien gruui, in hoeveule jaoren, ik wete et 
niet, mar vaast wel van over een peer 
ieuwen henne. 
Weer is et een boom die mi'j staonde 
hoolt en ik wete best dat iene de laeste 
wezen zal. 
Somstieden liekt et mi'j toe dat et de 
bomen binnen die deur al de jaoren henne 
mi'j de weg wezen hebben, waor a'k in 
disse wereld ok rondscharreld hebbe. 

D'r was een dudelik begin. Deur et raem 
van de zoemerkaemer van et huus an de 
zeediek en de Ni'jewegsvaort, daor ston-
nen die roege stammen van de oolde essen 
mit heur deur de wiend schuin toelopende 
krunen. Huus en schure hadden d'r wat 
lijte van as de wiend van over de zeediek 
henne poestte. 
Mar as mit een hadde noordwester de 
Kuunderpoolder d'r onder vleug, kletste et 
zeewaeter wel es over de diek henne bi'j 
oons tegen de ruten van de opkaemer an. 
Al ston et butendieks ok onder waeter, 
hiel veer koj' nog krek de boompies zien 
an de zeekaante van de poolder tussen De 
Kuunder en De Lemmer. Op oolde kaor-
ten kuj' dat plak nog vienen mit de naeme 
Veenhuzen. Wi'j nuumden et: de polle van 
Endrik en Bet, die et daor et langst voiho-
len hebben. Een aentien daor vandaon 
zwommen we laeter in de buurt van et 
oolde vlochthaventien bi'j de Lemsterhoe-
ke en keken we naor de schippies op 'e 
zee, de botters van De Lemmer en de 
Kuunderse punters. Vuuf bomen hebben 
et daor et langst voihullen. En now is zels 
de bult waor ze stonnen niet meer te 
vienen. Et moet argens an de raand van de 
Kuunderbos west wezen. 

Vader keek in de tied dat wi'j daor an de 
zeediek woonden wel es uut naor een 
aander stee. An de Lendiek kwam een 
spul vri'j en dat leek him wel wat, mar doe 
hi'j daor tegen grootvader over begon, 
kreeg hi'j te heuren: 'Mannegien, ie kom-
men op mien plak en ik bouw bier naost 
een ni'j huus mit mien kantoor. Hi'j was 
ommes ok al ontvanger van de Grote 
Veenpoolder in West-Stellingwarf en 
hadde een stok of wat bi'jbaenties. 
Eerder had hi'j de veurste koestal omme- 



bouwd as kantoor en kwam d'r an de 
zuudkaante van et huus een deure in. Dat 
wodde oonze speulruumte en 1k hadde 
daor mien kissien mit plaeties en knipsels. 
Nao een peer jaor wodde et weer koestal 
en konnen we d'r een peer koenen bi'j 
zetten: Fokje en Bles. Doe verhuusde ik 
mit mien spullen naor de grote zoolder 
waor allerhaande oolde spullen stonnen en 
1k onder een dakraempien zitten kon te 
tekenen. 
Dat ni'je huus van grootvader mos lieken 
op een deftig huus, zowat as een pasterije. 
Mit een grote tuun vanzels veur de bonen 
en zo, en redenderpollen, rozen en aza-
lea's. Bi'j de diek een bottien mit: 'Hier 
liggen voetangels en kiemmen,' al laggen 
die d'r niet. 
Wi'j zatten daor niet veer van schoele of 
Daor perbeerden ze oons et Nederlaans 
bi'j te brengen, sommegies maeken en 
jaortallen te leren. De juffer miende et 

goed mit mi'j. 1k kreeg de lei wel es mit 
naor huus om sommegies te maeken. 
't Het niet yule hulpen mar ik gong toch 
mar over naor et middeiste lekaal en daor 
was meer te beleven. 
Meester was een groot netuurliefhebber. 
Hi'j kon d'r zo mooi over praoten. Dan 
gong hi'j op 'e veurste baank zitten en 
dri'jde een mooie krulle an zien rooie snor 
veur hi'j begon over zien vlinderties. We 
keken hoge bi'j him op as hi'j et hadde 
over de grote vuurvlinder die hi'j in Ni'j-
triene vunnen hadde. Bi'j oons in Spang-
hoek zat et in de ribben ok vol mit vlinder-
ties. 
Now daenke 1k dat meester meer van de 
besies wus as van de kiender. Van inkel-
den temeensen en dan veural van de 
maegies. Mar daor was iene bij die et 
allied veur him bedurf, omdat ze te dom 
was. Die zette hi'j een keer tussen de 
boekekaasten aachter in 't lekaal mit de 

Bi7 de Riesterbos, 'De parrepluboom'. Hooltgravure, 1960. 



Wolvege, van et zaandpad of an de westkaante van et doip. 
Pennetekening, 1930. 

neuze tegen de mure en mit de hanen om-
hogens waor ze een lei mit vaasteholen 
mos en waor hi'j mit kriet op schreven 
hadde: ik ben een eze!. 
Veul laeter scheut et mi'j in 't zin dat hi'j 
dat zels wezen zol. 
Waor ik et percies an te daanken hebbe 
dat hi'j mien kop aachterover drokte op de 
baank, viak onder de neuze van Fokje, et 
mooiste maegien van de kiasse, en mit 
zien zwaore klauwe op mien veurheufd 
drokte en zee: 'Kijk, de horentjes komen 
er haast door,' dat wete ik niet. 1k zol nog 
wel meer fraais van schoele vertellen 
kunnen. 
Daor zatten we dan in Spange en wodde et 
mi'j zo veur en nao dudelik, dat we mid-
den tussen de femilie in zatten. Moeder 
was een Oosten en grootmoeder een 
Gouma. Zowat alle Oostens in de Veen-
poolder weren femiie van mekeer. Om te 
beginnen, grootvader en grootmoeder 
weren neve en nichte. Mien overgrootool-
den ok en zo bleef et laand ok haost alle- 

maole in de femiie, al roegelde die op de 
duur wel wat uut mekeer. 

D'r wodde in de Veenpoolder ok veend en 
as de boel weer wat dichte gruuide kwam-
men d'r dreugmaekeri'jen mit meulenties 
zoas spinnekoppen en stattemeulenties. 
Op 't laeste ok nog van die lewaaierige 
blikken dingen. Dat was naodat d'r grote 
waetermeulen rond de Grote Veenpool-
der kwammen, zoas die bi'j Schoterziel en 
veerderop bi'j De Langelille een stok of 
drieje. Alliend die an de Scheene en die an 
de Veendiek stikken de wieken nog in de 
locht. 
Om now even de draod weer op te pak-
ken, we zatten dus in Spange ok we! 
Spanghoek. 
Veur de stelpboerderije langes stonnen 
vuuf iepenbomen en bi'j de dam een es-
senboom. 
Die zoolder is lange tied mien schoelpiak-
kien bleven en daor maekte ik naor de 
krabbelties, die ik buten maekte, grote 



pentekenings en kreeg ik in de gaten dat 
een boom hiel wat meer was as een protte 
blatties, die ik ien veur iene tekende. 
Bi'j de schietsloot aachter de varkenhok-
ken en et hokke mit de glaezen waegen 
langes, elsestruken. An de zuudkaante van 
de schure hadden we de bonetuun en dan 
was d'r nog een groot stok mit gros waor 
zoemers de bolle an et tuur in ston. 

Wat ik now zegd hebbe is gien anlopien 
meer, mar een uutlopien. Et gaot mi'j 
ommes om de bomen veur huus die langs 
de wegsloot stonnen. D'r zatten kri'jenus-
ten in. Grote zwatte kri'jen die elk veur-
jaor weer et pannedak ofstruunden naor 
jonge protters die haost uut de nusten 
puulden. Mien breur was d'r ok es bi'j 
gaon te kieken en kwam dan van et dak 
mit de pette vol prottereier. Die kookten 
we dan op 'e turfkachel in de keuken. Ze 
smaekten vanzels ok naor protters. Krek 
zoas ze reuken a'k veur et dakraempien 
zat naost de grote spekkaaste waor de 
spekzieden en de wosten in de turfrook 
van de kaemerkachel hongen. 
Dan heurde ik et geschuvel onder de 
pannen en ok de krijen en de wiend in de 
iepenbomen. 
De bomen bin een diel van mien leven 
wodden. Hoe vaeke he'k veul laeter bi'j de 
parrepluboom zeten, waor ik mien eerste 
eulieschilderije maekte op een los stok 
linnen. Ok tekenings en een hooltgravure. 
Om bi'j de bomen te blieven stap ik mar 
gauw deur de jaoren henne en laot mar 
hiel wat dingen liggen die in mien levens-
gaank toch ok heur betekenis hadden. 

Et kan wezen dat et ok deur een stok of 
wat boeken kwam, die 'k lezen hadde, zoas 
de Kosmos van Van Humboldt, da'k es in 
hanen kreeg van de Nutsbiebeltheek in 
Wolvege en et nog mar kotleden uutkom-
men boek van Keiserlingh, op de Geiria 
stapte, en een mi'j totaal onbekende 
wereld integen gong en ik in een laand 
kwam, waor ik gien meens kende en niet 
meer as ien of twie woorden van heur tael. 
In Lissabon ston ik veur 't eerst onder een 
paimboom. An de Braziiaanse kust toren- 

den ze boven de huzen van een stattien 
uut. Mar op 'e duur was d'r veur mi'j niet 
veul meer an te beleven. 
Om mit dit opstel veerder te gaon zol et 
makkelik een reisverhael wodden kunnen, 
mar dat is ommes niet de bedoeling. 
Wat d'r dan tussen de bomen deur alle-
maol in mien herinnerings naor boven 
komt, wodt mi'j now te yule. 
Om over bomen te praoten hoej' gien 
lange reize maekt te hebben. Zolange as 
de meensken in oonze wereld al rondstapt 
hebben is d'r praot en schreven over 
bomen. Niet alliend hoe mooi en hoe 
groot as ze hinnen en wat aj' allemaole mit 
et hoolt doen kunnen. D'r bin ok de oolde 
legenden, verhaelties, sprokies en zo. Boe-
ken vol over bomen, studies en gedichten 
zoas De bomen van Guido Gezelle. 
Et gaot mi'j now om et persoonlik kontakt 
mit pattie bomen, die as 't waore mien 
leven mit stuurd hebben of die in ieder 
geval goeie kammeraoden wodden binnen. 
Al konnen we niet mit mekaander prao-
ten, a'k goed luusterde, verston ik ze toch 
we!, wie kan trouwens weten wat d'r in een 

