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Oene Bult 

Oonze dadde burgemeester warkt in 
Zeewoolde 

Geke Faber, burgemeester van Zeewoolde. 

Geke Faber (44), vrouw van Hero Werk-
man in Zaandhuzen, nuum ik oonze dadde 
burgemeester en ze warkt in Zeewoolde, 
vlakbi'j Hadderwiek. Et dorp - in de 
Flevopoolder - beslat 27.000 bunder en telt 
14.000 inwoners, die daor hooguut dattien 
jaor verbieven hebben, want zo jong is dit 
dorp flog. De meersten kommen van de 
Veluwe of, mar ok uut et noorden en 
tegenwoordig et Gooi. In deursnee goed 
opleide meensken, die veurnaemelik in de 
dienstesektor warken. Et dorp het een 
eigen straand, haven, praothusien en een 
winkelcentrum, dat zien vorm nog vienen 
moet. De huzen Tr omme henne vertonen 
een roeme variaosie an architektuur. De 

raanke, spitse karketoren mit uurwark 
vaalt mi'j et meerste op. En de Keunstbae-
ne, die kotleden in alle kraanten staon het. 
Vrouw Faber vint et 'leük' van disse 
gemiente burgemeester te wezen en in 
iene van die mooie huzen te wonen. Ze 
het dus ems een zundagshuwelik mit Hero 
en dat het zien veurdielen. De iene het 
zien onderkommen in Zaandhuzen, waor 
de Zeewooldigster een weekaeridehuus an 
het en aandersomme. Mooi om op et iene 
plak te zeilen en op et aandere plak wat te 
boerken. En as nevenfunktie is ze bestuur-
der van Wico, de wild schaedekemmissie. 
Nao honderd kilemeter autorieden stao ik 
in et gemientehuus, dat now nog mit een 
germanisme op de bodden angeven staot 
as 'Raadhuis'. Geke waacht mi'j, elegaant 
kieded, op in heur ontvangstkaemer, mit 
een koffiemaol op 'e taofel. 1k zeg et mar 
eerlik, mooi dat hier een vrouwspersoon 
burgemeester is, die ok daor an daenkt. 
Bi'j manluden blift et vaeke bi'j een paan-
tien koffie, anbrocht deur een sikkreteres-
se of koffiejuffer. (Ok goed heur, mar 
toch! 1k let ok op de kleine dingen en vien 
vrouw Faber drekt al hiel aorig, al kan ze 
naor eigen zeggen ok best 'hard zijn'.) 
Daor naor vraogd bliekt ze in 's Grave-
laand geboren te wezen, nogal es verhuusd 
naor Ommen, Sneek, Nijmegen, en psy-
chologie leerd in Grunningen, waor as ze 
ok heur Hero tegenkommen is bi'j et 
studenteteniel en daor is ze now al 23 jaor 
mit trouwd. Nao et etentien pakken we de 
koenen bij de hoorns. 
Is et slim om burgemeester te hieten? 
'Nee, dat is een funktie. Mannen en 
vrouwen hebben allemaal hun kapaciteiten 
en kunnen in principe voor elke funktie in 
aanmerking komen.' 
Mar d'r bin burgemeesters, die burgervader 
wezen willen. Is in dat geval een vrouw-
meens burgermoeke? 



Geke lacht en zegt: 'Nee, asjeblieft niet en 
dat leeft ook niet meer onder de' jongere 
generatie.' 
Geft et veurdielen aj' as vrouw burgemeester 
binnen in vaeke een mannelike bestuurskul-
tuur? 
'Nee, beslist niet. Je ziet ze wel eens 
denken: jij wou burgemeester worden? 
Nou, bewijs dat dan maar eens.' 
Zol et aandersomme betergaon, een man as 
veurzitter van een Raod mit overwegend 
vrouwluden? 
'1k denk van wel.' 
Vrouw Faber bet veur de PvdA (en rooie 
vrouwluden) ok een schoft in de Staoten 
van Frieslaand zeten en kan now op 
ofstaand de kwessies van tael en kultuur in 
die perveensie wat objektiever bekieken, 
donkt mi'j. 
Hoe zien jow etfeminisme now? 
'Het gaat de goede kant op. Veel vrouwen 
voelen zich niet happy in hun huismoeder-
situatie. Scheidingen van 1 op 4 a 3. Maar 
het gaat wel heel langzaam, ja.' 
Wat moet d'r nog gebeuren? 
'Met name de belasting- en sociale verze-
keringswetten moeten meer geIndividuali-
seerd worden. Die gaan nu nog teveel uit 
van gehuwden en gezinssituaties. En nu 
zijn er nog veel (huis-)vrouwen voor wie 
veranderingen niet zo nodig hoeven, maar 
wel voor hun dochters verbeteringen 
wensen. Langzaamaan gaat de emancipa-
tie wel door. Alleen de rekiame blijft ver 
achter, die wil alleen nog maar mooie 
vrouwen aan bet aanrecht hebben. 
Hoe ziej' op ienige ofstaand de ontwikkeling 
van tael en kultuur in Frieslaand? 
'1k merk op een afstand dat overdreveti 
akties niet goed werken, zoals tweetalige 
plaatsnaamborden en Fries in de trouwak-
ten. Er wordt schamper op gereageerd. 
Friesland is een provincie van Nederland. 
Wel dient er konsekwent en heel strate-
gisch aan te worden gewerkt in houding, 
geld beschikbaar stellen en opdrachten 
geven, maar niet in extremo.' 
En naor de Stellingwarven toe? 
'Hetzelfde als voor Friesland. Maar wat 
Friesland van Den Haag verlangt, schept 
verplichtingen naar de Stellingwerven toe. 

Toen ik in de Staten zat en er een kursus 
Fries werd gegeven, ben ik Stellingwerfs 
gaan doen.' (Ze geft as bewies een zin in 
oonze streektael, mar veur et hiele vraog-
gesprek is et toch wat muuizem.) 'Toch 
worden de Steilingwervers in Leeuwarden 
te weinig gehoord, 10% van de bevolking 
is niet Friestalig en dan is een trouwakte 
in het Fries toch idioot!' 
En veerder? 
'Verder gaat bet wel goed. En je kan niet 
in elk dorp alles hebben. Er is één Con-
certgebouw en dat is in Amsterdam. 
Drachten, Heerenveen, Assen en Zwolle 
bieden veel mogelijkheden. Natuur en 
kultuur liggen in de Stellingwerven dicht 
bijelkaar. Ze moeten er by. voor oppassen, 
dat er niet van die (witte) puisten aan de 
dorpen worden gebouwd. Kultuur is ook, 
als ze by. in Zandhuizen zeif een theater-
ruimte bouwen. En de lay-out van De 
Oveñd kan professioneler.' (Geke geft as 
bewies deur naor bladziede 4/5 (te plat) 
en 12/13 (ongelieke hoogte van de foto's) 
uut nommer 6 te wiezen.) 'De herinrich-
ting van Zuid-oost-Friesland moet heel 
zorgvuldig gebeuren.' 
Een eigen dorp- of streektael hebben ze 
bier in Zeewolde niet, mar et mingsel van 
importtaelen geft wel et mooiste Neder-
laans, mient Faber. 
Et weekaende gaot de burgemeester uut 
Flevolaand naor de Stellingwarven toe. 
Hero Werkman (van de SDP) en de vrouw 
bin dan weer een peer daegen bi'jmekeer. 
En hebben mekaander van alles te vertel-
len. Ok over de poletiek. 
Kan dat wel, twiepoletiekeperti'jen op len 
kussen? 
'We hebben de tijd achter ons dat man en 
vrouw precies dezelfde denkbeelden 
moeten hebben. Heb je tenminste wat te 
debatteren.' 
Et akkedeert goed. 
Of vrouw Geke Werkman-Faber gaot Het 
meesterstuk van Anna Enquist nog es weer 
lezen in de grote kaemer, die vroeger de 
dele was, van de boerderi'je in Zaandhu-
zen. Of een boek van Johan Veenstra, 
'ook al behoort dat niet tot de wereidlite-
ratuur - zoals Marquez - maar dat preten- 



Lodewiek H 

Stonehenge 

Kring van zwaore stiender 
op glooiende heuvel 
midden in 't Ingelse laand, 

machtig bouwwark 
van meensken die wi'j 
veur primitief hullen, 

tempel, offerplak, 
zunnekelinder, 
stienen ieuwe komputer" - 

middelpunt van de eerde 
van waoruut paeden en wegen 
tot veer uutlegd binnen, 

welk geniaal brein, 
welke grate gedaachte 
het jaw tot staand brocht, 

veur welke godhied, 
deur wat veur yolk 
bi'j' uutdocht en opricht? 

Verheerd he'k veur jaw 
staan en am jaw drid, 
henne-weer-denne gaande. 

Herinnering an 't verleden, 
veuruutwiezing naor toekomst 
waor ak tied iens in verstient, 

staaj' daar ieuwen 
en ieuwen as raodsel 
in de oneindige raemte... 

Keert uuteindeik alles weer-
omme in de iewige cirkel- 
gaank daor et iens an antsprang? 

deert hij oak niet.' 
Heur studie rechten vragt ok de neudige 
rust en tied. En misschien nemt ze heur 
hiele gemienteraod mit anhang nag wel 
een keer mit naor de Stellingwarven, zoas 
veurigjaor gebeurd is. Oonze dadde bur-
gemeester is ok een betien ambassadeur 
van Frieslaand in de poolder. 

N.S. In de twie uren (van 13.00-15.00 ure) 
dat we praot hebben, is de burgemeester 
deur gieniene amhtener en ok niet deur de 
tillefoan stoord. Dat mag ok wel in de 
kraante, vien ik. 



Krummelties 
ZWAANTJE GAOT, KOOSJE KOMT 

Op 'e jaorvergeerdering in Berkoop op 7 
december j.1. het Zwaantje Kuiters-Keizer 
ofscheid neumen van et bestuur van de 
Schrieversronte, daor ze tien jaor inzeten 
het. Veurzitter Klaas van Weperen beste-
dede uutvoerig andacht an alle wark, dat 
Zwaantje veur oons uut de wege zet het. 
As kedo weren d'r vanzels bloemen en 
Zwaantje mag een keunstwark maeken 
laoten deur Peter Lazarov uut Ooster-
woolde en daor was ze slimme bliede mit. 
Zwaantje zit now niet meer in et bestuur, 
in aandere hoedaonigheden kowwe heur 
grif nog wel es tegen bi'j de Schrieversron-
te! 
Veur Zwaantje wodde Koosje Hornstra-
van Elselo van Der Izzerd in et bestuur 
keuzen. We hopen dat ze een genoeglike 
tied bi'j de Schrieversronte hebben mag. 
Welkom! (jv) 

DE BATFEN 

In et juninommer 1996 van De Ovend kon-
nen jim lezen over de Batten tussen Ber-
koop en Dc Miente. Op 'e foto bi'j et stok 
van Henk de Vries kuj' in de veerte et 
husien zien daor eertieds Gijs en Eltien 
Biel woonden. In laetere jaoren is et 
husien aorig verbouwd. Hoe et d'r uutzag 
in de tied dat de fern. Biel d'r woonde en 
dat et Battenpad nog een echt verbie- 

ningspad tussen Berkoop en De Miente 
was, zien jim op disse foto. (sbl) 

Wie het een mooi (levens-)verhael veur 
De Ovend en kan dat zels niet opschrie-
yen? Geefje naeme en adres op en oonze 
mitwarker Oene Bult komt bi'j jow langes 
om et te neteren. Dit is je kaans, doe mit! 
(jv) 

REKLAME 

Sund een posien is d'r in de rekia me op 
Omroep Frieslaand riegelmaotig Stelling-
warfs te heuren. Een peer maond leden 
belde Jan Sikkes mit et idee om rekiame 
veur zien lappiesgoed in de (streek)taelen 
van de perveensie te maeken. Een mooi 
idee, daor we vanzels graeg an mitwark-
ten. Femmie van Veen (Hooltpae) wodde 
anrikkemedeerd bi'j Sikkes en is now 
riegelmaotig in de rekiame te heuren, 
tegere mit vrouwluden uut o.e. Et Bildt, 
Sneek, Liwwadden en de Woolden. (sbl) 

WEDSTRIED 

Van 't jaor bestaot de Stellingwarver 
Schrieversronte 25 jaor. Et leek de redak-
tie van De Ovend aorig toe en doe daor in 
oons tiedschrift nog wat extra's mit. 
We roepen jim, lezers van De Ovend, 
daoromme op een verhael(tien) in et 
Stellingwarfs te schrieven, dat percies uut 
25 zinnen bestaot. Ft mag overal over 
gaon. 
Doe mit en stuur jim bi'jdrege naor oons 
kantoor in Berkoop. De mooisten wo'n in 
de loop van et jaor in De Ovend ofdrokt 
en... veur de drie mooiste inzendings is d'r 
een boekebon van f 25,--. We verwaachten 
jim inzendings veur 1 juli. 
O ja, de redakteur en de buroredakteur 
meugen ok een stokkien schrieven en 
insturen, mar zi'j kun niks winnen! (jv) 



De hieleploeg van de revu op 'eplaanken bi Y Dragt in Wolvege. 

SPEYFERENDE REVU 

Et feestjaor van de 25-jaorige Schrievers-
ronte zette op 10 en 11 jannewaori spette-
rende uut aende mit de revu We gaon te 
sutelen. Een vuuftig meensken cleden d'r 
an mit: tenielspeulders, een koor, een 
orkest, schoelekiender en balletmaegies. 
Et wodden twie prachtaovens! Zoe'n 
vuufhonderd meensken (twie uutverkoch-
te aovens) hebben d'r bij Dragt in Wolve-
ge van geneu ten. Hawwe de kaorten in de 
vri'je verkoop daon, dan hawwe zo nog 
een zael vol had. 
Revu, verlotting en daansen nao, et was 
een groat feest. Een goeie greep van de 
Warkgroep Publiciteit! En we stikken 
hierbi'j kollektief een grate ploeme op 'e 
hoed van Anne Mulder, de schriever van 
de revu. Mooi wark, Anne! (jv) 

NI'JE MITWARKSTER 

Van aende 1996 of warkt d'r in et kader 

van de J.W.G.-regeling (Jeugd Werk 
Garantieplan) een ni'je mitwarkster bi'j de 
Schrieversronte. Et is Saskia Douma van 
Wolvege en ze kan warschienlik tot janne-
waori 1998 bi'j oons blieven. Saskia warkt 
veur et woordeboekprojekt an et veldnae-
me-onderzuuk (zi'j brengt gegevens daor-
van in in de komputer) en in et doku men-
taosiecentrum. Daornaost heipt ze mit bi'j 
et kJaormaeken van onder'wiesmateriaol. 
(sbl) 

FOUTEN 

In de extra Ovend van jannewaori zatten 
een peer vervelende fouten. 
In et stokkien van Henk Bloemh off op hlz. 
4 moet et jaortal '96 vanzels '69 wezen. 
En in et stokkien van Henk van Olphen op 
blz. 31 bin dejaortallen 1977 verkeerd, dat 
moet 1997 wezen. 
Oonze verontschuldigings. (jv) 



WE BIN TE PLAK 

Op vri'jdag 17 jannewaori was et dan 
eindelik zowied. Naodawwe oons ni'je 
onderkommen in Berkoop schonemaekt 
hadden, hewwe die dag mit man en macht 
an 't verhuzen west. Dc Meulehoeve in 
Oosterwoolde mos leeg en alles mos naor 
de oolde Veurschothaank in Berkoop 
hrocht vodden. Twie grote vrachtwaegens 
vol! Vat kwam d'r wat los! We hadden d'r 
gien idee van, dawve zo verschrikkelik 
yule spul hadden. Et was al mit al een 
hide vrotteri'je en et kwarn ommeraek op 
'e krop van de hlaoze an, mar de Schrie-
versronte is te plak! Daank vri'jwilligers! 
En we vienen mit mekaander dae daor 
in Berkoop op een daelders plakkien te-
rechte kommen hinnen. (jv) 

Vri 7willigers Jan Punter en Henk de Vries 
bin drok an 't vrotten mit de verliuzing van 
de Scl1rieversronte. 

MIDDAG OVER TENIELSCHRIEVE-
RI'JE 

Nao de pehliekstrekkers Nely Vriezema, 
Twa en Matilda komt et Friestaelige 
Try ter now mit een stok van een hiel 
aander kerakter: Hertejacht, een stok over 
liefde in et Frieslaand van vandaege-de-
dag. 
Tien Friese schrievers leverden ieder een 
scene. Tien verschillende menieren van 
anpak en bi'jtieden konfronterende opvat-
tings, die regisseur Jos Thie tot ien gehiel 
maeken moet. Een uniek projekt. 
Ttyater wil warken an de toekomst van 
oorspronkelik Friestaelig teniel. Schrie-
vers moe'n de kaans kriegen heur stokken 
op 'e plaanken te zien. Veur et levendig 
holen van de Friese theatertraditie is dat 
van wezelik belang. Et is ok een uutdae-
ging. 
Doe Hertejaclit op et repertoire zet wodde, 
ston d'r nog gien letter op pepier. Aanders 
as mit kiassiekers moet et stok himzels 
nog hewiezen. 
Dc schrievers die mitwarkt hebben bin: 
Wilco Berga, Tsjitske de Boer, Hans 
Brans, Koos Daistra, Ytsje Hettinga, 
Lolkje Hoekstra, Baukje Miedema, Rom-
ke Toering, Jahik Veenbaas en An tine 
Zijistra. 
Op zaoterdag 8 meert (daotum onder 
veurbehoold) zal in de Harmonic in 
Liwwadden een literaire middag hulien 
wodden over tenielschrieveri'je, daor ok 
de schrievers van Hertejacht bi'j betrokken 
binnen. 
Bi'j voldoende belangsteLling is Tiyater 
bereid ok een inleiding over Hertejacht te 
verzorgen veur o.e. leden van de Stelling-
warver Schrieversronte, op zaoterdag 22 
meert in Et Vene. 
Inlichtings: Tiyater/Sytske de Boer: 058-
2882335. jv) 

KEUNINKLIKE ONDERSCHEIDING 

Fokke (van Lute) Middendorp docht dat 
hi'j op vri'jdagmiddag 24  jannewaori 1997 
in Dc Ark in Wolvege kwam om de her-
drok van zien bock Her en der deur et oulde 



Fokke Middendorp: ridder in de odder van Oranje-Nassau. 

Wolvege in ontvangst te nemen. Dat dee 
hi'j ok wel, mar d'r was meer te redden! 
Burgemeester Remco Heite vertelde die 
middag dat Fokke Middendorp benuumd 
was tot ridder in de odder van Oranje-
Nassau. Dc hurgemeester speidde de 
schriever de versiersels op, die daor 
slimme inneumen mit was. 
Veur verschillende verienings het Midden-
dorp slimme aktief west. Veur de Stelling-
warier kulturele wereld het hi'j een protte 
betekend en betekent hi'j nog een protte. 
Hi'j bet him slim inzet veur de Verieninge 
Historic West-S tell ingwarf en de Stelling-
warver Schrieversronte. 
Middendorp publiceerde verscheiden 
boeken bi'j de Schrieversronte: Her en der 
deur et oolde Wolvege, De Van Harens en 
Wolvega, Huus op e Miente (hier kreeg hij 
in 1996 de H.J. Bergveld-pries veur), 
Fokke van Lute op 'e tekst overAant Heida, 
Jan van Schoot en Johannes Wardenier en 
Na driemaal klokkleppinge. Veur De Ovend 
schreef Middendorp o.e. de serie Oonze 

Volk. 
Dc veurzitter van de Schrieversronte, 
Klaas van Weperen, leidde de middag in 
Wolvege, versch illende sprekers sprakken 
Middendorp toe, Pieter Jonker hul een 
lezing over et wark van Middendorp. 
Et is de twiede keer in vri'j kotte tied, dat 
iene mit veur zien aktiviteiten veur et Stel-
lingwarfs en de Schrieversronte een keu-
ninklike onderscheiding krigt. In 1995 
kreeg Hiltje de Boer-Akkerman uut Else 
zoe'n onderscheiding. Zoks is mooi, want 
et straolt een betien op oons allemaole of! 
Dc redaktie van De Ovend fielseteert de 
ni'je ridder van hatte. (jv) 



Harmen Houtman 

Adam & Eva 

Ze wollen dit jaor es wat aanders bij Op 'e 
plaanken. Jaoren hadden ze de deursnee 
klucht veur 't voetlocht brocht. Disse 
winter wollen ze twie ienakters speulen. 
lene was een bestaonde. Veur de ere 
hadden ze een bekende Stellingwarver 
schriever vraogd. Een jaor leden had hi'j 
de opdracht kregen. In september ston d'r 
een stok van drie kertier op pepier. De 
pergramme-kemmissie was in eerste 
instaansie kel wodden doe ze 't lazzen. Et 
was wel hiel wat eers as ze wend weren. 
Een mederne opvatting van een oeroold 
thema. Et had wat biebels en ok wat 
humoristisch. Et vreug om een prachtig 
dekor. Naodat ze 't vuuf keer deurlezen 
hadden, kwammen ze d'r aachter dat et 
een stok veur een hiel bried pebliek was. 
Ze zollen d'r misschien wel mit uut speu-
len kunnen. De kas kon wel wat stuvers 
bruken. 
Wemeltien en Fetsje weren ofgrieselik 
ni'jsgierig wat veur rolle ze dit jaor kriegen 
zollen. Ze misten glen seizoen. Fetsje was 
meerstal de zorgzeme mem en Wemeltien 
belaande in de ha!fwieze rollen. Op 'e 
aovend van et verdielen van de kerakters 
zee veurzitter Jan, dat ze dit winterschoft 
es wat eers wollen. D'r stonnen twie 
ienakters op 't pergramme. Dc iene was 
De dochter van omke Koos en de ere Adam 
& Eva. De beide vrouwluden kregen een 
rolle in et !aeste stok. Fetsje moch Eva 
speulen en Wemeltien zol de Slange 
wodden. Ze keken mekeer verheerd an. 
'Dit wee'k niet,' zee Wemeltien, 'ik hebbe 
aenlik een hekel an adders en slangen. 1k 
hebbe ok nog nooit een dier speuld. Doe 
mi'j die rolle van Adam zien schoonmoeke 
mar.' 
'Die kriej' niet,' zee Lebbegien, 'die heb ik 
al! Daor wil 1k me in uutleven!' 
'Wat moet ik now as Eva,' opperde Fetsje, 
'waoromme moe'n we beslist op 'e meder-
ne toer?' 