Hooltgravure, z.j. 



boom ommegaot, zodat d'r toch een soort 
kammeraodschop gruuide. 
Dudeliker as wat mi'j overkwam in de 
pampa kan haost niet. Van de lagune van 
ChascomUs, waor ik naor de flamengo's en 
zwatte zwannen mit witte hals zitten hadde 
te kieken en te luustren naor een chajá, 
die haost niet te zien was in de hoge Jocht 
en die mit zien 'tsjagá-tsjagá' heuren leut 
dat d'r argens onraod was, leup 1k de 
ruumte integen. 
Et leek een ruumte waor gien aende an 
kwam. Gien begin, gien aende. De hori-
zon, iene grote cirkel en daorboven de 
diepblauwe koepel. 
Doe 'k es laankuut liggen gong droomde 1k 
weg. Heurde stemmen vanuut de veerte, 
fluusteren in boomtoppen en wiend in et 
net. 1k dwaelde deur bossen, keek naor de 
golven op 'e zee. Wolkens die anstoeven 

kwammen en votdreven en dauw die uut 
sloden omhogens kwam en over de velden 
kreup. 
1k wodde wakker an et begin van de ni'je 
dag. Een vremde voegel snorde bi'j mij 
langes. Et raozen van pampa-oelties 
boonsde deur mien kop. Ur scheuven wat 
lochtplakken over et laand en tussen wat 
lochte en losse woLkens. Stiekelpiuzen 
dreven op wat wiend. Boven mi'j de stifle 
koepel. 1k hadde d'r gien idee van wat 
veur kaante ik op gaon zol. Toch mar 
lopen. Et kon niet schelen waorhenne. 
Mar argens zag 1k, zoveer a'k kieken kon, 
een stippien groter wodden, tot et mi'j 
miens dudelik wodde, dat et een boom 
wezen mos, die mi'j integen kwam. Ur was 
gien wiend mar et was of 1k een stemme 
heurde as in et geroes van een zee. 
Daor ston de boom, bried en hoge, en doe 

Balk 'Et aende'. Hooltgravure, z.j. 



Grunningen, de Sterrebos, moigens bi'jtieds. 
Pennetekening, z.j. 

ik perbeerde mien aarms om him henne te 
slaon, vuulde ik dat zien stile kracht deur 
mi'j henne golfde. 
1k bleef daor tot de zunne in een hoge 
boge over de pampa weer votdeuk, argens 
an et aende van de wereld. 

Dat ik in mien leven altied weer bi'j 
bomen te lane kwam, was niet mit opzet. 
Ok nogal es stroffelendeweg of op een 
lopien was d'r altied wel een boom waor ik 
de pas inhul om d'r weer op aosem te 
kommen. 
Daor tussendeur kreeg ik altied weer 
uutzicht op de wereld en tot bepaolde 

hoogte ok wel wat inzicht bi'j wat d'r him 
in mezels ofspeulde. Mar daor gaot et now 
niet omme. 
leder maekt zo zien eigen wereltien. 
In dit opstel gao ik now mar mit grote 
sprongen deur de jaoren henne, d'r weren 
d'r al hiel wat. Mar altied speulde dit d'r 
toch in mit: et thuuskommen. 
Ok in mien wark, et tekenen en schilde-
ren, de lijnen te pakken zien te kriegen die 
mi'j dichter bi'j et wezen van de dingen 
brengen. Now ja, zoas ik mi'j dat dan 
verbele. 
Weeromme in et geboortelaand vun ik de 
Scheene en weer was et een boom die 
mien schoelpiak wodde. En in Gaaster-
laand de parrepluboom an de raand van 
de Riesterbos. 
le zollen zeggen: now is de cirkel rond en 
bin ik bi'j dezelde boom waor ik dit opstel 
mit begon: de oolde beuk. 
Mar hier begint een ni'j verhael mit, dat 
mien leven opni'j gestalte gaf, en dus nog 
niet schreven is. 



Henk Bloemhoff 

Stellingwarfs officieel erkend 

Nog mar een peer nommers van dit tied-
schrift leden schreef ik over et Stelling-
warfs en zien Europese erkenning. Over 
hoe de Stellingwarver Schrieversronte, de 
federaosie van Nedersaksische streektael-
orgenisaosies SONT, Haagse politici en 
niet in et laeste plak de Stellingwarver 
gemientebesturen, de Friese dippeteerde 
van kultuur en die zien kollega's van 
Grunningen, Drenthe en Overiessel heur 
inzetten om tot erkenning te kommen van 
et Nedersaksisch as officiële regionale tad 
in et kader van et Europese Haandvest 
veur 't beweren van kleine taelen. 1k 
schreef an et aende van dat stokkien dat 
ze op Binnenlaanse Zaeken opkeken 
hadden van de infermaosie uut de regio 
Stellingwarf, daor in zien laoten wodde 
wat d'r in bi'j oons feitelik al niet allemao-
le daon is. 1k besleut vervolgens mit te 
schrieven: 'Wat nog wat aanders is as de 
feitelike erkenning, daor zal nog wel flunk 
wat poletiek-bestuurlik overleg veur van-
neuden wezen. Mar toch: 'Feest der 
(h)erkenning, dommiet ok bi'j oons, 
Stellingwarvers?' 
Now, deur alles wat de kraanten, de radio, 
de tillevisie en teletekst an ni'js brocht 
hebben kan et gien meenske meer ont-
gaon wezen wat d'r op 19 oktober 1995 
gebeurd is. De Twiede Kaemer was d'r 
'kaemerbried' veur om et Nedersaksisch 
(as gehiel) de staotus van officieel erkende 
regionale tael te geven, en et kammenet 
gaf in de persoon van staotssiktaoris 
Kohnstamm ruterlik toe et bi'j et verkeer-
de aende had te hebben. Verklaorings van 
de taelkundigen Perf. dr. H. Niebaum 
(Rieksuniversiteit Grunningen), Perf. dr. 
A. A. Weijnen (eerder van de Kattelieke 
Universiteit Nijmegen) en dr. J.B. Berns, 
heufd ofdieling dialektologie van et P.J. 
Meertens-Instituut van de Keuninklike 
Akedemie van Wetenschoppen (Amster-
dam) hadden de staotssiktaoris tot et 

inzicht brocht dat et Nedersaksisch beslist 
wél as een zelsstaandige tael zien wodden 
moet. Butendat was him uut de poletieke 
en bestuurlike geluden in de Kaemer en 
uut de regio's weg, dudelik wodden dat et 
Nedersaksisch beslist leeft en bestuurlik 
en poletiek dreugen wodt. De konse-
kweensie was veur de staotssiktaoris dan 
A helder en dudelik: dan heurt et Neder-
saksisch zien officiële erkenning te krie-
gen. 
Oonze streekblaeden hebben al hiel uut-
voerig angeven wat in de Kaemerbehaan-
deling zoal zegd is, dat 1k kiek bier liever 
even naor et inhooldelike belang van et 
'feest der erkenning' en naor de toekomst. 
Is et inderdaod een feest? Now en of! 
Bestuur en passeniel van de Stellingwarver 
Schrieversronte hebben hiel wat gelok-
weensken kregen, en uut hiel yule per-
soonlike kontakten het wel blieken daon 
dat iederiene slim wies mit de erkenning 
is. Dat is veural omdat we deur de erken-
ning et minderweerdige stempel 'dialekt' 
in ien kiap kwietraekt binnen. Now ha'k 
d'r zels in SONT-verbaand nogal es op 
haemerd dat dat een hiel veurnaem ding 
wezen zol, omreden zodoende degenen 
die Stellingwarfs of een aander soort 
Nedersaksisch praoten, mit yule groter 
gemak an heur tael vaasteholen kunnen. 
Et is ommes hiel gewoon om een erkende 
tael te praoten en et geft gien pas dat 
aanderen d'r negatief over doen! le kun et 
Stellingwarfs/Nedersaksisch in 't vervoig 
bruken niet allienig omdaj' dat as persoon 
mooi, goed of hiel gewoon vienen, mar ok 
omdat et bruken van die tael naost ge-
mientelike en perveensiaole ok nationaole 
en internationaole erkenning en beschar-
ming bet. 
De reakties op 'e erkenning laoten over-
dudelik zien dat nogal wat meensken 
inderdaod deur de erkenning een gevuul 
van oplochting, van bevri'jding ondergaon 



hebben. We neteerden uutspraoken as: 
'He, he, dat wodde toch ok meer as tied, 
altied dat minderweerdige gedoe!', en 
'Eindelik of van plat, kroem en spraokge-
brek!' Zo is et mar krek. le hoeven bi'j een 
negatieve benaodering van je Stelling-
warfs/Nedersaksisch allienig nog mar 
even te numen daj' een officieel erkende 
regionale tael praoten. Punt! 

Die punt stáót inderdaod, mar in aandere 
opzichten bin d'r komma's deur et 'wodt 
vervolgd'. De kwestie moet nog deur de 
Eerste Kaemer, de anmelding in Europees 
kader moet ok nog en et Haandvest moet 
as gehiel nog in warking. Dat kan pas as 
d'r vief Europese lanen mitdoen. Et liekt 
d'r op dat Nederlaand, nao Duuts-
laand, wel es et vuufde laand wodden kan. 
In eerste instaansie liekt veur Grunningen, 
Drenthe, Overiessel, Gelderlaand en 
Stellingwarf belangriek dat de staotssik-
taoris mit de perveensiaole/gemientelike 
overheden overleggen zal over et vervoig. 
Et zal d'r dan daenk' veural om gaon om 
te zien hoeveer die overheden zels binnen 
mit de ondersteuning van et Nedersak-
sisch in heur gebied en over de vraoge as 
et meugelik is nog een stappien veerder te 
kommen mit de erkenning. Bi'j dat laeste 
moej' veural daenken an de vraoge hoevu-
le Nederlaand an et Nedersaksisch doen 
wil in et kader van et Haandvest. Want, en 
dat ha'k nog nIét nuumd, de erkenning 
hoolt an now toe de lichtste varia ant in, 
oftewel diel II van et Haandvest. 
Diel III gaot nogal wat veerder deur een 
flunk tal dudelik omschreven maotriegels 
vaaste te leggen, bi'jglieks op et terrein 
van onderwies en bestuurlik verkeer. Et 
Fries zal onder die! III valen, en ok in et 
geval van et Nedersaksisch is deur sommi-
gen in de Twiede Kaemer pleit veur die! 
III. De beide Stellingwarver gemienten 
hebben op 13 september een anvraoge 
naor de staotssiktaoris stuurd om et 
Steliingwarfs, eventueel as onderdiel van 
et Nedersaksisch, te erkennen in et kader 
van die! III. Ok van de perveensies Dren-
the en Grunningen is bekend dat ze op 
diel III an wifien. 