Jan legde uut dat veural de jonge speulers 
es wat eers wollen. Ze mossen eerst de 
rollen mar es lezen, dan zollen ze zien dat 
et best wat toevul allegeer. 
Et vul nIet toe, veural wat Fetsje betrof. 
Ze moch haost niks an hebben en mos ok 
nog zinnen zeggen mit 'schuine' woorden. 
Et slimste vun ze liekewel dat Foeke 
Bolster Adam was. Hi'j mos heur aachter 
zien rogge weghaelen, de aarms een hide 
tied om de schoolders slaon en stief tegen 
heur an liggen onder een boom. Die 
Foeke had een dubbele onderkin en een 
boek, die zo rond was as een biertonne. Ze 
huverde al van de gedaachte dat ze zien 
roege bouwvakkers-k!auwen om heur 
rogge vu!en zol! Et ienige mooie was, dat 
ze de heufdrolle had en de tekst heur over 
't algehiel best mitvul. 
Et vul Wemeltien aachterof ok niet tegen. 
Een half ure hul ze 't wel vol in zoe'n 
grune slangehuud. Omdat ze d'r ok dit 
jaor bi'j wezen wollen, nammen ze beidend 
de rolle toch an. Want wat d'r overscheut 
was Madonna, as eigentiedse Eva, Gree 
Hofman, as et Kwaod-van-de-Wereld en 
Renet Elstar, as de Verleiding! Now dan 
beter Eva en de Slange. 

Fetsje waachtte totdat ze nog allienig over 
was mit Jan. 
'Moej' es goed heuren, Jan,' zee ze, 'ik wil 
die rolle van Eva graeg hebben, mar niet 
mit Foeke as Adam. Die man is mi'j te 
dikke en te vet, hi'j liekt oonze motte we!. 
1k griezele al as ik d'r an daenke, da'k mit 
him onder die boom liggen moet!' 
Jan keek vertwiefeld naor de balken van 
de ge!agkaemer. Now hadde de kemmissie 
et zo goed uutdokterd en weren ze 't d'r 
nao lang beraod over iens dat Fetsje de 
heufdrolle hebben mos. Opiens wol ze niet 
en zee dat náo de bi'jienkomst! Toch kon 
hi'j heur wel ienigszins anvulen. 
'Wie moet neffens jow dan Adam speu- 



len?' vreug hi'j. 
'Dat kan mar iene wezen,' was Fetsje heur 
bescheid, 'mien eigen Karel. Hi'j het zes 
jaor leden de rolle van kastelein ok prach-
tig daelezet, dat mi'j donkt...' 
'1k zal et mit de eren overleggen,' zee Jan, 
'jow heuren et nog wel.' 

Twie daegen laeter was 't veur mekeer, 
Karel moch Adam speulen. Veurzichtig 
brocht Fetsje him op 'e hoogte. Eerst 
begon ze him te priezen veur zien kreaosie 
as kroegbaos doedestieds. Doe zee ze, dat 
ze eindelik weer een rolle hadden, die him 
op 't lief schreven was! Bi'j et heuren van 
de naeme Adam mos hi'j wel even slikken. 
Et was de bedoeling dat hi'j inkeld een 
soort raffelig rokkien dregen zol. De huud 
wodde him bruun sminkt en desnoods 
kreeg hi'j een kaorte veur vier keer naor 
de zunnebaank. Ze wol wel wat veur him 
haoken as dat moch. As hi'j et d'r die 
aovend veur over had om de lange onder-
broek veur een schoffien an de kapstok te 
hangen, dan kon 't best wat wodden. 
De koegel was pas goed deur de karke, 
doe hi'j heurde dat Barbara van Veenen 
de rolle van Madonna veur heur rekening 
nam. Barbara was een pittige meid van 24 
en utermaote geschikt. Hi'j had al lange es 
mit heur op 'e plaanken staon wild, al was 

mar in een bijrollegien! 

Nao acht weken rippeteren gongen ze uut 
aende mit de kleraosie. Tied om et rok-
kien te haoken was d'r deur ailerhaande 
drokte bi'j in scheuten. Geeske, die alle 
kieren uutzocht, had een soortement klein 
zwembroekien veur Karel bi'j heur. An 't 
ielestiek had ze een toppe raffia hongen 
mit zo hier en daor een draotien gruun 
gaoren. Vanzels hong d'r een viegeblattien 
tussen! As 't him te bloot was maekte ze 
nog een baantien over iene schoolder. 
Veur Fetsje was d'r een ofknipt zoemer-
jurkien uut de jaoren 80 mit wat slierten 
gruun ketoen. Ze mossen et mar es pas-
sen. Ze verdwenen aachter de deure van 
de Dames en Heren. 
Haost toegelieke kwammen ze de zael 
weer in. Fetsje schrok geweldig van Karel. 

In 't veurste plak was him de zwembroek 
vusen te klein; de naevel troonde d'r wel 
15 centimeter bovenuut. Dat zoe'n meens-
ke as Gees heur niet even opbeld hadde 
veur de maote! Dan kwam de raffia op be-
paolde plakken tot over de kni'jen en et 
dekte op ere plakken niet toe, waor as 
zoks hadde neudig was. 
'Hi'j liekt Tarzan wel,' zee Fetsje tegen 
Gees, 'jow daenken toch niet dat ik mit 
iene et teniel op gao, die d'r uutzicht as 
een chimpansee mit een anstikkende 
aachterkaant en uutstikkende veurkaant. 
Ze kun Karel wel oppakken as potlood-
venter! De eerste de beste pornofilm zol 
d'r een Oscar veur kriegen! Et is goor en 
schunnig, et liekt nargens op. 1k wil mid-
den in de naacht niet deur de zedenpelisie 
van mien bedde haeld wodden as mede-
plichtige in een erotische veurstelling 
zonder vergunning! Enne... wat vien ie d'r 
van, Karel?' 
Die bekeek himzels es van boven naor 
beneden en zee doe dreuge: 'Et vaalt mi'j 
niet tegen. Veur iene keer wil ik dit we! 
an.' 
As een furie vlochtte Fetsje et husien in. 
Ze kwam terogge mit de kieren in de 
haand en de overjasse halfdichte over heur 
'Evakostuum'. 
'1k doe niet meer mit,' zee ze, 'a'k hier mit 
mien eigen kerel veur schut staon moet, 
dan zuken jim mar een ere veur die heufd-
roile!' 
Mit een kiap sleug ze de kefédeure aach-
ter heur dichte. 
Doe Karel die aovend nao de rippetisie 
veurzichtig de kaemerdeure eupendee 
vreug Fetsje drekt: 'En... hoe is 't oflopen? 
Doej' dat malle geval uut?' 
'Nee, ik hole mien rolle,' zee hi'j, 'Barbara 
van Veenen wodt Eva!' 
Fetsje leup rood an en gierde: 'En ikke 
dan?' 
Kaim de trappe oplopende zee Karel: '1k 
mos van Jan vraogen of jow now asjehlief 
Madonna wel speu!en wollen?' 



Ybe Duursma 

Waopenopslag op Der Izzerd 

In een eerdere Ovend kaj'm een verhael 
lezen over de Duutser Hans Kilter, die op 
Der Izzerd woond het en naor schoele 
gaon het in Hooltwoolde. (Een honger-
kiend, De Ovend, 2lejg. no. 1, red.) 
Op een zaoterdag om half elf wodde De 
Ovend bi'j mi'j bezorgd en een half uurtien 
laeter gong de tillefoon. 
Een vrouw uut Appelsche belde mi'j op, 
aorig overstuur, ze vertelde dat ze Marian-
ne van Ernst was, een dochter van de 
vermoorde boswaachter Marinus van 
Ernst. Ze hadde nooit weten wie as heur 
vader vermoord hadde. 
'1k was acht jaor,' vertelde ze, 'rnoeder was 
jaorig, vader was even thuus am moeder te 
fielseteren en ik mach in et grote bedde 
slaopen.' 
Ze zag et nog veur heur dat de Duutsers 
vader mitnamrnen mit et fatale gevol. 
De twiede die belde was Henk de Vries, 
ok uut Appelsche, die hadde kontakt had 
mit Marianne tiedens een vergeerdering 
daor. Zi'j wol wel graeg dat Henk stappen 
ondernemen zol om die Kilter op te 
sporen. 
De dadde die kontakt opnam was een 
vrouw uut Arnhem. Zi'j hadde in de 
Liwwadder Kraante een reaktie lezen over 
mien artikel, zi'j maekte heur bekend as 
Nellie Nijenhuis. Ze vertelde dat ze in 
Ni'jschoot bi'j de Van Ingelenvaort naost 
de pleegoolden van Hans, de femiie 
Geerlings, woond hadde. Hans gong doe 
naor de ambachtsschoele in Et Vene om 
et schildersvak te leren (zo was Hitler ok 
begonnen ... ) Hi'j hadde de boerderije van 
heur oolden opvarfd in die daegen. Heur 
breur was kammeraod mit Hans, mar de 
vrundschop was oflopen doe Hans nazi-
sympathieen began te vertonen. 
Ze vertelde ok dat heur moeke een Nij halt 
was en dat pake boer west hadde op de 
Mientheplaetse in Hooltwoolde. As klein 
maegien was ze vaeke bi'j pake uutvan- 

huus west. Pake gong vaeke woensdags 
naor de varkenmark in Wolvege mit peerd 
en rietuug. Pake mos op 'e weerornmerei-
ze altied nog bi'j de oolde harbarge de 
Ooievaar an cm een borreltien, zi'j kreeg 
dan een glassien ranje. 
1k vertelde heur dat pake destieds een 
lelke hand hadde die naachs los om huus 
leup. Op een morgen, doe pake Nijholt 
van bedde kwam, lag de hond bi'j een 
saobel en miste een stok van de veurpote. 
Naachs was d'r een kerel, die via et oolde 
pad dat langs de plaetse leup gaan was, 
slaegs raekt mit de hand. 
Nellie Nijenhuis was de Friese tael nog 
goed machtig, zi'j en heur man Ynze 
wallen es langes kommen om over de 
oolde tieden te praaten. 
De vierde die mi'j belde was Wiebe de 
Vries uut Wolvege, de bekende schriever 
van oorlagsherinnerings en et boek De 
Regio rijdens de Tweede Wereldoorlog Ok 
hi'j was deur Henk de Vries en Marianne 
van Ernst benaoderd am Kilter op te 
sporen. De Vries is d'r inderdaod in slaegd 
am meer te weten te kom men over die 
Kilter. In Regio Expres het destieds een 
artikel van Dc Vries staan, over Kilter, dat 
die in Westerbork d'r uut naaid is naor 
Duutslaand. De Vries is van aordiel dat aj' 
in Duutsla and am infermaasie vraogen 
over dergelike zaeken, daj' daor niet yule 
mitwarking kriegen, ze zwiegen d'r liever 
aver, et is veurbi'j. 
In et back dat Dc Vries schreven het, gaot 
hi'j op bladziede 175 uutvoerig in over 
Kilter, hoe hi'j ontsnapt is. Een schaffien 
leden vertelde Dc Vries mi'j, dat hi'j 
geweer wodden was, dat Hans Kilter 
wegraekt is op 19 meert 1980 en dat hi'j 
waanachtig was in Gütersloh. 
Aj' een back schrieven willen, dan bin 
infermaanten belangriek, zo kwam Dc 
Vries ok bi'j mi'j over de waopenapslag in 
1944. In een leeg husien op 'e Zanen van 



In dit husien op 'e Zanen van Der Izzerd wodden in de oorlog waopens verburgen. 

Der Izzerd, dat van oons was, hewwe 
naemelik een maond of wat waopens 
verburgen had. De Vries wus d'r een 
hieleboel van of, mar d'r kiopte argens wat 
niet. Ok Jan van der Veer uut Wolvege, 
veurmaolig verzetsman, is tegere mit Jan 
de Vries, de gemienteambtener van de 
ofdieling onderwies, doende west om 
lesmateriaol bi'j mekeer te brengen veur 
et yak hiemkunde op de schoelen. Ok mit 
Jan van der Veer zien miening over de 
waopenopslag was ik et niet iens. 
Zowel Van der Veer as De Vries weren 
van mien ing dat wi'j de waopens drie 
daegen verburgen had hebben. 1k hadde 
gelokkig as bewies mien dagboek uut 
1944-1945. 

15 November 1944, et was half tiene 
aovens en aorig mistig. D'r wodde op 'e 
deure kiopt en d'r wodde reupen van 

'Vollek?' Et weren de twie pelisiemannen 
uut Hooltpae, Caro en Koopmans, die et 
waopentraansport begeleided hadden, ze 
hadden et zwiet dikke te pakken en had-
den zin an wat drinken, we woonden doe 
een aende aachterof in de poolder, et pad 
was soms niet zo best, veural bi'j de haast. 
Omdat d'r ok twie onderdukers in huus 
weren, zeden de mannen netuurlik dat ze 
op petroelie weren. 
Een weke eerder weren we deur Van der 
Veer benaoderd of wi'j ok plak hadden 
veur waopens, mar omdawwe onderdukers 
in huus hadden, was et beter om oons 
leegstaonde husien op 'e Zanen daor veur 
te bruken. Dat was een beter plak. 
Op 20 november deuken ok de twie peli-
siemannen onder mit heur hiele huusho-
ling, die van Caro gong naor de oolden 
van vrouw Caro in Oranjewoold, zels 
hadde hi'j een aander plak. Zien pelisie- 



hond, die al een betien ofricht was en een 
jaor oold was, kreeg plak op oonze boer-
deri'je en zo! 17 jaor bi'j oons wodden. 
Omdat de huusholing van Caro ok eten 
mos, kwam hi'j op 21 november anfietsen 
mit een koffertien mit viels en omdat hi'j 
niet over de Mildamster brogge duste, wol 
hi'j graeg dat wi'j dat naor Oranjewoold 
brochten. Ondaanks zien vermomming, 
hi'j hadde een brille zonder glaezen op en 
een anplakte snor, zag hi'j d'r tegen op, hi'j 
wol niet graeg pakt wodden. 
Op 12 feberwaori 1945, om drie ure 
morgens, bin de waopens ophaeld, et was 
beter dat dit spul vot gong. Om twie 
redenen aenlik: op et vliegveld van Hao-
velte warkten in die tied verscheiden 
mannen, onder eren ok goenend uut 
Sneek. Niet iederiene die daor dwongen 
warken mos hadde daor nocht an. Jederie-
ne die de kaans hadde om te ontsnappen 
naaide d'r uut. Lopende bi'j de Tjonger 
langes wodde bij naachte oons lege husien 
wel es andaon en bruukt as s!aopplak. Et 
zat vol mit stro, een idiaol plak om te 
slaopen, mar d'r wodde in ommescheurd, 
dat et was haost niet meer vertrouwd. 
Ok een mudde toonde belangstelling veur 
et stro as schoelpiak en op zien beurt 
hadde een muddejaeger weer nocht om de 
mudde te pakken. 
Een twiede oorza eke was, dat de Kanne-
dezen mit de opmars begonnen weren en 
et husien lag nogal ofgelegen. As de 
waopens bruukt wodden mossen, mossen 
ze ok rap beriekber wezen. 
De dadde reden was, et staot ok in De 
Vries zien boek te lezen, dat d'r nog wel es 
verraod was, de waopens even op een 
aander plak brengeri, was beter. Et was in 
disse tied spannend en niet zonder geveer, 
aj' pakt wodden waj' nog nietjaorig! 
Et is goed dat et yak hiemkunde op 'e 
schoelen invoerd is, zodat dejeugd van 
now verteld wodden kan hoe et wodden 
kan in een oorlog. Ic zien et ja alle daegen 
op de tillevisie, overal in de wereld is et 
al-le daegen nog oorlog. 

Oene Bult 

de voile waorhied 
Kick in De Ovend noinmer 7 van 1996 
op hi:. 22. 

Klaas 
Knillis 
Hofstra 
het al hiel wat 
losmaekt 
mit zien vassies 
over mislokte 
liefdes, 
de Haans Dorrestein 
van et Noorden 
an et verwoorden 
van zien onhaandighied 
om van vrouwluden 
mit prachtige tieten 
te genieten; 
mit zien honderd- 
en-iene erverings 
op dit mad 
het hi'j, 
ok in dit blad, 
zien liefdesboek 
veur oons 
eupen legd. 

(Wat is dichten dan 
aanders as eupenmaeken, man, 
ie bin zels 't levende hewies d'r van!) 



Johan Veenstra 

Is 't niet zo? 

LANGE TI'JEN 

Wat zag de redaktie van De Ovend now 
toch in de 100-jaorige Stellingwaifstaon 
over de tegenvalende ni'jjaorsreceptie van 
B. en W. van West-Stellingwarf? 
Vorigjaar nog was er een nieuwjaarsconfe-
rence van Johan Veenstra uit Nijeholtpade, 
maar hij werd niet opnieuw gevraagd, 
volgens niet bevestigde berichten orndat hij 
zich, volgens sommigen, te kdtisch over de 
gemeente zou hebben uitgelaten... 
Daor mos de Liwwadder Kraante vanzels 
meer van weten. Hoe zat dit? Gemientelik 
veurlochter Len us van der Broek zee: We 
kunnen Veenstra er niet elk jaar bij hebben. 
Het moet een verrassing blijven. Anders 
komen de mensen voortaan alleen voor 
Veenstra. 
Dat laeste, daor het Van der Broek van-
zels geliek an, et zit d'r dikke in, dat de 
meensken liever veur mi'j kommen as veur 
B. en W. En veerder is de veurlochter een 
in- en ingoeie kerel, die ok niet helpen 
kan, dat hij zoks zeggen moet van zien 
baozen. 
De redaktie van Dc Ovend wet uut slim 
goed inlichte kringen, die minstens zo 
dichte bi'j 't vuur zitten as Van cler Broek, 
dat de verrassing veur alle drie de wethool-
ders nogal had ankommen is. 
'Dit nooit weer,' raosden ze, want ze bin 
allemaole nao de ni'jjaorskonference van 
de oe zo hekende en hi'j et gewone \ olk oe 
zo populaire Stellingwarver schriever 
veurigjaor goelende en halkende thuus 
kommen, omdat de ti'jen heur zo gloepen-
de zeer deden... 

ERIK HULZEBOSCH 

'Erik Hulzebosch, eindelik een hekende 
persoonlikhied, die gewoon Saksisch prao-
ten blift,' juhelde Otto de Vent in et per-
gramme Van Huus en Hiem op 'e lekale 

omroepen van West- en Oost-Stellingwarf. 
Otto het geliek. Een protte Stellingwarvers 
kun een veurbeeld nemen an Erik Hulze-
bosch. 
Mar wat schreef de Liwwadder Kraante, et 
heufdblad van Frieslaand: de immerplat 
O'erifssels pratende Hulzebosch en de 27-
jarige 'kromproater'. 
Et was weer es plat en kroem. As pattie 
journalisten now es lieke yule respekt veur 
een aander zien tael hadden as veur heur 
eigen Fries, daor zol de Liwwadder Kraan-
te in elk geval niet minder van wodden. 

RONTIEN 

De eerste gemienteraod in Zeelaand, die 
in de streektael vergeerdert, krigt een 
rontien van de Zeeuwse kommesaoris van 
de keuninginne Wim van Gelder. 
Dat ni'jgien haelde an et aende van et 
veurige jaor zowat alle kraanten in Neder-
laand. 
Mit die helofte wil Van Gelder et bruken 
van de verschi!lende Zeeuwse streektaelen 
anvieteren en bevodderen. 
Op een studiedag over streektaelen in 
Huist zee de kommesaoris ok, dat streek-
taelen ailienig hestaon blieven kunnen as 
ze midden in et leven staon. 
Van 't jaor bestaot de Stellingwarver 
Schrieversronte 25 jaor. Feest dus. Mar in 
de beide gemienteraoden praot mar een 
inkeling van de Stellingwarvers Steiling-
warfs. Dat zol toch aenlik aanders kunnen 
en moeten. 
Daoromme gooi ik d'r, krek as de Zeeuw-
se kommesaoris van de keuninginne, een 
rontien tegen an! Dc eerste Stellingwarver 
gemienteraod, die in et Stellingwarfs 
vergeerdert, krigt een rontien van mi'j! 1k 
bin heni'jd! 



Jan Bakker 

Meensken zoas j*ow en ikke 

In 't eerste spullegien, an de laene oostelik 
van et tegenwoordige perceel huusnom-
mer 16 an de Stellingenweg, doe nog Bo-
verweg in Hooltpae, was et echtpeer waor 
et in dit verhael omme gaot, de veurige 
daegs an de lange hure begonnen. Op 9 
meie 1909. 
Et weren Klaas en Tjitske Siegersma, in 
Ooldelaemer weren ze laeter oonze buren. 
Op de lOe meie zatten ze morgens an een 
bakkien koffie, doe Klaas zo kwieskwaans 
weg tegen Tjis zee, want zo nuumden wi'j 
heur altied: 'Wat is jow bruidsschat, om 
hier uut aende te gaon?' 
Buurvrouw dee een greep in de buse 
onder de rok en legde honderd rieksdael-
ders op de taofel. 
'Zo,' zee ze, 'en ie bin hier zeker ok niet 
mit lege hanen henne kommen. Kom d'r 
mar mit veur 't locht!' 
'Now,' zee Klaas, 'ik kan vandemiddag bi'j 
mien boer een jong besien weghaelen.' 
In boerekringen wodt mit hesien een jonge 
koe bedoeld en dat was niet niks. Omme-
rekend naor vandaege-an-de-dag koj't 
gerust een goolden haanddrok numen. 
Nao daor een jaormennig zeten te hebben, 
de drie kiender, twie dochters en een 
zeune bin an de laene geboren, verhuus-
den ze naor 't oostaende van Ni'jhooltpae 
tegen de Binnenweg an. Harrie v.d. Bosch 
zit daor op 't heden mit zien zadelmaeke-
ri'je. 
Et spul was daor wat groter, mar omdat de 
huusholing ok altied meer began te ne-
men, besleuten ze d'r een melkrit bi'j te 
nemen. Een twiede nering zollen wi'j now 
zeggen, mar wel mit et grate verschil, daj' 
doe am je laand niet meer melken konnen 
en now hej' laand genoeg en now kuj' am 
je toewiezing niet meer melken. 
Et gezegde dat een goed wief et halve 
hedrief is, was daor ok wel van toepassing. 
Oonze laetere buurman Klaas kwam op 
een morgen thuus van 't melkrieden en 