Een belangrieke biezunderhied in dit 
verbaand is, dat de staotssiktaoris de 
Twiede Kaemer toezegd het om ok appat 
mit de beide Stellingwarver gemienten te 
overleggen. Dat de beide gemientebestu-
ren bin al in de weer mit de vo!gende fase 
van heur procedure: de veurbereiding van 
et overleg mit de heer Kohnstamm. Die 
zol best wel es een veerdere positieve 
ontwikkeling in gedaachten hebben kun-
nen, omreden hij, neffens dat de VVD-
fraktiespecialist de heer H. Kamp lest-
daegs op Radio Oost deurschiemeren leut, 
hielemaole niet as zoe'n 'anti' zien wodden 
moet as dislange et beeld in de regio een 
betien was. En bi'j slot van zaeke bet et 
kammenet him now ok slim rejaol aachter 
erkenning op basis van diel II steld. 
En dat was, behalven de formele erken-
ning as tael, ok al lang niet niks. Krek 
eersomme! Et zal veur de streektaelorge-
nisaosies in Oost-Nederlaand een geweldi-
gen stimulaans wezen dat heur tael now 
officieel beschouwd wodt as een expressie 
van kulturele riekdom (art. 7, par. la  van 
et Haandvest), wiels in een hiele riegel 
veerdere bepaolings vaaste!egd is dat en 
hoe et beleid wezen moet om een regiona-
le tael - in oons geval dus et Nedersaksisch 
- te bescharmen en veuruut te helpen in et 
kader van et Haandvest. 1k hael hier even 
een peer konkrete bepaolings an: 

- et makkeliker maeken en/of anvieteren 
van et gebruuk van de regionale of min-
derhiedstaelen, schreven liekewel as 
praot en liekegoed in et privé- as in et 
eupenbaore leven; 

- et veurzien in passende middels en vor-
men veur et onderwies in en de studie 
van regionale of minderhiedstaelen in 
alle passende situaosies; 

- et veurzien in meugelikheden om 
meensken die een regionale tael of min-
derhiedstael niet praoten - en die wel in 
et gebied van die tael wonen - in staot te 
steilen die tael te leren as ze dat graeg 
willen; 

- et anvieteren van studie en onderzuuk 
naor regionale of minderhiedstaelen op 
universiteiten of aandere gelieksoortige 



instellings 

Inderdaod, dat liegt d'r allemaole niet 
omme! Gemienten, perveensies, de Twie-
de Kaemer en et kammenet komt grote 
daank en ere toe dat ze et al zoveer brocht 
hebben. Now mar zorgen dat et beleid 
neffens diel II veerder uutbouwd wodt en 
dat ok diel III dommiet van toepassing 
wezen kan. An oonze gemientebesturen 
zal dat niet hoeven te liggen, die hebben 
ommes vaastesteld dat et beleid in de 
regio Stellingwarf feitelik al voldoende is 
veur diel III, en ok de perveensie Fries-
laand stelde him al aachter et gemienteli-
ke streven. En an de Steffingwarver 
Schrieversronte en de aandere Oostneder-
laanse streektaelorgenisaosies zal et al 
hielemaole niet hoeven te liggen! 

Bote Stellingwerf 

D'r ligt een haastblad 
op et pad naor de veurdeure. 
Zien kleur is geel 
mit een rooie raand... 
Een zieke in zien laeste pronk. 

De wiend is liggen gaon. 
Boven de hos an de overkaante 
ligt een iesbeer op 'e rogge. 
Hi'j is, daenk ik, mu 
van zien reize deur de locht. 

BOOM IN DE HAAST 

As een gehed zo stille, 
staot hi'j te dromen in de mist. 
De pronk van de zoemer 
ligt an vodden op et voetenaende. 



Harmen Houtman 

Jan Berend van Elp: een multi-aktieve 
Berkoper 
De meensken kennen Jan Berend van Elp 
(34) uut Berkoop over 't algemien van 
twie dingen. As prissentaoter van per-
gramme's bi'j Radio West-Stellingwarf 
Centraol en as verpleegkundige op de 
hatt'-ofdieling van de Tjongerschaans in 
Et Vene. Disse Stellingwarver 'broeder' is 
daor al zestien jaor een grote steun veur 
de pesjenten. Dat komt ok deurdat hi'j mit 
de meensken in heur eigen tael praoten 
kan. As hi'j markt, dat ze Stellingwarfs 
praoten, gaot hij vanzels ok over. 
De keuze veur et ziekenhuus was nog niet 
drekt dudelik. Eerst zat hi'j op 'e Iaand-
bouwschoele. Jan Berend wol graeg wark 
in de tuunbouw zuken. In de tied van de 
eulie-krisis leek et d'r liekewel op, dat de 
warkgelegenhied daor teroggelopen zol. 
Nao stages bi'j een veearts en in een 
tuunbedrief, zorgde direkteur Klaas van 
Weperen d'r veur, dat hi'j 'de verzorging' 
es mitmaeken kon in Ni'j -Linden oord. Dat 
bevul goed. Vervolgens dee hi'j mayo 3 en 
4, wat een veurweerde was om in opleiding 
te kommen. Zien mem vieterde him an 
om in 't ziekenhuus te solseteren. Et 
solsetaosie-gesprek leup niet zoas hi'j wol, 
mar toch wodde hi'j anneumen. Nao et 
behaelen van et diploma Verpleegkunde 
A, trok de hatt'-bewaeking him wel an. 
Naost et technische wark op zoe'n ofdie-
ling boeit ok et kontakt mit de meensken 
him. Aenlik kuj' de hide dag wel 'oefenen' 
in gesprekstechnieken, want jow hebben 
de hieltied kleine, en vaeks intieme prao-
ties mit de meensken. Pesjenten vertellen 
een hiele protte, van wat ze in zoe'n 
situaosie van ziek wezen kwiet wilen. Je 
beroepsgeheim is in die omstaandigheden 
vanzels van belang. Somstieden moe'n ze 
ok op 't aende van heur leven nog dingen 
an je kwiet. 
Vanzels krigt hi'j ok pesjenten uut de 
omgeving. Ze zeggen dan vaeke, dat heur 

zien stemme zo bekend veur komt. Dan 
kennen ze Jan Berend van de radio. 
Meensken vulen heur 'thuus' as d'r in heur 
eigen tael praot wodt. As veurbeeld geft 
hi'j et wakker wodden an mit: 'Hej' wat 
slaopen vannaacht?' Dan mark ie mitien 
wat ze daenken: wat mooi, die broeder uut 
de Stellingwarven is d'r weer! 
In 't ziekenhuus maek ie een protte aekeli-
ge dingen mit. Toch nemt hi'j niet zoveule 
in gedaachten mit naor huus. Et bin meer 
de sociaole aachtergronden van meensken 
of de ofloop van een reanimaosie. Hi'j kan 
zok soort zaeken goed bepraoten mit zien 
vrouw Elly. Scheiden van wark en privé-
zaeken is helangriek om overaende te 
blieven in dit beroep. Jow staon op disse 
ofdieling vaeke an een starfbedde en 
moe'n hier niet al te lange mit rondlopen. 
Opvang van femilie, regelen van bepaolde 
zaeken en et hrengen van een zekere rust, 
is van helang in dat geval. Daornao gaot et 
toch weer deur mit et ere wark. 

We Pon over naor de 'omroep-carrière' 
van Jan Berend. Hi'j is al zes jaor te be-
luustren op donderdagaovend op de lokale 
radio uut Noordwoolde. Eerst prissenteer-
de hi'j West-Stellingwa,fAktueel, et ni'j-
spergramme uut de tied dat de radio nog 
de hiele weke in de ether was. Van et 
Weststellingwaifs Journaal, et info-per-
gramme van de gemiente, maekte hi'j 
zoe'n honderd ofleverings. Sund drie jaor 
dot hi'j Te gaast bi7..., et wekeliks per-
gramme mit een bekend persoon in de 
heufdrolle. Die persoon bepaolt zels de 
meziek, die tussen de praoties deur dri'jd 
wodt. Hi'j kiest zels zien gaasten uut. Et 
bin bekende Stellingwarvers of goenend, 
die op dat mement actueel binnen. Bi'j-
glieks de kurator van Lindetrek. Jan Be-
rend bereidt him zorgvuldig veur op et 
gesprek deur een protte te lezen over de 



Jan Berend van Elp. 