zag een spiksplinterni'je boerewaegen op 
't hiem staon mit alles d'r op en d'r an. 
'Hoe komt die waegen hier?' zee hi'j tegen 
Tjis. 
'Now,' zee ze, 'die is hier vandemorgen 
daelezet en die zal vandaege wel es op-
haeld wodden.' 
Mar de waegen bleef staon, waor hi'j ston, 
en doe zee ze aovens tegen Klaas: '1k zol 
him mar in huus zetten, die waegen is van 
jaw.,  
Mit dubbelties en kwatties hadde ze zoe'n 
honderd gulden bi'j mekeer speerd en de 
waegenmaeker, die ok in 't komplot zat, 
opdracht geven veur 't maeken van dit 
kedogien. 
Klaas was hier aorig deur van de kaorte, 
mar et zol nog wel vaeker blieken doen, 
dat hi'j versteld ston van Tjis heur appat-
tigheden. Et vienen van de dubbelties 
tussen de centen was ok een hiele toer. 
Klaas mos een keer naor de netaoris in 
Berkoop en now was daor toevallig ok een 
trouweri'je. Mit dat hi'j dat zaekien daor 
gaedesleug, stoekte him de aosem in de 
keel. Tot zien stomme verbaozing zag hi'j, 
dat de bruid de trouwjurk van zien eigen 
Tjis an hadde. 
Thuus dee hi'j krek of him de neuze 
bloedede, tat aovens nao 't wark. Mit dat 
ze an een kop thee of koffie zatten, zee 
Klaas zo tussen neuze en lippen deur: 
'Zullen wi'j zo veur de aorighied oonze 
trouweri'je nog es overdoen, Tjis? As wi'j 
zo lange waach ten dat de vetrillegies kom-
men, dan struupt et ok al weer minder 
allegeer.' 
Mit hul hi'j et gezicht van oonze laetere 
buurvrauw goed in de gaten, die aenlik 
niet goed wus, hoe ze heur hier now zo 
inienend uutredden mos. 
'Och Klaas, mien jonge,' zee ze nao een 
schoffien, 'wi'j trouwen ommes toch niet 
weer en dan hangt die jurk daor mar in de 
kaaste. 1k kon d'r now iene mit gerieven 
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Et huus in Ni'jhooltpae, waor de femilie Siegersrna van 1918-1925 woond het. Now is hier 
de zaedelmaekerie van Harrie v.d. Bosch. De meensken op 'e foto bin bewoners, die d'r 
veur de fernilie Siegersma woond hebben. Vermoedelik de femilie Huizinga. 

en de centen kun wi'j d'r best bi'j bruken. 
Dat jow die vrouw daor ok uutgerekend 
mit zien mossen. As hi'j now al of niet in 
de kaaste hong, dat haj' nooit murken, zo 
bin kerels now ienkeer.' 
1k moch heur graeg vertellen heuren, 
buurvrouw, over vroeger. Dat dee ze op 
een meniere, dat zeje hielemaole weer 
mitnam naor die tied. 
Zo vertelde ze es een keer, dat ze mit ien 
van heur dochterties deur Ni'jhooltpae 
leup. Moeke zee opiens tegen et maegien: 
'Daor gaot een stoomfiets henne. Ja, mien 
kiend, dat is oonze botterdirekteur en die 
stoomfiets het hi'j betaeld van oonze 
melkcenten. En,' zee ze d'r bi'j, 'hi'j zal 
nog altied kommen moeten om et te ont-
strieden.' 
In de eerste jaoren van de febrieksmaotige 
zuvelbereiding was d'r veural bi'j de kleine 
boer nog wel aorig wantrouwen omtrent 
de uutbetaeling en mienden ze dat ze an 't 
kotste aende trokken. 

Buurvrouw kon ok zo mooi vertellen, dat 
ze in heur jeugd een keer aachter 't schip 
van heur yolk an mos. Heur vader was 
schipper en lag vaeke an de loswal in de 
Van der Meer's Wiek, waor now de zaand-
putte van de Punters is. 
Veurdat de femiie van wal stak, mos Tjis 
eerst nog naor 't dorp om bosschoppen. 
Ze hadden heur beloofd dat ze zolange 
waachten zollen an de wal, mar buurvrouw 
hadde et naokieken, ze weren ofveerd! 
Heur ston niks eers te doen as mit de 
tasse mit bosschoppen in de iene haand en 
de kiompen in de ere de aachtervolging in 
te zetten, want aanders wi'jde d'r wat! 
Aachter de poesterd en mit de tonge op 
de sokken, de kJompen hadde zeja in de 
haand, haelde ze de femilie in, ongeveer 
op de hoogte van et Katlieker Schar. 
Now moe'n jim niet daenken dat heur 
oolde baos zien verontschuldigings an-
beud. Nee, in plak daorvan kreeg ze de 
wiend van veuren. Waor ze zolange om- 



mehongen hadde! 
Dat et schippersieven had was, zo ze dan 
zeggen, is op zoe'n meniere wel antoond. 
Wi'j gaon now weer terogge naor de 
twintiger jaoren. Ni'jhooltpae zol et laeste 
plak niet wezen veurdat wi'j de femiie Sie-
gersma as overburen in Ooldelaemer 
kriegen zollen. 
Jow konnen an ailes wel marken, dat d'r 
nog gien spraoke was van een pachtwet. 
Want d'r wodde in die daegen, doe de 
hure nog een kwessie was van de hoogste 
bieder, vri'j yule verhuusd. Daenk mar an 
de 12e meie, dan mossen d'r ok geliek mit 
de boeren hiel wat meiden en knechten 
van slaopplak verwisselen. 
Disse keer kwammen ze an de Vriesbur-
gerweg terechte op Der Izzerd. 
Tot an de pachtwet toe, die begin dattiger 
jaoren zien intrede dee, hebben ze op Der 
Izzerd woond. Daor herinner ik mi'j nog et 
ien en aander van, want doe ze in Oolde-
laemer kwammen, heb ik nog mithulpen 
om de boer, die daor weggong, te verhu-
zen. Et was een vaaste gewoonte daj' 
votbrocht wodden mit al je spullegies deur 
de oolde buren. 
Zo gauw aj' een peer koenen an 't touw 
hebben konnen wodd' ie veur vol ankeken. 
Die keer mossen we aachter et kefé van 
Bouma an de Tjonger wezen, dat was een 
hide kuier, mar weeromme moj' op de 
waegen. De twiede keer bin ik mit twie 
koenen aachter mi'j an naor Ooldetriene 
lopen, naor de Karkhofslaene. 
Naodat de pachtwet d'r deurkommen was, 
zee Karst, de zeune, es tegen mi'j, gavven 
ze drekt de helte minder hure. 
Now koj' dat zomar niet zondermeer 
vergelieken, de kwaliteitsligging van 't 
laand en niet te vergeten de behuzing 
speulden allemaole een rolle mit om de 
hure vaaste te stellen. 
Zoe'n grote ommekeer zo inienend stelde 
de eigener wel es veur perbiemen, et 
gebeurde wel es, dat hi'j de plaetse verko-
pen mos, omdat d'r niet meer van de hure 
te leven was. 
Et kwam soms ok nog veur, dat een eige-
ncr een spul vri'jhul op twaelf meie, et 
hiette dan, moch d'r es iene buten de boot 

valen en op 'e straote kommen op de dag 
van de verhuzing, dan haj' toch nog onder-
dak. Mar ja, as 't uut nood mos, waj' vaeke 
wel duurder uut. 
De pachtwet het een protte rust brocht bi'j 
de huurders, et verhuzen was praktisch 
verleden tied. 
Zo ok mit de femiie Siegersma, zo lange 
as ze boerkt hebben, bin ze ok wonen 
bleven in Ooldelaemer. 
Buurvrouw hadde soms van die gezegden, 
waor wi'j now nog wel es van zeggen: 0 ja, 
dat zee Tjis ok allied. Bi'jveurbeeld aj' 
zeden, dat kiend praot nog niet, dan zee 
buurvrouw: 'Niks arg, as ze laeter mar 
zwiegen kunnen.' En as 't mit rekenen es 
op een peer centen uutkwam en daj' 
zeden: 'Och, laot mar zitten, je,' dan kreej' 
as antwoord: 'Nee, leven as vrunden en 
rekenen as vijanen.' 
Nog ien veurvallegien en dan hool ik ok 
op. Deurdat wi'j nogal een tippien van de 
weg of zatten, brocht de melkrieder zao-
terdags oons melkgeld naor de Siegers-
ma's, geliek mit dat van heur en daor 
hadden wi'j niet de minste zorgen over. 
Now kuj' vaeke rap an meensken verne-
men as d'r wat an de haand is. Zo ok die 
keer dal oons traktement ophaelde. 
Tjis hadde et niks te roem, zat wat te 
friemelen mit de hanen en wus aenlik niet 
goed, hoe ze d'r over beginnen mos. 
Nao een schoffien zee ze tegen me: 'Jan, 
now is 't ok wat, aanders kiek ik altied 
goed wat oonzend is en now he'k bi'j 
ongelok jim zakkien losknipt.' 
'Now,' zee ik, 'vul et jow mit of tegen?' 
'Och joongien,' zee ze, 'zo gauw al binnen 
de naeme zaghe'k et drekt henne legd.'  
En dat koj' ok vot wel annemen, as meens-
ken d'r zo mit zitten as ze inbreuke daon 
hebben in een eer zien spul. Ze pakte mi'j 
beet en zee: 'Jan, wat bin ik bliede, daj't zo 
opvatten!' 
Dit weren wat antekenings over meensken 
percies zoas jaw en ikke, mar toch mit wat 
belevenissen, waor al van dochte: et is de 
muuite van 't opschrieven toch wel weerd. 



Johan Veenstra 

Kloon 

November 1996: Schrieverskontakt in 
Makkinge. Publicist en oold Schrievers-
ronte bestuurslid Otto de Vent komt mit 
kritiek op schriever Johan V. Hi'j zegt dat 
Johan V. niet zo vaeke over himzels 
schrieven moet en dat geschrief over de 
vrouw van de burgemeester kan ok niet. 
Schriever Johan V. zit d'r die aovend niet 
bij, de schriever moet, drok bezet as de 
man is, argens optreden, mar de Stelling-
warver tam-tam warkt zoas gewoonlik 
vliegensvlogge. 

Jannewaori 1997: Schriever Johan V. heurt 
dat Otto de Vent an de Stellingwarver 
Schrieversronte vraogd het waoromme de 
25-jaorige Schrieversronte ems gien 
symposium of zokzowat orgeniseert in dit 
jubileumjaor. Dat zol toch ems wel moe-
ten. Een symposium over de toekomst van 
et Stellingwarfs. 

9 Feberwaori 1997: Schriever Johan V. zet 
in Nijhooltpae morgens om 11 ure de 
radio an veur et Stellingwarver pergram-
me Van Huus en Hiem op oonze lekaole 
omroep RWC. 
Prissentaoter Theo van de Bles zegt dat 
hi'j die morgen een stokmennig oproepen 
doen zal. 
Schriever Johan V. schinkt him een bak-
kien krudethee in en gaot d'r es makkelik 
veur zitten mit de voeten op et voetebaan-
kien. Lekker genieten van oons eigen 
pergramme, een rustpunt nao een weke 
vol beslommerings. 
Theo van de Bles dot een oproep an 
schriever Gerhard Buiting, of die asjeblief 
wel es weer beginnen wil te publiceren, 
krek zoas hij dat een jaormennig leden in 
Uut depultruin dee. 
Schriever Johan V. mient wel haost zeker 
te weten dat Gerhard Buiting de/een 
schoelnaeme is van publicist Otto de Vent. 
Theo van de Bles ropt et bestuur van de 

Stellingwarver Schrieversronte op, dat die 
toch ems een symposium orgeniseren 
moeten zol in dit feestelike jubileumjaor. 
Een symposium over de toekomst van et 
Stellingwarfs. 
Schriever Johan V. drinkt smaekelik zien 
koppien thee leeg en et al lieke smaekelik 
een plakkien ontbijtkoeke mit botter en 
keneel op. 
Theo van de Bles dot op 'e radio een 
oproep an schriever Johan V. Hi'j zegt dat 
Johan V. niet zo vaeke over himzels 
schrieven moet en dat geschrief over de 
vrouw van de burgemeester kan ok niet. 
'Laot de man liever een kookrebriek 
beginnen,' ropt Theo zuver een betien 
over de toeren. 
Schriever Johan V. zet de radio uut en de 
soppanne op. 

De naacht van 9 op lOfebeiwaori 1997: 
Schriever Johan V. het een naachtmerrie. 
Hi'j droomt dat Otto de Vent en Theo van 
de Bles bi'j him op bedde zitten. Elk an 
een kaant. En et gruwelike is dat schriever 
Johan V. beide mannen niet meer uut 
mekaander kent! Ze lieken niet allienig 
sprekend op mekeer, mar ze hebben ok 
nog percies etzelde stemgeluud en ze 
praoten mekaander sekuur nao. 
Schriever Johan V. schöt nat van 't zwiet 
recht overaende en raost deur et lege 
huus: We is in hemelsnaeme een Moon 
van wie?' 



OeneBult 

Is 't niet zo? 

Om de kastdaegen henne hadde ik wel 
even roem de tied om de ni'je Stellingwar-
ver spreukekelinder 1997 te bekieken. Bi'j 
de uutrikking, veurige haast op Linden-
oord in Wolvege, is d'r al een hiele protte 
zegd over de hooltgravure, maekt deur 
Peter Lazarov uut Oosterwoolde, dat 1k 
daor wel an veurbi'jgaon kan. Of ik moet 
mi'jzels citeren: 'Et had d'r wel wat van, 
dat et omsiag meer andacht krigt as de 
inhoold.' 
Dat zee ik ok, omreden ik vien, dat Pieter 
(Jonker) - de saemensteller van disse 
kelinder - daor tekot deur daon wodde, ok 
al vint hi'j dat zels zo slim niet. Mar toch, 
wat een huud vol wark om al die gezegden, 
vassies en verhaelen veur een hiel jaor uut 
te zuken en ok flog eigen bi'jdregen te 
schrieven. 
Vanuut die wardering schrief 1k een 
stokmennig pun ten van kritiek op dit 
ienmaans tiedschrift op. 
1. Een protte meensken zullen mien ien-
zin-nig-heden (aforismen) missen, waor de 
veurige kelinder vol mit ston. D'r bin now 
al meensken die mi'j vraogen of 1k die 
ienzinnigheden niet meer maeke. En dat 
wiels 1k d'r nog wel een 500 liggen hebbe. 
De reden is mi'j dus ok niet bekend. Of 
staot d'r toch wel iene - mit een spelfout - 
in? 't Gevuul het zien reden die et verstaand 
niet kent. 
2. Neffens een bericht op 6/7 meert is et 
boekien Ark veur karkewark nog de hiel-
tied sund 1983 niet an een verni'jde her-
drok toe. Moe'n we hier ok uut ofleiden 
dat de karken veer bi'j de ontwikkeling 
van de Stellingwarven en et Stellingwarfs 
aachterblieven? Dat zol toch zunde wezen! 
3. Op de aachterkaante van 13/14 meie 
geft Pieter wel een hiel persoonlike mie-
fling over de Bergveld-spelling, die hij niet 
graeg veraanderd zien wij. Wiels de heufd-
mitwarker van de Schrieversronte d'r best 
weet van het dat d'r meensken binnen die 

daor aanders over daenken. Et zol - ok 
veur de kommende generaosie - best aorig 
west hebben om d'r bi'j te vermelden, dat 
d'r wel goenend west hebben, in 't 25-
jaorig bestaon van de Ronte, die vienen 
dat een tael in ontwikkeling is, ok de 
spelling. Dat is best een diskussie weerd 
(zoas ik in de Liwwadder Kraante wel 
vaeker antoond hebbe), zonder 'koppen in 
te houwen.' Een protestbod in 2022 is niet 
genoeg. 
4. D'r staon hiel wat gezegden in, die an 
een bepaold dörp toeschreven wodden. 
Bi'jglieks: Ic hebben geliek, ongeliek is een 
bochel wodt toeschreven an Blesdieke, 
mar ok in Oost zegd. Geliek hej' mar dood 
gaoj'wodt toeschreven an Noordwoolde 
mar kwam/komt neffens mi'j in hid 
Ned erlaand veur. En zo kan 'k nog wel 
even deurgaon mit Gissen dot missen, Hi 
is goed hij zien kwie'ieven, Hebben is 
hebben, kriegen de keunst, die ok in aande-
re plakken bruukt wodden as de nuumde. 
Wie maekt uut wat waor praot wodt? 
5. Omreden van al et bovenstaonde (en 
nog meer) liekt et mi'j goed toe, dat een 
warkgroepien van drie personen de kelin-
der veur ankemjaor (1998) maekt, as 
Pieter et d'r ok mit lens wezen kan. 



Pieter Jonker 

Nee, zo is et niet! 

In principe heb ik d'r een hekel an dat 
tiedschriften as De Ovend een soortement 
van inzunnen stokken-rebriek opnemen. 
De rebriek Is 't niet zo? is destieds uut 
aende gaon om es even een kruderig 
geluud heuren te laoten bi'j de ien of 
aandere ontwikkeling op et terrein van et 
Stellingwarfs of es even de gek te stikken 
mit ien of aander ni'jsfeit angaonde et 
Stellingwarfs. 1k krieg et gevuul dat de 
redakteur et niet meer zo nauw nemt mit 
disse rebriek, omreden Oene Bult de 
gelegenhied beuden wodt zien pattikuliere 
opvattings weer te geven over de kelinder 
1997. Mit permissie, ik geleuf dat De 
Ovend wet eupen staon moet veur een 
stevige polemiek, mar niet veur inzunnen 
stokken. Dat is vanzes ok mar een per-
soonlike opvatting. Butendat vien ik dat as 
Oene eerst es even infermeerd hadde hi'j 
mi'j, dat een protte van zien opmarkings 
aachterwege blieven kund hadden. Aan-
ders wet Oene de weg naor mi'j ok wet te 
vienen. Zoks vien ik gewoon een bet ien 
een vremde men iere van doen. 

Gen Schricvcrsrontc-uutgifte 

De Stellingwarver Spreukekelinder 1997 is 
gien uutgifte van de Stellinvarver Schrie-
versronte, mar van Uutgeveri'je Van der 
Berg uut Enschede. Destieds bet Vrouw 
Grietje Hento-Stoker dit projekt op gang 
brocht en zi'j was de eerste saemensteller 
van disse kelinder. Lacter bin ik vraogd 
om de kelinder te red igeren. En Oene bet 
geliek: et is een beerlig vol wark, en et 
wodt alliend nog mar slimmer aj' ok nog 
een redaktiekemmissie om de hanen 
kriegen. Dat kost alliend mar meer tied. 
D'r moet vergeerderd wodden en at die 
vergeerderings moe'n veurhereid wodden. 
Roegweg kost et maeken van de kelinder 
now at tachtig uren an onderzuuk, et 
invoeren van alle teksten in de komputer 

en et korrektiewark van de drokproeven. 
Dat is allegere et wark van de saemenstel-
ler. Netuurlik heipt de Schrieversronte bi'j 
de verspreiding en netuurlik bin schrievers 
en schriefsters bereid om an de kelinder 
mit te doen, en daor kan et beslist niet 
zonder. Aanders zol de kelinder iens niet 
verschienen. Dc Warkgroep Publiciteit en 
et bestuur van de Schrieversronte hebben 
opni'j ja zegd tegen de volgende 
kelinder(s), omreden disse kelinder veur 
et Stellingwarver boek en veur et Stelling-
warfs een goed permosiemiddel is. 

Inzcndings 

De saemensteller bet dus gien verlet van 
een redaktiekemmissie, mar wet van 
inzendings. Now moet d'r vaeke put 
wodden uut at puh!iceerd materiaol. Et zol 
flog aoriger wezen as d'r nij wark instuurd 
wodde. Zoks gebeurt spietig genog mar 
hiel inkeld. 1k zol d'r echt slim wies mit 
wezen as Oene Bult de volgende keer as 
hi'j op 'e Haute komt zien 500 aforismen 
mitnemt. Hi'j kent et pattien en wet dat ik 
zien schrieveri'je slim wardere! 
Dc opmarkings angaonde Ark veur Karke-
work kan ik ok nog van een aorige kaant-
tekening veurzien, omreden d'r op et 
heden van iene van oonze Schrieversron-
te-leden uut Oosterwoolde een verzuuk 
leit of d'r niet nog es zoe'n soortement van 
boekien kommen kan. Et bestuur bet 
angeven dat we naodere idenen mit be-
langstelling ofwaachten. 

Spelling 

lederiene wet dat d'r twie schrievers 
binnen die muuite mit de spelling hebben 
en dat is nog gien reden om et Schrievers-
ronte-staandpunt te verlaoten. Now, nao 
et verschienen van et Woordeboek, is d'r 
at hielendal gien reden meer om de spel- 



ling op 'e hdlling te zetten. 
Jim hebben zels toch genog ervering mit 
de ni'je Nederlaanse spellingveurschrif-
ten? Lao'we eerst mar es zorgen dat een 
hiele protte Stellingwarvers Stellingwarfs 
praoten en schrieven leren. Daor kun we 
beter oonze tied an spenderen as an een 
diskussie, daor toch nooit een aende an 
komt. En waoromme mag Oene zien 
opvattings over spelling wel de hieltied 
overal ventileren en ikke niet? 
De gezegden per dörp kommen vot uut et 
materiaol van et projekt van et Stelling-
warfs woordeboek. Et wil inderdaod niet 
zeggen dat een bepaold gezegde dat 
opneu men is uut Noordwoolde, dat dat ok 
niet veurkomt in Donkerhroek. Mar et 
leek me aorig toe om uut alle dOrpen 
aorige gezegden op te nemen. In de hoop 
dat de meensken bepaolde uutdrokkings 
herkennen zullen. 

Aorig 

Omreden de kelinder veur dit jaor de 
eerste kelinder is die hielendal uutver-
kocht raekt is, wil ik aenlik op 'e zelde weg 
deurgaon. De oplaoge is de kleinste van 
alle streektaelkelinders in oons laand, mar 
wel de ienigste die hielendal in de streek-
tael schreven is. De aandere kelinders 
hebben de veurka ante in et Hollaans, 
behalven de gezegden dan. En uutgeveri'je 
Van der Berg verdient oonze wardering, 
omreden wi'j de hieltied nog mitdoen 
meugen in dit grote projekt. Veerder roep 
ik alle leesders van De Oi'end op om een 
bijdrege in te sturen veur de kelinder 
(Postbusse 16, 8420 AA Berkoop/Olde-
berkoop of Wihinge Prinsstraote 10). Hoe 
meer meensken mitdoen gaon, hoe rieker 
de kelinder wodt. En netuurlik reken ik op 
'e steun en hulpe van Oene! 