te ontvangen persoon en te praoten mit 
yolk uut zien omgeving. Zo vormt hi'j him 
een beeld van de gaast. 
Jan Berend speert daoromme de wereld 
an oolde kraanten. Ok daor zuukt hi'j zien 
gaasten in en knipt artilcels uut. Zodoende 
het hi'j al acht maonden an gaasten in 't 
veuren uutkeuzen. Attie Keesom heipt 
him mit de uutneudigings. 
Dan bin d'r ok nog speciaole uutzendings, 
zoas de Triathlon van Berkoop, de viering 
van 4 en 5 meie en een bi'jdrege in Kast-
sfeer. 
Wat him interesseert is de meens aachter 
'de heroemdhied'. Et onverwaachse en 
onbekende aachter de loopbaene of de 
carrière. Hi'j geft een peer veurbeelden. 
'As ik Alderse Baas (disse zoemer curator 
bi'j Lindetrek, h.h.) in de uutzending 
hebbe, dan wil 1k ok weten hoe hi'j thuus is 
nao zoe'n rotdag. Hoe as zien vrouw d'r op 
reageert. 1k hadde trouwens nooit zoe'n 
hoge pette op van voetballers totdat ik 
Mark Oosterhof uut Wolvege, speulende 

hi'j Cambuur, es ondervreug. Dat bleek 
zoe'n aorige en meenslievende jonge te 
wezen. Op de vraoge wie hij een Stelling-
warver Ridderodder geven zol, nuumde 
hi'j een jonge, die eertieds bi'j him op 
voetballen zat en now een hassentumor 
het. En wat te daenken van Theo van de 
Bles, die aovens nogal es naor oolde 
cowboyfilms kikt. Of Jan Nijiand, die 
feguurties uutzaegt veur zien kleinkiender. 
1k hoop ok dat die meenselike dingen op 
'e luusterers overkommen.' 
Reakties en kritiek kommen uut zien 
direkte omgeving. Zien vrouw of de 
meensken van RWC. Meensken kommen 
niet vaeke spontaan naor him toe. Nao 
zoveul jaor radiowark wet Jan Berend 
over 't algehiel wel aorig wat as et yolk 
heuren wil. 
'Meensken bin ni'jsgierig en ik bin et ok. 
1k daenke wel dat zoks overienkomt.' 
Sund een jaor of twieje is hi'j iene van de 
prissentaoters van et Steffingwarver per-
gramme Van Huus en Hiem. (zundagsmor- 



dings de vertrouwde stemme heuren 
meugen van disse multi-aktieve Berkoper. 

gens van 11 tot 11.30 ure op RWC). De 
opzet is vanof september ni'j en hi'j bet d'r 
een protte nocht an. 
Een stokmennigjaoren was hi'j ok iene 
van de mannen van de talkshows in de 
Blughut in Berkoop. Ze hebben dat twie 
tot driejaor om de maond daon. Daor 
gong een protte energie in zitten. Bekende 
gaasten weren ondermeer Johan Stekelen-
burg van et FNV, Annemarie Jorritsma, 
Burny Bos, Sietse Doistra en Marjan Berk. 
Zi'j zat tegere mit Johan Veenstra in een 
show. Laeter bet ze nog een verjaordags-
weensk veur him inspreuken. In Liwwad-
den op 'e Naacht van de Lusten herkende 
ze him liekewel niet meer. Daor zat van-
zels weer een aorige column op Omroep 
Frieslaand veur Johan in! Annemarie 
Jorritsma pakte him bij et begin van et 
interview bij de schoolder. Veur heur had 
hi'j een gesprek mit een aids-pesjent en 
zi'j zee tegen Jan Berend: 'Mooi gesprek 
heur, mien jonge.' 
Jan Berend benaodrokt et goeie gevuul 
wat hi'j bij de meerste gaasten had: ze 
kwammen vaeke van veer veur een inter-
view van mar tien menuten. De meersten 
vreugen d'r niet iens reiskosten veur. Et 
pebliek wat d'r op of kwam was zoe'n 70 
tot 100 meensken per keer. 
As liefbebberi'je nuumt Jan Berend tunie-
ren. Dat is mitien te zien, aj' de Meulelae-
ne inrieden. De tuun ligt d'r kreers bij. 
Hi'j kikt ok een protte tillevisie en bezuukt 
zo now en dan uutzendings in de studio. 
Hi'j slat daorbi'j andacht op alles wat d'r 
zo bij komt: et dekor, hoe de prissentao-
ter zit en-zo-wat-henne. Ok mag hi'j graeg 
even aachter de scharms koekeloeren. Be-
langriek bij een vraoggesprek is, daj' goed 
in je vel zitten. 
'Een passend dekor en lekker zittende 
kieren kun j  daor bij helpen,' zegt hi'j. 
Een man, die him niet verveelt, donkt me 
zo. Zien vrouw Elly dot dat ok niet. Zi'j 
maekt alderhaande prachtige zaeken op et 
gebied van mederne knusselderi'je. Van 
heur verschenen d'r al vier boeken, o.e. 
over et maeken van een poppehuus en 
feestelike verpakking van kedogies. 
We hopen dat we in nog hiel wat uutzen- 



Krummelties 
SUTEIAKTIE: BOVEN DE 25.000! 

De twintigste sutelaktie is in oktober een 
deurslaond sukses wodden. De eindop-
brengst is uutkommen op f 25.054,75! Tot 
now toe was 1993 et topjaor, et risseltaot 
kwam in dat jaor veur de eerste keer 
boven de f 23.000,--. 
Alle helpers, daank! We maeken d'r 
ankem jaor weer een geweldig evenement 
van! (jv) 

STELLINGWARVER KAST- EN NI'J-
JAORSKAORTEN 

Bi'j Foto Video Panman in Oosterwoolde 
kuj' van 'tjaorje eigen Stellingwarfstaelige 
kast- en ni'jjaorskaorten maeken laoten. le 
moe'n daorveur een negatief van de foto 
die aj' veur de kaorte bruken willen inleve-
ren, de fotograaf zorgt veur de rest. Dc 
kosten bin per kaorte mit kevotten f 0,89, 
mar ie moe'n wel minimaol tien exemplao-
ren ofnemen. De tekst op et kaortien is 
Plezierige kastdaegen en een gelokkig nii-
jaor. (sbl) 

RADIO OOST 

Ok et kommende winterseizoen zal Radio 
Oost weer maondeliks ommedaenken 
geven an et Stellingwarfs. In et pergramme 
Regiotael van Piet Abbringh bin o.e. Benny 
Holtrop en Johan Veenstra te heuren. 
Daornaost lest Femmy van Veen een tal 
verhaelen over Piepmoes veur. 
Veerder praot redakteur Abbringh mit 

Sietske Bloemhoff over 't Herenhoentien, 
et Stellingwarfstaelige periodiekien veur 
de groepen 1, 2 en 3 van et basisonderwies 
in Oost- en West-Stellingwarf. De verschil-
lende data van uutzendings bin te vienen 
in de regionale kraanten. Regiotael is 
iedere zaoterdagmorgen te beluustren 
tussen half negen en negen ure (FM 90.4, 
niet op 'e kahel). (sbl) 

VOLGENDE OVEND 

De volgende Ovend verschient een maond 
eerder, dus al in jannewaori in plak van 
feberwaori. Dat gebeurt omdat d'r in 
feberwaori een extra Ovend uutkomt over 
Lamkje Hof-de Boer. Et is dan al weer 
vuuf jaor leden dat ze wegraekt is. Ankem 
jaor dus zeuven Ovends veur etzelde geld! 

S.L. BRUG 

In de eerste Ovend van dit jaor heb ik de 
lezers beloofd, dat Otto de Vent in 1995 
een artikel veur De Ovend schrieven zol 
over de eerste Stellingwarver schriever, 
S.L. Brug, die in dejaoren 1837-1845 
gedichten publiceerde in de Fri esche 
Volksalmenak 
1k kan die belofte niet naokommen. Otto 
het zovule interessaante gegevens angaon-
de disse schriever opscharreld, dat hi'j van 
doel is en maek d'r now een klein boekien 
van. (jv) 

OLF EN DE NRC 

'Met Ulf en Alf gaat het Nedersaksisch 
bovengronds': een kraantekop waorin de 
NRC de starke lobby van de Stellirigwar-
ver keboolterwei-eld veur et Nedersaksisch 
in tot utering brocht. Toch vuult keboolter 
Olf him slim te kot daon, hebben kenners 
me verteld. En een universitaire kollega 
zee, dat now wel blieken dee dat de NRC 
ok al gien kwaliteitskraante meer is. Dat is 
misschien wat veurbaorig, mar laot De 
Ovend et toch mar gauw terechtezetten: ok 
Off het zienes an de erkenning daon! (hbl) 



BOEKE-VEURDTEL FEEST 

Et grote Boeke-veurdiel feest hi'j boek-
haandel Zwikstra is een groot sukses 
wodden. Op 2 oktober gong disse aktie uut 
aende. Aj' een (ni'j) Ste]iingwarfs boek 
kochten bi'j Zwikstra, koj' daor, aj' dat 
wollen, een hiele riegel Stellingwarver 
veurdielboeken veur een gulden et stok 
hi'j kopen. Van die veurdielboeken bin d'r 
in een maond tied bi'j Zwikstra 2000 
exemplaoren verkocht! Frits van der 
Vinne van boekhaandel Zwikstra vertelde 
oons dan ok dat hi'j meer as tevreden is. 
En... meensken kun zolange d'r nog een 
veurraod veurdielboeken is, altieten nog 
terechte bi'j Zwikstra veur disse geweldige 
aktie. Griep jim kaans dus. (jv) 

Frits van der Vinne bij de taofel mit 
veurdielboeken. 

ZEGEND NT['JJAOR! 

An et aende van et jaor weensken bestuur 
en passeniel van de Steilingwarver Schrie-
versronte en de redaktie van De Ovend 
alle leden/abonnees genoegilke kastdae-
gen toe en een zegend ni'jjaor! (jv) 

TWA TON FOAR GYSBERT 

D'r is een grote sponsoraktie gaonde veur 
de verbouw van et Gysbert JapicxhUs in 
Bolsward. Et doel is dat in et volledig 
verhouwde en restaureerde geboortehuus 
van Gysbert Japicx een museum komt mit 
daorin: 
* een permenente tentoonstelling over 

Gysbert Japicx en zien wark. 
* een tentoonstelling over et plak van et 

Fries deur de ieuwen henne. 
* een tentoonstelling over minderhieds-

taelen. 
* de tekstwinkel/'scriuwkeamer'. 
Mit mekeer moet d'r goed f 300.000,-- op 
et klied kommen. De gemiente Bolsward 
het f 120.000,-- op 'e begroting staon. Een 
tekot dus van zoe'n f 200.000,--. 
lederiene die een ienmaolige bi'jdrege 
geven wil, kan zoks overmaeken op et 
speciaole baankrekennommer bi'j de 
Frieslaand Baank in Bolsward 29.78.34.185 
mit vermelding Twa Ton Foar Gysbert. 
(jv) 

NT'JJAORSCONFERENCE 

Tiedens de ni'jjaorsreceptie in et gemien-
tehuus van Wolvege hoolt Johan Veenstra 
een Stelllngwarver ni'jjaorsconference, die 
een Nederlaanse titel mitkregen het: Wat 
krijgje van me, kind? 
De ni'jjaorsreceptie is op deensdag 2 
jannewaori, aovens vanof 7 ure. (jv) 



Johan Veenstra 

Is 't niet zo? 