Johan Veenstra 

De poppenaemen van 1996 

Veur et dattiende aachterienvolgendejaor 
plaetsen we in De Ovend een overzicht van 
de meerst favoriete naemen, die de Stel-
lingwarver poppies et oflopen jaor kregen. 
De naemen Jan en Maria hebben et altied 
veerweg et beste daon, mar daor is, wat 
Maria anbelangt, in 1996 veraandering in 
kommen. Jan ston bi'j dejongen in 1996 
rejaol bovenan, mar Maria mos in 1996 
vier maegiesnaemen veurgaon laoten. 
Zoe'n inzinking hadde Maria ok in 1988. 
Bi'j de maegies stonnen vier naemen in 
1996 bovenan: Anna, Iris, Lisa/Liza en 
Rianne. 
Awwe die dattien jaor overeiden zien we 
dat Jan et elf (!) keer wunnen het. Johan-
nes wun et drie keer (waorvan ien keer 
tegere mit Jan, Hendrik en Mark) en 
Hendrik en Mark wunnen et elk ien keer 
(tegere mit Jan en Johannes). 
Bi'j de maegies het Maria et in die dattien 
jaor negen (!) keer wunnen. Anna wun et 
drie keer (waorvan ien keer mit Maria en 
ien keer mit Iris, Lisa/Liza en Rianne). 
Johanna, Sandra, Iris, Lisa/Liza en Rian-
ne wunnen et elk ien keer. Iris tegere mit 
Anna, Lisa/Liza en Rianne, Lisa/Liza 
tegere mit Anna, Iris en Rianne en Rianne 
dus tegere mit Anna, Iris en Lisa/Liza. 
Krek as in aandere jaoren kommen de 
gegevens uut de rebrieken van de burgerli-
ke staand in : Stellingwarf, Niie Ooststel-
lingwarver en Liwwadder Kraante betref-
fende de gemienten Oost- en West-Stel-
lingwarf, Et Vene en Small ingerlaand. 
In 1996 he'k mit mekaander 650 naemen 
(60 meer as in 1995) neteren kund, 344 
(+ 41) jongesnaemen en 306 (+ 19) mae-
giesnaemen. Alle veurnaemen van een 
kiend bin weer mitteld. 
Dc letters Q en X leverden gien naemen 
op, de letters V en Z glen jongesnaemen 
en de letter P glen maegiesnaemen. 
Van de 11 topnaemen bi'j dejongen 
kwammen d'r in 1995 6 ok in de top veur: 

Jan, Mark, Stefan, Johannes, Hendrik en 
Jordy. 
Bi'j de maegies zatten 8 van zokke top-
pers: Iris, Rianne, Johanna, Maria, Anouk, 
Elisabeth/Elizabeth, Laura en Marije. 
En dan now de kiassering van 1996. Tus-
sen haokies et tal keren, dat de desbetref-
fende naeme in 1995 geven wodde, as die 
naeme doe ok al een topper was. 

jongesnacmcw 

Jan 11(8) 
Mark 7 (8) 
Cornelis 6 
Dennis 6 
Robin 6 
Stefan 6 (6) 
Johannes 5 (8) 
Harm 4 
Hendrik 4 (8) 
Jacob 4 
Jordy 4 (6) 

maegiesnaemen: 

Anna 6 
Iris 6 (3) 
Lisa/Liza 6 
Rianne 6 (3) 
Esmee/Esmée 
Esme/Esmay 5 
Johanna 5 (5) 
Maria 5 (7) 
Daniëlle 4 
Ingrid 4 
Anouk 3 (3) 
Elisa 3 
Elisabeth /Elizabeth 3 (5) 
Hendrika 3 
Laura 3 (3) 
Marion 3 
Marije 3 
Melissa 3 
Nienke/Nynke 3 



W.H. de Vries 

historikus '40/'45 

De oorlog in de Stellingwarven - 5 - 

Kaarnp Et Petgat in Blesdieke. Dr is now niet yule ineer van weeromme te vienen. Et is now 
een bossien. 

Kaamp Et Petgat in Blesdieke. 
Et moet zo om-en-de-bi'j 1934 west heb-
ben, dat d'r in Blesdieke, zoe'n dikke 
kilemeter et laand in en an de noordkaan-
te van de Markeweg, in opdracht van de 
Staotsdomeinen een kaamp bouwd wodde. 
Waor et kwam te staon, was et allemaole 
nog een grote wildernis mit petgatten en 
striepen roegte en zompig laand. Jaoren 
laeter, doe et allemaole anmaekt was tot 
hujlaand, zol daor de Niekspoolder uut 
gruuien. Et kaamp beston uut een grote 
woonberak mit slaopzaelen en een was-
plaetse. Veerder was d'r een kantine, een 
keukenberak, een pompehokke, een 

traansfermaterhokkien veur et locht en de 
waeterpompe en ok nog een woning veur 
de beheerder. 
In eerste instaansie kwammen d'r warke-
lozen in uut de grate steden en die mossen 
daor dan in warkverschaffingsverba and 
veur de Nederlaanse Heidemij. warken. 
Heur wark beston uut et in kultuur bren-
gen en anmaeken van et vergreven laand, 
en ok de petgatten mossen weer laand 
wodden. Disse meensken mossen warken 
onder leiding van een uutvoerder van de 
Heidemij. en onneudig te zeggen, dat et 
d'r soms reer an toe gong, want die stede-
lingen weren dat wark niet wend en awwe 



eerlik binnen, et weren over et agemien 
A niet de vlogste feguren. De uutvoerder 
het d'r zo now en dan nogal wat mit te 
stellen had. 
In de weekaenden mochten de arbeiders 
naor huus en stUn et kaamp dus leeg. De 
meerste keren weren d'r maendags altied 
yule minder warkers as vri'jdags, omdat de 
meersten d'r gewoon glen nocht an had-
den om weeromme te kommen, de blao-
ren weren nog te groot. 
In de oorlog, doe de Duutsers hier de baos 
weren, kwam d'r veraandering in et kaamp 
in Blesdieke. De Duutsers onteigenden et 
kaamp, want ze hadden d'r hiel aandere 
bedoelings mit. 
Ok de aandere soortgelieke kaampen in 
oonze omgeving wodden vodderd deur de 
Duutsers, dat weren de kaampen op 'e 
Fochtel en in Else, Runen, Diever en 
Viedder. Wat betreft et kaamp op 'e 
Fochtel, moe'k d'r even bi'j vertellen 
dawwe bier bedoelen et kaamp Ybenhaer. 

Kaainp Ybenhaer op 'e Fochtel. Deur 
dezelde bouwwieze is dudelik te zien, dat dit 
Nederlaanse warkkaampen binnen van veur 
de oorlog. Ok dit kaamp is vot. 

Et laeter deur de Duutsers bouwde kaamp 
veur de arbeidsdienst, (nao de oorlog 
herdeupt tot kaamp Oranje) vaalt buten 
disse kattegerie. 
Et verschil in de bouwwieze tussen de 
Nederlaanse kaampen van veur de oorlog 
en de Duutse kaampen uut de oorlog is ok 
dudelik te zien, want de Duutse kaampen 
hadden een echte militaire bouwwieze mit 
de berakken om een appèlplaetse henne. 

Blift eupen de vraoge: Wat wollen de 
Duutsers mit al disse kaampen? De om-
wonenden zollen et gauw genoeg weten, 
en de stakkerds, die de toekomstige 
bewoners wodden zollen, ok. 
In de eerste maond van 1942 wodden een 
duzend of wat warkeloze Joden oppakt of 
opreu pen (veural uut Amsterdam) en in 
disse kaampen plaetst. Et grootste pat van 
de meensken, die opreupen wodden, 
gongen d'r henne, want de Duutsers deden 
de helofte, dat ze in die kaampen warken 
mossen onder Nederlaanse leiding en 
toezicht en dat disse kaampen d'r allienig 
mar weren, om de warkelooshied te 
hestrieden. 
Dit kionk allemaole hiel geleufweerdig, 
want de kaarnpen weren hielemaole eupen 
en stiekeldraodversperrings of zokzowat 
kwam men d'r niet an te passe. Bewaekers 
mit geweren bin d'r ok nooit west en in de 
vri'je uren mochten ze ok wel in de omge-
ving een kuiertien maeken. 
Ok kwammen d'r al gauw kontakten mit 
de meensken uut de omgeving en omdat 
de daegelikse kost in et kaamp now niet 
was om over naor huus te schrieven, had-
den ze nog wel es wat op in de omgeving. 
Ze vuulden heur aorig veiig in disse 
kaampen, disse Joodse Nederlaanders. De 
Joden in Blesdieke maekten bier gien 
uutzundering op, omdat de stakkerds de 
verraoderlike adder onder et gras nog niet 
vuulden!! Nog niet!! De waore bedoeling 
van oonze bezetter was, om deur middel 
van disse kaampen, meer grip op de Joden 
te kriegen. In wezen weren et allienig mar 
veurportaolen van et deurgangskaamp 
Westerbork en daor hebben al die kaam-
pen, dus ok Et Petgat in Blesdieke, een 
grote rolle in speuld. 
De bewoners hebben dit nooit weten, en 
ok de Nederlaanse leiding en de warklei-
ders hebben disse bedoelings d'r nooit 
aacbter zocht. Now was et wel zo, dat d'r 
wel geregeld Joden votleupen, die naor 
huus wollen of zo. As ze dan weer snapt 
wodden (en in de meerste gevallen ge-
beurde dat ok) kwammen ze niet weer in 
etzelde kaamp. Meerstal gongen die naor 
Blesdieke as een soort straf. 



Mit hulpe van de illegalireit van Appelsche deuk de Joothe femilie Leser 21 maonden onder 
in de bossen tussen Appelsche en Dc Smilde. Zij hebben gelokkig veur heur) ni/cs mit de 
kaampen te maeken had 

De begeleiders in Blesdieke (10 man) 
weren meerstal zels onderdukers, omdat 
ze daor in et veld aorig veiig weren. 
Disse meensken hebben de Joden dan ok 
hulpen, zovule as ze mar konnen. 1k hebbe 
et gelok had, van die tien man, die doe mit 
de Joden optrekken mossen, d'r drieje van 
te vienen en die om de taofel te kriegen 
om mi'j in de kleinste biezunderheden te 
vertellen hoe et doe reilde en zeilde in Et 
Petgat. 
Ze vertelden mi'j dat d'r in Blesdieke 
ongeveer 50 Joden zeten hadden en ok dat 
die meensken absoluut niet geschikt weren 
veur dit zwaore wark. Butendat wodden zo 
in de loop van 1942 de leefomstaandighe-
den veur disse meensken in Et Petgat de 
hieltied slechter, omdat de Duutsers de 
daegelikse raantsoenen almar veerder 
inkrompen. 
In de aandere kaampen mochten de Joden 
in et begin nog wel es een weekaende naor 
huus, mar al gauw was dat gebeurd. In 
Blesdieke hadde dit nooit mocht, omreden 
dit in wezen een strafkaamp was. Et was 
dudelik, waor et op an gong. 
Op 2 oktober sleug et net dichte over de 
Joodse bewoners van de warkkaampen in 
Nederlaand, zo ok in alle kaampen, die we 
nuumd hebben. De bewoners van Et Petgat 
in Blesdieke mossen onder toezicht van de 
Grüne Polizei mit een hoop raozen en 
beulen (de Polizei eigen,) mit heur hide 
hebben en holen naor de Markeweg lopen 

en wodden daor in vrachtwaegens douwd 
om ofvoerd te wodden naor Westerbork. 
Een groot pat van de stakkerds was nog 
vol vertrouwen op de goeie ofloop, omdat 
ze neffens de Duutse veurlochting daor 
herienigd wodden zoilen mit heur femiie. 
Zo wodde d'r tot et bittere aende toe mit 
de stakkerds ommesold, mar in Wester-
hork stonnen de veewaegens van et spoor 
al klaor veur Auschwitz. 
Ok de traogische geschiedenis van et 
kaamp in Blesdieke kun jim lezen in mien 
boek De Regio tijdens de Tweede 
Wereldoorlog en dan yule uutgebreider. 
Jim kun et bestellen hi'j de Stellingwarver 
Schrieversronte en bi'j mi'j. In de Stelling-
warven breng ik et jim zonder verzendkos-
ten an huus! 