ERKEN1NG -1- 

Op donderdagaovend 19 oktober mos 1k 
wat veurdregen uut eigen wark veur de 
plattelaansvrouwluden van Et Bildt in St. 
Anneperochie. Viak veurdat 1k uut aende 
zetten zol, wodde ik deur de presidente, 
vrouw Dankert, de vrouw van de burge-
meester daore, fielseteerd, omdat et 
Stellingwarfs as onderdiel van et Neder-
saksisch deur de regering opwardeerd was 
tot tael. Ze had et krek op Omroep Fries-
laand tillevisie zien en heurd. Een klaete-
rend applaus van tachtig vrouwluden voig-
de. 
Et was groUt ni'js veur mi'j, want ik wus 
nog van niks, mar 1k was d'r bliede mit, dat 
et veurdregen leup die aovend as een 
liere! 
In et schoft zee 1k tegen vrouw Dankert, 
dat ik et slim wardeerde dat heur man as 
burgemeester in et bestuur]ike verkeer en 
in interviews veur de Friese radio en 
tillevisie zo vaeke Bildts praotte. 
'Dat is bier hiel gewoon,' zee ze, 'alle 
raodsleden die Bildts praoten kunnen, 
praoten dat in de raod ok.' 
Et Bildts is nog gien officiële tael zoas et 
Stellingwarfs now wel is, mar ik was op dat 
mement zuver wat jeloers op et Bildts en 
de Bildtkers. 
Een dag laeter kwam de reaktie van mien 
eigen burgemeester, Remco Heite, op 'e 
Friese tillevisie. Hi'j was ok bliede mit de 
erkenning en hi'j vun dat et Stellingwarfs 
ems yule meer as bestuurlike tael bruukt 
wodden moeten zol. Hi'j zol d'r een groot 
veurstaander van wezen as d'r in de raod 
yule meer Stellingwarfs praot wodden zol. 
Now et Stellingwarfs een tael is, is dat ok 
wel 't minste, liekt me zo, burgemeester. 
Mag ik d'r vanuut gaon, dat jow vrouw 
over twie jaor, op et dadde Stellingwarver 
Boekebal tegen mi'j zegt: 'Alle raodsleden 
die Stellingwarfs praoten kunnen, doen 

dat now in de raod A. En dat is ems ok 
hiel gewoon, is 't niet zo?' 

ERKEN1NG -2- 

Bildtkers bin over 't algemien deurgoeie 
en aorige meensken, mar soms slaon ze 
mien end wat wild en onbeheerst om heur 
henne. Dat overkwam Gerryt Dirks de 
Jong, de veurzitter van de Stichting Ons 
Bildt ok. 
Et Stellingwarfs wodde in oktober wél as 
streektael erkend deur de regering en et 
Bildts niet. Dat was een hittere pifie veur 
de Bildtkers en dat kan 'k me levendig 
veurstellen. Mar de reaktie van De Jong in 
verschfflende kraanten was d'r toch wel 
veer bi'j langes. Waoromme wodde et 
Bildts niet erkend, vreug hi'j him of, en dat 
Stellingwarfs dat haost deur gien meens 
meer praot en schreven wodde, we!? 
As de veurzitter van oons kollega-instituut 
zokke malle en ondeurdochte uutspraoken 
dot, wodt et hoog tied dat et bestuur van 
Ons Bildt es een vrundschoppelike vesite 
brengt an de Steffingwarver Schrieversron-
te op 'e Meulehoeve. We hebben ze best 
wel et ien en aander zien en heuren te 
laoten... 
De Jong kan zien tied trouwens beter 
besteden as om zokke wi!de uutspraoken 
te doen. Ze moe'n daor op Et Bildt ge-
woon allemachtig hadde an 't wark. As ze 
heur huuswark goed daon hadden, dan 
hadden ze veur de zoemer a! op 'e stoepe 
in Den Haag staon moeten mit goed uut-
warkte p!annen en rappotten angaonde et 
Bildts. De meensken van Ons Bildt mit de 
burgemeester en de kultuur-wethoolder. 
Alles dus niet an de Fryske Beweging 
overlaoten, d'r ze!s op of, Bildtkers, de 
huud d'r op, krek as wi'j daon hebben, en 
et kan nog best. Sukses! 



En kom dus es langes, Bildtkers, dan 
drinken we mit mekaander een borrel, dat 
is beter as d'r mal in omme slaon, is 't niet 
zo? 

ERKENNING -3- 

Zaoterdags is op Hilversum 2 altieten et 
VARA-radiopergramme Spijkers met 
koppen te beluustren vanuut Zeezicht in 
Utrecht. 
Op 28 oktober hestededen ze andacht an 
et feit dat et Stellingwarfs wél erkend was 
as streektael en et Bildts niet. En o jee, as 
de VARA andacht geven wil an streekkul-
tuur, bargje dan mar! 
An et woord kwammen Klaas van Wepe-
ren, de veurzitter van de Stellingwarver 
Schrieversronte en Gerryt Dirks de Jong 
van de Stichting Ons Bildt. 
Vraoge van Felix Meurders an De Jong: 
'Kunt U ook normaal praten?' 
Vraoge van mi'j an de zeuventigjaorige 
VARA: 'Hoeveuljaor daenken jim dat et 
nog duren gaot eer jim zoe'n onderwarp 
normaal behaandelen kunnen en daenken 
jim dat zoe'n Felix Meurders ooit in staot 
wezen zal om verstaandige, normale 
vraogen te stellen?' 

Douwe Kootstra 

Stellingen 

TEN 

Fierwei it grutste part fan de leden fan 
minderhydsgroepearingen (bijg. de 
Friezen en de Steffingwervers) hat gjin 
inkeld ferlet fan 'taal- of cultuurverrij-
king'. Dat part hat allinne mar belang 
by ekonomise Untjouwings. 

TWA 

En de mearderhyd fan dy minderhyds-
groepearing hat foislein gelyk, want ek 
oerheden - op alle nivo's - komme 
(finansj eel) net of amper op foar de 
belangen fan taal en kultuer. 

TRIM 

Yliustraasje fan stelling TWA: it is in 
skandaal dat in organisaasje as de 
Sintrale Bibliotheektsjinst yn de 
plattelânsprovinsje Fryslân besunigje 
moat op bibliobussen en harren haltes. 

FJOUWER 

Dc bêste stipe foar in taal is it ferbie-
den fan dy taal. 

Mit disse vierprikkelende stellings 
kwam de Fri ese schriever Douwe 
Kootstra nao een verhael op 'e Natio-
naole ABC-dag van Unesco Nederlaand 
op 8 september 1995 in Liwwadden. 



Johan Veenstra 

Post uut Oosterwoolde 

De lezers van De Ovend bin wend om iederkeer Jantina Vledder-Nijboer heur Post uut 
Kolomna te lezen. Mar... Jantina het een schoffien in Oosterwoolde woond, in et huus 
van heur breur Eelco an de Kringgreppelstraote. Want zi'j en Jan hebben d'r een poppe 
bi'j kregen: Janny. Veur de geboorte is ze hier henne kommen. Bi'j heur uutvanhuus in 
Oosterwoolde was Zjane, heur Russische kammeraodske, waor ze meerdere keren over 
schreven het in De Ovend.. Drie daegen veurdat ze weeromme gaon zollen naor Kolom-
na, gong ik naor Oosterwoolde om mit Zjane en Jantina, mar veural mit Zjane te prao-
ten. Et wodde een Ingels-Russisch-Stellingwarver praoteri'je, mit Jantina van tied tot 
tied as broodneudige tolk. 

Zjane Sidorova is een jonge blonde vrouw 
en ze het et haor in een peerdestat. Ze is 
zenewaachtig, zegt ze, zomar een wild-
vremde man die mit je praoten wil. Mar ze 
betrapt oons drekt al wel op een fout. 
Heur naeme is tot now toe altieten ver-
keerd schreven in De OvencL Et is niet 
Zjane mar Zjanna. 
Zi'j en heur twielingbreur Oljek wodden in 
1970 geboren. Ze hebben nog een zuster. 
Zjanna het altieten in Kolomna woond. Ze 
warkt bi'j Jantina en Jan en in nog drie 
aandere appattementen bi'j aandere 
meensken van et Euroconsult-projekt. Ze 
dot alderhaande wark veur Jantina. Huus-
hooldelike kiussies en ze past ok vaeke op 
Albertine en straks vanzels ok op Janny. 
Zjanna is trouwd en het een zeuntien, 
Igor, en een grote heddershond, Boy. Igor 
en Boy bin vaeke bi'j heur oolden. 
Wat vaalt Zjanna op as ze hier in Neder-
laand is? 
Ze hoeft niet lange nao te daenken. 
'Et is hier zo schone. Dc meensken hiere 
bin zo netties. De huzen en de tunegies ok. 
Bi'j oons kwakken de meensken de rom-
mel zomar overal daele. En wat zo won-
derlik is: de meensken lopen hier zo op 'e 
schoenen et huus in. Dat kan hier. Dat 
doen wij nooit, ok al omdat et bi'j oons 
butendeure vaeke niet overal lieke schone 
is. Wi'j strupen de schoenen bij de deure 
uut en daor trekken we pantoffels an veur 
in huus. En wat me hier ok opvaalt: as 
meens bi'j' hier wat, ie stellen wat veur. 

De atmosfeer is hier hiel aanders, de 
meensken doen aoriger en vrundeliker. In 
de winkels ok!' 
En wat vaalt Jantina dan et slimste op in 
Ruslaand? 
'De grauwhied, et zicht d'r allemaole zo 
grauw en varveloos uut. Et troosteloze. 
Alles is zo min onderhullen.' 
We kommen d'r dus goed veur weg in 
Russische ogen? 
'1k zol hier best wel wonen willen,' zegt 
Zjanna, 'ik zol hier best wel naor toe 
willen. Et kan vanzels niet, mar toch...' 
Mar zicht ze hier dan gien minpunties? Bin 
wij niet sliinme knieperig in heur ogen? 
Jantina die een heheurlik woortien Rus-
sisch praot wet zo ien twie drie niet wat 
knieperig in et Russisch is en ik wete niet 
wat et in et Ingels is. Jantina haelt et 
woordeboek op en Zjanna schinkt thee in 
en zet een schaoltien lekkers op 'e taofel: 
koekies en peperneuten. Peperneuten 
kennen ze in Ruslaand niet. 
Jantina zegt: 'De Russen geven de centen 
yule makkeliker uut as wi'j. Zjanna geft 
hier onbezorgd zomar al heur geld uut. 
Wi'j plannen yule meer, zi'j leven yule 
meer van dag tot dag. Mar ze bin ok 
rejaoler. Op een fesien staot daore de 
hiele taofel hatstikke vol mit alderhaande 
lekker eten en drinken. D'r mag gien 
stokkien taofel wezen waor niks op staot. 
le kun d'r wel daegen mit toe. Zoks doen 
wi'j niet.' 
Zjanna Sidorova kon indertied slimme 



Jantina mit fanny en Zjanna mitAlbertine. 

goed op 'e redens uut aende kommen. Ze 
het an de Russische kaampioenschoppen 
mitdaon en as ze van tied tot tied een tel 
hadder reden hadde, hadde ze heurzels in 
de medailles reden, mar ze was ems krek 
niet goed genoeg om bij de top te kom-
men. Now ridt ze nooit meer, allienig as 
Jantina andringt gaon ze tegere naor de 
(bekende) keunstiesbaene van Kolomna. 
'Mar,' zegt Zjanna, 'nao de perestrojka is 
alles minder wodden. Dc baene gaot now 
zowat om de klinke en gieniene die d'r 
aenlik meer warken wil veur zoe'n schiet-
hetien. D'r kommen ok haost glen subsi-
dies meer los. Hi'j het al es een schoft 
sleuten west, doe hawwe een iesbaene op 
'e revier, die is bi'j de winter toch dichte-
vreuren.' 
Zjanna het ok reden op 'e wonderbaene 
van Alma Ata en krek as haost alle rieders 
bet ze daor heur persoonlike rekords 
verbeterd. Mar now volleybalt ze. Rekrea-
tief, niet professioneel. Et rieden wodde 

heur op et laeste gewoon te drege, de 
trenings kwammen allemachtig op 'e huud 
an. 
Wat vint Zjanna nog meer mooi? 
'Circus en ballet om naor te kieken en 
langlaufen en lezen om te doen.' 
Wat veur boeken lest ze? Ruslaand het 
beroemde schrievers: Tolstoj, Dostojevski, 
Pasternak.. 
'Dat was verplichte kost op schoele. Mij 
krek een betien te' zwaor. 1k leze liever wat 
lichtere fantesieromans die over de liefde 
gaon.' 
Wat vint ze van et westerse laandbouwpro-
jekt daore? 
'Et is neudig en de risseltaoten in dat hiele 
kleine stokkien Ruslaand bin goed. 1k zie 
now laandbouwmesienen die 'k nog nooit 
eerder zien hadde.' 
Jantina gaot even op 'e fiets vot om Alber-
tine van schoele te haelen. Op iO novem-
ber gaon ze weer naor Ruslaand, mar et is 
mar veur een kot schoffien. Veur de 



kastdaegen kommen ze al weeromme naor 
Nederlaand. En misschien wel veurgoed. 
Heur twie jaor daore zitten d'r dan op. Of 
Jan nog weeromme gaot? Jantina wet et 
niet, mar ze schrilt in elk geval nog ien 
keer Post uut Kolomna. 
Hoe vien ie dat as ze over een goeie maond 
misschien wel vewgoed weeromme gaon? 
Zjanna kikt me zuver een betien raode-
loos an. 
'1k vien et zo verschrikkelik. Echt hiel 
verschrikkelik. 1k kan d'r niet goed over 
praoten. 1k wil d'r et liefste mar niet an 
daenken.' 
Jantina komt mit Albertine weeromme 
van schoele. Een helder ding dat Dikkertje 
Dap uut et heufd kent, Fries, Nederlaans 
en Russisch praot en d'r tegen mi'j zomar 
een woord Steflingwarfs deur henne stri'jd 
en dan drekt an de peperneuten begint. 1k 
wil graeg weten waor as ze et liefste op 
schoele gaot, in Oosterwoolde of in Ko-
lomna. En waor de juffers aoriger binnen, 
hiere of daore. Mar ze vint et overal mooi, 
Oosterwoolde en Kolomna, alles is lieke 
mooi, en de juffers bin overal lieke aorig. 
Hoe moet et now veerder mit et Ruslaand 
van nao et kommenisme, et Ruslaand van 
Jeitsin? 
'De poletiek bi'j oons is niet te volgen, de 
iene dag praoten de politici zus en de 
aandere dag zo. 1k hope dat et leven beter 
wodt, mar et is niet te bekieken. Poletiek 
interesseert me niet. 1k hope dat de toe-
staand evenwichtiger wodt, dawwe een 
gelokkig leven kriegen zullen, dat d'r meer 
andacht veur de meensken is. Dat de 
regering heur beloften es een keer nao-
komt...' 
Ze praot drok. 
'Jeltsin zee doe hi'j an de macht kwam, dat 
niks duurder wodden zol. As de priezen ál 
in de hoogte gaon, zee hi'j doe, dan leg ik 
de hanen op 'e reels en dan meugen jim 
d'r een trein over henne rieden laoten. En 
now bin de priezen al zo vaeke in de 
hoogte gaon, de man zol gien hanen en 
aarms meer over had hebben as hij daon 
hadde wat hi'j eertieds zee.' 
Zol ze de Sovjet Unie Never weeromme 
hebben? 

'In de Sovjet Unie was et leven van de 
meensken beter.' 
Ze wiefelt wat, ze snapt ok wel dat de 
meensken van de Baltische lanen en zo 
vrij wezen wollen, mar toch... Aihoewel ze 
niet hoopt dat die griezel van een Zjiri-
novski et veur 't zeggen krigt. 
'Dat is een verschrikkelike man.' 
Wodt d'r diskrimineerd in Ruslaand? 
Et is dudelik, zegeuners bin ze niet gek op 
en al die meensken mit zwat haor en 
donker vel uut et zuden ok niet. 
'1k hebbe wel medelieden mit heur, omdat 
zi'j et nog yule aarmer hebben, mar al dat 
gebedel. le kun die meensken toch alle-
maole gien geld geven?' 
Jantina zegt: 'De oren toeten mi'j wel es 
zoas ze daor over minderheden praoten, 
dat zol hier absoluut niet kunnen. Weej' 
trouwens dat Zjanna prachtig zingen en 
gitaarspeulen kan? Mar ze is grif te verle-
gen om et now, mit jow d'r bi'j, te doen.' 
1k vraog zo aorig a'k mar kan of ze asje-
blief ien klein lietien veur me zingen wil. 
One little song please. 
'1k bin te verlegen,' zegt ze. 
Mar nao twie keer vraogen pakt ze toch de 
gitaar en ze zingt. Een eigen tekst op een 
bestaonde wieze. Jantina, Albertine en ik 
luustren. Buten is et een betien diezig in 
de Kringgreppelstraote. Et blad verkleurt. 
In Kolomna ligt now al sni'j en et vröst d'r. 
1k stelle me veur hoe as et wezen zol: een 
hooltvuur, keerzen, sni'j en Zjanna die 
speult en zingt. Hiel arg mooi. 
'Et gong over een man en een vrouw,' zegt 
ze as et uut is, 'ze hullen van mekaander, 
mar de man gong vot en hi'j kwam nooit 
weeromme.' 
In de auto, onderwegens naor huus toe, 
dwarrelt et lietien me nog deur et heufd. 



Klaasje van der Meer-Bergsma 

Opoe en et oolde kammenet 

Et is haast. De daegen beginnen te kotten, 
et wodt onder de aovend al gauwachtig 
duuster. D'r hangt een stilte over de huzen 
en lanen. Et is krek of de netuur him 
daele geft nao een drokke, uutbundige 
zoemer. 
Zoas et butendeure is, is et in huus ok. 
Vrouw Bielsma zit in schiemerdonker bij 
de kachel. Veur heur is et ok haast, zi'j het 
heur meitied en zoemer ok beleefd en now 
komt de rust. De rust waor ze niet naor 
uutkeken het, mar hi'j komt wel. 
Heur drie kiender bin trouwd, heur man is 
een jaormennig leden wegraekt. Ze hadde 
zo hoopt dat ze tegere van een mooie 
oolde dag genieten kund hadden, mar et 
was aanders beschikt, en ze mos d'r heur 
wel onder daele geven. 
Heur gedaachten gaon weeromme naor de 
eerste tied van heur trouwen, doe ze op 'e 
boerkerije woonden. Wat hadden ze et 
daor mooi had mit 'n beidend. In de 
winter as de kalfies geboren wodden en ze 
bi'jtieden naachs aachter de koenen 
zatten, as et soms es wat langer duurde. 
Wat koj' bliede wezen mit zoe'n mooi, 
klein kalfien! En as d'r bij et veurjaor 
kleine laompies en biggies kwammen. Ze 
zicht heur man nog veur heur bij et var-
ken in 't hokke zitten en de biggies veur-
zichtig bij de mem an de tetten leggen. En 
as et peerd volen mos, dan waekten ze 
naachs omstebeurten en mar koffiedrin-
ken om wakker te blieven. Wat konnen de 
naachten mooi wezen, zo tegen et veur-
jaor! 
Ze zicht et nog veur heur as de dag van 
gister. Dat eerste veurjaor nao heur 
trouwen, wat weren ze bliede west mit de 
geboorte van heur zeune, heur kleine 
Gerard. Wat was heur man wies west op 
zien stamhoolder, die heiten naeme 
dregen zo!. 
Laeter was d'r nog een zeune kommen, 
die heur heit zien naeme kregen hadde. 

En doe was d'r nog een maegien kommen. 
Wat was dat toch een prachttied west. 
Tegere de boel opbouwen: de huusholing 
en et bedrief. Hadde ze dat doe allemaole 
wel zo beseft? Ze wet et niet meer, mar et 
het goed west. En now zit ze hier stiekem 
allienig in heur husien mit heur herinne-
rings an alles wat veurbi'j is. De kiender 
bin trouwd en ze hadden et indertied zo 
verschrikkelik vunnen, dat de jongen gien 
boer wodden wollen. Ze hadden allebeide 
de zeerte d'r van vuuld. Et bedrief, heur 
leverswark zol in vremde hanen kommen. 
Dejongen hadden leren wild, dat ze 
hadden ze leren laoten. Ze hadden bei-
dend een goeie baene en ze geneuten et 
vertrouwen van et yolk om heur henne. 
Vertrouwen, daenkt ze, hoe win ie et 
vertrouwen van de meensken? Mar, 
hadden zi'j en heur man de kiender niet 
altieten veurhullen om eerlik en oprecht te 
wezen? Ze wus nog hiel sekuur hoe doom-
nee heur vroeger mit vraogeleren de tien 
geboden leerd hadde en stUn daor niet in: 
Ge zult niet stelen en Ge zult geen valse 
getuigenLs afieggen? Wonder dat zoks je 
a!tied bi'jbleef en daj' perbeerden om et 
deur te geven an de kiender. 
Mar dat waj' toch ok verplicht, om de 
kiender et goeie veur te ho!en en God zol 
weten of et zaod waj' zi'j den opkommen 
zol. En wi'j hebben zijd en de oogst in-
haeld, daenkt ze, en heb ik de put d'r now 
uut? Wat veur zin het mien leven now 
aenlik nog? Et zol om mi'j ok wel gebeurd 
wezen meugen. He, fuj toch, ik moet 
mezels ok schaemen dal vandaege zo in 
de put zitte, daenkt ze dan. 1k hebbe mien 
kiender en kleinkiender toch en ze bin 
ailemaole toch lief veur me. Of zol toch 
beter in een bejaordehuus gaon kunnen, 
waor as ze 't wel es over had hebben. Al 
prakkezerende het ze niet ontdekt dat 
heur dochter Jet d'r inkommen is. 
'Dag mem, zit ie hier in duuster, doej' de 



laampe niet op?' 
'Och kiend,' zegt ze, 'ik was zo veer vot mit 
mien gedaachten da'k de tied vergat.' 
Ze was bliede dat Jet even ankwam, hadde 
ze even wat anspraoke. 
'1k schinke gauw even een bakkien thee in, 
mien maegd.' 
Now kan ze mooi weer even wat zorg an 
iene besteden. 
'1k zat me zuver een betien in de onderwal 
te prakkezeren.' 
Nao een schoffien zegt Jet: 'Zol mem niet 
es een veertien daegen bi'j oons uut-van-
huus kommen? En as 't goed bevaalt maj' 
de hiele winter ok wel bi'j oons blieven.' 
Now, blieven, dat liekt heur nog niks, mar 
zo veertien daegen in Jet heur roezige, 
gezeffige huusholing, dat liekt heur toch 
wel aorig. 
En ze gaot! Eerst vint ze et mooi. Jet heur 
goeie zorgen, iedere morgen een koppien 
thee op bedde en as de kiender naor 
schoele binnen en Jet heur man naor et 
wark is, kan ze morgens zo gezellig mit Jet 
koffie drinken en heur een betien helpen 
in de huusholing. Mar as de kiender thuus 
binnen is et toch wel slimme drok, heur. 
Et is vanzels ok allemaole ongewoonte. As 
ze op een woensdagmiddag even leit te 
rusten en Jet in de keuken doende is, 
heurt ze hoe die de kiender op et hatte 
drokt om stile te wezen, want opoe slapt 
ja. En dan heurt ze een schrile jonges-
stemme: 'Wi'j moe'n ok altied stifle wezen 
as opoe hier is. We meugen niet zingen, 
we meugen gien gekhied maeken, we 
meugen niks.' En ze heurt hoe as d'r een 
deure dichteklapt wodt. Ze haelt es een 
keermennig diepe aosem en beseft inie-
nend dat ze hier niet op heur plak is. 
As ze van bedde kommen is lat ze niks 
marken en praot middags wat gezellig mit 
Jet. Mar nao een peer daegen zegt ze 
tegen heur, dat ze toch mar weer naor 
heur eigen huus toe gaot. 
'Niet da'k et hier niet naor 't zin hebbe, 
heur, mar mit de Kastdaegen wi'k toch 
liever thuus wezen.' 
As ze heur eigen huus weer inkomt, mit de 
vertrouwde meubelties en heur eigen 
ditties en datties wet ze dat ze hier heurt. 

En ze is d'r zuver bliede van. Al het et 
heur best wel goed daon, dat ze d'r even 
uut west het, mar hier is mit Kastfeest 
heur plak, as de kiender toch allemaole 
wel even thuuskommen. Dit is et oolde 
nust, waor de jongen elk ogenhlik binnen-
vliegen meugen! 
Ja, et wodt weer Kastfeest. Vroeger, doe 
de kiender nog klein weren, hadden ze 
altied een kastboompien had en ze hadde 
poeiermelk schonken uut de sukelaoketel, 
die alliend mit de Kastdaegen bruukt 
wodde. En ze hadden allegeer alderhaan-
de kastlieties zongen bi'j de boom. Wat 
was dat eertieds toch genoeglik west. He, 
now begint ze verempeld al weer te prak 
kezeren. Ze krigt inienend een ingeving. 
Weej' wat, ik bin nog flunk genoeg om wat 
an te pakken. Ze wil wat gezelligs doen 
mit de Kastdaegen as de jongen kommen. 
Ze komt in de bienen en maekt et kamme-
net los, die kaaste vol herinnerings, ze wet 
sekuur wat in welk laegien ligt. 
Ze pakt een deusien waor de keerzestaan-
ders in zitten, die de jongen vroeger maekt 
hebben. Keerzen zal ze in de winkel kopen 
en dan zet ze een taofeltien mit branende 
keersies in de hoeke van de kaemer. 
Sukelaomelk kuj' vandaege-de-dag in 
flessen kopen, die hoeft ze allienig mar 
waarm te maeken. Ze krigt d'r werachies 
nocht an. En dan moe'n de kiender ems ok 
een kedogien hebben, daor moet ze toch 
es over naodaenken. 
Ze staot nog altied veur et kammenet 
waor bovenin et linnengoed Iigt, dat ze 
mitkreeg doe ze trouwde en daor staot et 
oolde karkeboek mit de zulveren slotten. 
Dat is nog van de oolden van heur man. 
De naemen van de hiele femilie staon d'r 
in, ok die van Gerard Bielsma, de pake 
van heur zeune. En inienend wet ze et, dit 
krigt Gerard. Ze kan et beter mit de 
waarme as mit de koolde haand geven! En 
now Jan, de twiede zeune, die naor heur 
heit nuumd is. Weej' wat, die krigt heur 
karkeboek dat ze kregen het, doe ze 
anneumen wodde. Ze gaot toch niet meer 
naor de karke. 
En now Jet nog. Ze wodt d'r werachies 
waarm van. Kiek es an, daor staot dat 



mooie ooldeklonieflessien mit een gool-
den voetien en doppien, dat Jet as kiend al 
zo mooi vun. Dat mag ze van heur hebben. 
Bin dit now gien mooiere kedo's, disse 
femiliestokken as dat ze wat in een winkel 
kocht hebben zol? Ze is d'r zuver mu van 
wodden en gaot op 'e tied op bedde. 
Eredaegs wo'n de kedogies mooi inpakt. 
In de onderste lae beweert ze alle mooie 
pepierties en linten, die ze in de loop van 
dejaoren kregen het en wat komt dat now 
goed van passe. 
En as et Kastfeest wodt trekt ze heur 
mooiste jurk an, de keerzen staon in de 
staanders, de pakkies liggen klaor en de 
sukelaomelk zit in de ketel en ze vuult dat 
et goeie Kastdaegen wodden zullen. 1k zal 
mit liefde geven, ik zal liefde weeromme 
kriegen. En d'r is vrede en daankberhied 
in heur hatte. 
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PROJEKT BOMEN IN STELLINGWARF 

De ekkelboom op 'e Bekhofschaans in 
Berkoop. 

Et zal de lezer van de rebriek Et Kroontien 
onderdehaand al wel dudelik wezen, dat 
d'r binnen de ontwikkeling van et Stelling-
warfstaelige lesmateriaol veur et yak 
hiemkunde een protte veur de projekt-
vorm keuzen wodt. Now kuj' binnen et 
onderwies an verschillende soorten van 
projekten daenken. Projekten die bi'jglieks 
bedoeld binnen veur ien of twie groepen, 
of juust veur alle groepen, dus veur groep 
1 t/m 8. Mit naeme veur de laeste vorm 
wodt in et hiemkunde-onderwies nogal es 
keuzen. Vaeke bin zokke projekten dan in 

vier dielen splist: ien diel veur groep 1 en 
2, een diel veur groep 3 en 4, en zo wat 
henne. De dielen bin liekewel hiel goed los 
van mekere te bruken, mar hebben wel 
etzelde thema as onderwarp. Deur veur 
disse vorm te kiezen, hej' veur alle groe-
pen een anslutend gehiel deur aile schoe-
lejaoren henne. Doe et yak hiemkunde in 
1988 verplicht wodde, was d'r nog mar hid 
weinig Steffingwarfstaelig lesmateriaol. 
Wat d'r was, weren meerst min of meer 
losstaonde lesboekies op himzels. Om wat 
meer saemenhang in et materiaol te 
kriegen wodde dus veural veur de projekt-
vorm keuzen. 
Op et ogenblik bin ik mit vuuf projekten 
onderwegens, ik nuum ze hier nog even. In 
et gemientehuus van West-Stellingwarf 
wodt op et ogenblik et zonuumde Poëzie-
projekt vermenigvuldigd. In dat projekt is 
alderhaande wark van zes schrievers en/of 
dichters opneumen, verdield over verschil-
ende onderwarpen. De bundel is neffens 

die onderwarpen indield. An et begin van 
de heufdstokkies is eerst een kotte uutleg 
over et onderwarp te vienen en een be-
schrieving van de gedichten en riempies in 
dat heufdstok. Die onderwarpen bin o.e. 
Vroeger en now, Dieren, Qorlog en vrede en 
Meensken. Veuran in de bundel staot een 
kotte beschrieving over de dichters. De 
bundel is veurzien van veul illestraosies 
van verschillende Stellingwarver keunste-
ners. Om die reden is veerderop in de 
bundel ok een kotte beschrieving over 
heur en heur wark opneumen. Butendat 
wodt aachterin een tal lessuggesties daon. 
Et 66 bladzieden tellende boekwarkien 
gaot hi'jkotten naor de schoelen toe en 
komt niet alliend in de streektaelmap, mar 
ok in de map Kunst, ien van de ere zes 
heufdrebrieken van et yak hiemkunde. 
In et augustusnommer van De Ovend 
vertelde ikjim al over et boerderi'jepro-
jekt; ik wark daor nog de hieltied veerder 



an. Van verschfflende meensken kreeg ik 
trouwens slim plezierige reakties. 1k bin 
daor hiel bliede mit, want zokke reakties 
leveren aenlik altied weer ni'je infermao-
sie en idenen op. Daorom, hiel yule daank 
daorveur! 
Een eer projekt, waor ik al langer an wark, 
is et projekt mit as thema de Lende. In et 
aprilnommer van volgend jaor kom ik 
daor op weeromme. Butendat bin 1k, 
tegere mit Jan de Vries en Bart Beitman 
van de ofdieling onderwies van de gemien-
te West-Steffingwarf, doende mit een 
(video)projekt over leven en wark van 
Dirk Kerst Koopmans. Ok daor kom ik op 
een laeter tiedstip op weeromme. 
Dit keer wil ik jim graeg infermeren over 
et projekt Bomen in Stellingwaif. Zoe'n 
jaor leden kaortte 1k et plan daorveur an 
bi'j de Intergemientelike Begeleidingsgroep 
Hiemkunde in Qost- en West-Stellingwarf. 
Et plan beston uut een serie van idenen 
over waj' allegere mit bomen as onder-
warp an lesmateriaol ontwikkelen kunnen 
en an verwarkingsmateriaol dat d'r bi 
heurt. 'Gao d'r mar mit deur,' was et 
bescheid van de leden van de begeleidings-
groep en van die tied of speer ik van alles 
en nog wat an infermaosie over bomen op. 
Daornaost he'k an verschillende meens-
ken vraogd om over bomen te schrieven. 
Niet alliend verhaelen, mar bi'jglieks ok 
over biezundere bomen die wat veur je 
betekenen. De meerste meensken hebben 
ja wel 'wat' mit een bepaolde boom, as ze 
d'r even over naodaenken. Hiel vaeke gaot 
et dan om een biezundere boom die om 
een bepaolde reden plaant is of omdat hi'j 
bi'jglieks deur je pake zet is of om nog 
weer een ere reden. Zo hadden wi'j et bi'j 
oons thuus altied over de grote boom. Die 
boom, een hiele grote klaeterjaeger, ston 
halverwege de reed naor de weg toe. A'k, 
as kiend, veur huus in de heide an et 
speulen was, zee oons mem altied: 'Niet 
veerder as an de grote boom toe, heur!' 
Dat dee 'k dan ok niet, niet omdat ik 
altied zo goed luusterde, mar omdat d'r 
een aentien veerder een sloot vol krokedil-
len zat... Jaoren laeter is de boom bi'j een 
zwaore haaststorm ommewi'jd en hebben 

oons heit en de buurman him van et pad 
kappen moeten. Mar et plakkien numen 
wi'j ok now nog altied de grote boom. 
Ten van de meensken die 'k vreug en die 
vot-en-daolik enthousiast was en wel wat 
veur me schrieven wol, was Dirk Kerst 
Koopmans. Now wus 1k ok wel dat hi'j ok 
wat mit bomen het. Niet alliend mit de 
boom bi'j zien vroegere atelier an de 
Scheene, mar ok mit die machtige beuke-
boom aachter zien huus in Balk (zie foto 
omsiag). Dirk schreef veur et hiemkunde-
onderwies een prachtverhael over de 
bomen in zien leven. Dat verhael wol de 
redaktie van De Ovend ok graeg plaetsen, 
daorom is et dit keer, mooi passend bi'j Et 
Krnontien, opneumen. Now en dan kun jim 
trouwens meer verhaelen over bomen in 
dit tiedschrift vienen. In de volgende 
Ot'end vertelt Wube Lamers van de Kuun-
derwal bi'jglieks over et leven van een 
oolde liendeboom. 

Et aldereerste begin van een beukeboom. 



Vanzels he'k ok de bestaonde Stellingwar-
ver literatuur op bomen en wat daor mit te 
maeken het deursneupt. Et meerst ge-
schikte daorvan is dommiet in et lesmate-
riaol weeromme te vienen. Mar d'r komt 
vanzels meer an bod in et projekt. Naost 
een meer algemiene beschrieving wo'n de 
soorten bomen die in Stellingwarfveur-
kommen beschreven: niet affiend de 
'gewone', mar ok de biezundere. Bi'j die 
biezundere moej' daenken an bi'jglieks de 
oolde ekkelboom op de Bekhofschaans 
of an een boom die ooit bi'j gelegenhied 
van de nationaole boomplaantdag pla ant 
is, bomen op biezundere plakken en gao 
mar deur. In ere heufdstokkies kommen 
alderhaande Stellingwarver benaemings 
veur de bomen die hier veurkommen an 
bod en woorden en naemen die mit bos en 
bomen te maeken hebben. Daor vaalt ja, 
zeker in oonze omkrieten, wel et len en 
aander over te vertellen. Anslutend is d'r 
ok ruumte veur gezegden en uutdrokkings 
die mit bomen te maeken hebben. En 
uteraord is d'r ok andacht veur de bossen 
as gehiel en de boswallen in oonze omge-
ving. 
Et doel is om binnen niet al te lange tied 
de Stellingwarver basisschoelen an te 
schrieven mit et verzuuk zels mit te war-
ken an de bundel. Dat verzuuk zal wezen 
of de leerlingen, om heur zo veul meugelik 
bi'j et projekt te betrekken, veurof bepaol-
de vraogen uutzuken willen en om ze een 
peer opdrachten doen te laoten. De ant-
woorden daorop kun dan laeter in de 
bundel verwarkt wodden. Op die wieze bin 
de leerlingen van et begin of an bij et 
projekt betrokken en zien ze laeter heur 
bi'jdrege in de bundel weeromme. Een 
peer veurbeelden van zokke vraogen bin: 
1. Wat is, neffensjim, de ooldste boom 
van jim dorp? Hoe oold is die en wat 
veur soort boom is et? Zoj'm een foto 
van die boom maeken wifien? 
2. Wat veur soorten bomen staon d'r 
veerder in jim dorp? 
3. Hoevule bos was d'r vuuftigjaor 
leden in et dorp en hoevule is d'r now. 

Een peer veurbeelden van verwarkings-
meugelikheden in et projekt zels bin: 

1. Beschrief de boom die ie et mooiste 
vienen en waorom. 
2. Beschrief, hoe aj' graeg wifien zollen 
dat je dOrp d'r wat de netuur of gruun-
anleg betreft uut zicht. 
3. Teken een fantesieboom en bedaenk 
d'r een naeme veur. 
4. Schrief een verhael, gedicht of lietien 
over een boom die lopen kan. 

Et kan nog wel even duren veurdat dit 
lessepakket naor de schoelen gaot, ok al 
omdat een peer eerder nuumde projekten 
eerst hielemaole klaor wezen moeten. Dat 
as d'r goenend onderjim binnen die ok 
nog wel wat aorigs over dit onderwarp 
schrieven willen, dan is daor nog wel tied 
veur om dat an mi'j toe te sturen. 1k blief 
jim ok over dit onderwarp in Et Kroontien 
op 'e hoogte holen! 

Piepmoes weenskt alle kiender en ere 
meensken in Stellingwarf en daor buten 
gezellige kastdaegen en een hiel goed 1996 
toe! 



Veurbij, veurbi'j, veurgoed veurbi'j 

We kommen eerst even weeromme op 'e 
foto in de veurige Ovend.. Et raodsel is 
oplost, we hebben verscheiden tillefoon-
ties had van Schrieversronte-leden, die de 
meensken op 'e veurige foto kend hebben. 
Neffens de heer T. Langhout van De 
Fochtel en verschiliende aanderen bin et 
Jan Pander en zien vrouw Antsje. Jan 
Pander was bokkehoolder. As joongien 
van 8-9 jaor mos Langhout wel es mit een 
geite naor de bok van Pander. D'r weren 
in et begin van disse ieuw zeker vuuf 
bokkehoolders in de buurt van Appelsche. 
Jan Pander en Antsje woonden, neffens 
Langhout, an et Zuudaende van De 
Fochtel; van Appelsche uut zien: viak veur 
de ofslag naor et Fochtelervene an de 
lirikerkaante van de weg naor De Fochtel, 
waor as now een protte wilgehoolt staot. 

Et husien staot d'r al lange niet meer. Et 
zol neffens vrouw Ten Hoor uut Ooster-
woolde eertieds ofbreuken wezen. 
En dan now de foto van hierboven. Et gaot 
hier om een foto uut Steggerde, ok uut et 
begin van disse ieuw. De foto is eigendom 
van Jan en Akke Punter van De Hoeve. 
Op 'e foto, in et midden mit de bessem in 
de haand, staot Hendrik Punter, de over-
grootvader van Jan Punter. Hendrik 
Punter was indertied koster van de her-
vormde karke van Steggerde. Hi'j is 
wegraekt in 1922. Zien vrouw Vroukje 
Zandstra staot links van heur man mit 
veger en tuugblik. Et het grif slimme 
schoon yolk west! Vroukje raekte weg in 
1920. En dan weer een vraoge. Wie is de 
vrouw rechts op 'e foto? Een femiielid? 
Graeg jim reakties! (jv) 



WAT IS DR NOW STELLINGWARFSER 
AS 'N STELLINGWARVER BAANK? 

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

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

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

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

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

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

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

Van Supersperen tot Hypotheek, 
van Verzekering tot Rekening Couraant. 

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

DE VEURSCHOTBAANK, 
DE STELLINGWARFSTE BAANK 

VAN DE STELLINGWARVEN 