Eppie Dam 

Eilân 

In eilmn is in inkeling 
allinne as in drinkeling 
in han dy't üt it wetter stekt 
in hollekrn dy't fluezen brekt. 

in eilân komt üt foetusfocht 
lossinnich as in dun oan 't ljocht 
it vrot him as in fQstfol san 
oanienwei op nivo fan hin. 

in eilân is nei hQten dreaun 
lykwols yn berte stykjen bleaun 
it stiicht by wankel einbeslüt 
wifkjend boppe eigen twifel it. 

in eilân is in minskehern 
sa heal optein, sa heal ferlern 
mar hoe himels ek en hels 
in eilan rêdt himsels. 	 Eflaand  

(uut: Boulãn) 	Een eilaand is een inkeling, 
zo ienzem as een drenkeling, 
een haand die uut et waeter stikt, 
een kienderheufd dat viuzen brekt. 

Een eilaand komt uut foetusvocht 
as een halfwas-duun veur 't locht, 
et vrot him as een voestvol zaand 
staorigan op nivo van laand. 

Een eilaand is naor buten dreven 
en toch as poppe stoeken bleven; 
et stiegt hi'j waankel aendbesluut 
wief'lend hoven eigen twiefel uut. 

Een eilaand is een meenskekiend, 
lieke bliede, lieke bliend... 
Mar hoe hemels ok en hels, 
een eilaand redt himze!s. 

vertaeling: Lodewiek H. 



Henk Bloemhoff 

Grammatika veur elkeniene (5) 

Et onderwarp van disse rebriek is disse 
keer et verkleinwoord in et Stellingwarfs. 
Dit soorte van woorden wodt ofleided van 
aandere woorden, 'grondwoorden'. Dat ie 
zollen ze lang niet allegere in een woorde-
bock op hoeven te nemen, in et Stelling-
warfs Woordeboek dus in oons geval. Ic 
kun ze as et waore makkelik veurspellen. 
Aj' dus weten daj' van een grondwoord as 
schzp uutgaon moeten, dan kuj' d'r ok et 
verkleinwoord schippien van maeken, 
zonder d'r veerder bij nao te daenken. We 
zeggen dan, dat d'r een regel is daor zoe'n 
verkleinwoord mit maekt wodt, en zok 
soorte van regels pas ie zonder muuite toe. 
Dat wil zeggen, aj' van huus uut Stelling-
warfstaelig binnen of aj' et Stellingwarfs 
voldoende leerd hebben. Want daor komt 
et in wezen op dade, daj' behalven de 
(grond)woorden ok een tal regels in je 
heufd hebben. Dc gramma'tika, om zo te 
zeggen. Aj' van huus uut niet Stelling-
warfstaelig binnen of ie hebben et Stelling-
warfs niet op een aandere meniere leerd, 
dan moej' zokke regels as die veur et ver-
kleinwoord argens lezen of al doende ont-
dekken uut et taelgebruuk van aanderen. 
En aj' dan mar deurdoen, kriej' die regels 
zels ok in je geheugen. 

Hiernao wo'k deur veurbeelden een tal 
regels zien laoten daor et verkleinwoord in 
et Stellingwarfs mit maekt wodt. Daor he'k 
drie doelen mit. In et eerste plak is et veur 
degenen die et Stellingwarfs niet of niet zo 
goed kennen, allied aorig om te zien hoe 
et mit die verkleinwoorden in et Stelling-
warfs toegaot, dus te zien hoe de regels 
warken. In et twiede plak kan et aorig 
wezen veur de Stellingwarfstaeligen. Want 
die macken de verkleinwoorden over et 
algemien wel in ien keer hielemaole goed, 
mar dat doen ze zonder dat ze heur be-
wust binnen wat d'r dan percies gebeurt. 
Ze vernemen zels niet of amper wat regels 

as ze bruken, mar et zit d'r zo in slepen, 
dat ze iederkeer fei]Ioos et goeie verklein-
woord bruken. En zollen ze zels of zol een 
aander een verkleinwoord al verkeerd 
zeggen, dan heuren of zien ze dat zels ok 
vot-op-slag. Ok uut dat laeste bliekt over-
dudelik dat de Stellingwarfstaeligen een 
eigen regelsysteem veur de verkleinwoor-
den in et heufd hebben, eers konnen ze de 
fouten d'r tegcnja niet anwiezen. Et moet 
veur heur, donkt mi'j, aorig wezen om es 
te ontdekken wat veur regelsysteem ze 
hebben. 
Een laeste reden is in wezen gelegen in 
een stokkien eigenbelang. Dat zit zo: veur 
et gram matikaprojekt da'k uutvoere an de 
Grunninger universiteit, maekte ik eerst 
een heufdstok over de onriegelmaotige 
warkwoorden klaor. Daornao kwam o.a. 
de beschrieving van de verkleinwoorden 
en et meervoold an de beurt. Die vormen 
kriegen dus op et heden veerder heur 
gerak. 
Dc grote lijnen bi'j die verkieinwoordvor-
ming bin onderdehaand wel dudelik. Mar 
toch bin d'r een tal gevallen die d'r wat uut 
schaaien. En now zol et aorig wezen, 
donkt mi'j, as d'r lezers binnen die, al 
lezende, biezundere vormen in heur 
gedachten kriegen, vormen dus die niet zo 
makkelik mit een regeltien opdocht wod-
den zullen. Veurbeelden d'r van kriegen 
jim aanst. Mar now eerst wo'k de riegel-
maotigheden zien laoten deur een tal 
veurbeelden. Eerst zien jim de hieltied et 
grondwoord, dan et verkleinwoord en dan 
soms even de Nederlaanse vorm van et 
grondwoord, veur de herkenberhied. 

As de laeste klaank van et grondwoord 
een klinker is, gaot et zo: 

lae - laegien 'la' 
stro - strogien 



Nao twiekaanken: 

huj - Izufgien 'hooi' 
tife - tigien 'teen' 
mouwe - mouwgien 'mouw' 

Jim zien, dat de -e van et grondwoord 
votvaalt. 

Nao p, t, k, f, s, g gaot et zo: 

stip - stl:ppien 
hulpe - hulpien 

gat - gattien 
geute - geutien 'goot' 

broek - broekien 
karke - karkien 'kerk' 

dief - diefien 
schaeve - schaef7en 'schaaf 
toefte - toefien 'kuif, bundel halmen' 

glas - glassien 
baste - bassien 'barst' 

dag - daggien 
barg - bargien 'berg' 
bochte - boc/zien 

Jim zaggen dat de -e van et grondwoord 
votvaalt en soms ok nog een ere klaank d'r 
van, zoas in bochte. Dc v in sc/iaeve wodt 
stemloos, en zo ok de z in koeze 'kies': et 
verkleinwoord is dan koesien. Kick lick 
warkt et mit deg; naost vlagge 'viag' hej' 
dus viaggien. Dat viaggien zej' mit de 
van lach. 

Nao -de en -be liekewel vaalt de -e niet vot, 
zie mar es: 

vodde - voddegien 'vod' 
stobbe - stobbegien 'boomstronk' 

Nao 1, r, n zit et zó: 

vool - vooltien 'veulen' 
stoel - stoeltien 
kwaole - kwaoltien 'kwaal' 

stiekel - stiekeltien 'stekel' 

oor - oortien 
bore - boortien 'boor' 
wekker - wekkertien 

loon - loontien 
bone - boontien 'boon' 
deken - dekentien 

Mar nao 1, r, in, n mit een kotte klinker d'r 
veur gaot et eers: 

wal - wallegien 
bcille - ballegien 'bal' 
koele - koelegien 'kuil' 

snor - snorregien 
karre - karregien Tar' 

darn - dammegien 
doerne - doernegien 'duim' 

man - mnannegien 
tuun - tunegien 'tuin' 
tonne - tonnegien 'ton' 

Inderdaod tellen de oe's, ic's, en uu's bier 
as kot, as ze temeensen uut heur zels niet 
langer klinken. Dat is hi'jglieks zo in stoel, 
mit d'r naost stoeltien. Naost riern 'broek-
riem e.d.' komt liekewel riempien veur, en 
niet zo vaeke riemegien, en zo is d'r wel 
meer. 

Nao in wodt et -pien as die niet zoe'n kotte 
klinker veur him het: 

boommi - boomnpien 
hessemn - bessempien, oostelik ok wel: 
besserntien 

Nao ng wodt et muuiliker, zoas uut de 
veurbeelden blieken dot: 

ding - dinkien (ok wel dingien, lees: 'din-
chien' en deengien, lees 'deenchien') 
penning -penninkien, oostelik ok welpen-
ningtien 
leuning - leuninkien 
ring - rinkien, ok wel ringegien, ringien (lees 



'rinchien') en reengien (lees 'reenchien') 
wange - wangien, lees 'wanchien', ok wel 
waangien (lees 'waanchien'), wankien en 
wangegien 
jonge -jongien, lees 'jonchien', ok wel 
joongien, lees 'joonchien' 
kring - krinkien 'kreng van een vrouw, 
cirkel, ronde', ok we! kringien (lees 'krin-
chien') en kreengien (lees 'kreenchien') 

Injoongien, dingien, wangien en zo wodt de 
n niet hielemaol uutspreuken, mar in de 
klinkers oo, a en i wodt een neuzeklaank 
maekt. Jim zaggen veerder daj' niet zo 
dudelik veurspellen kunnen of et -kien, - 
gien, -egien of -tien wodt, wiels de klinker 
veur de ng ok nog langer wodden kan, zoas 
in deengien en joongien. Now is et mit dat - 
tien nog et makkelikst, dat komt allienig 
oost. wel veur in et soorte van woorden 
da'k hier geven hebbe, mar veerder veur 
de rest is et een stok minder overzichtelik 
as de gevallen die a'k hierboven eerder 
zien leut. Bi'j die woorden op ng moej' 
aenlik woord veur woord weten, hoe et mit 
et verkleinwoord zit en ie hebben dus an 
de regels een stok minder. Want dinkien 
wodt over oons hiele taelgebied wel zegd, 
mar wankien beslist niet. Alle reden dus 
om dit soorte van gevallen in een woorde-
boek op te nemen. Dat moet trouwens mit 
alle verkleinwoorden, omdat de niet-
Stellingwarver de regels veur de ienvooldi-
ge gevallen ok niet kent. 

Over de woorden op ng wo'k zels nog 
graeg wat meer weten. Wie onder de 
lezers aorighied het an et opsturen van 
verkleinwoorden die wat ofwiekend bin-
nen, zoas die op ng, wo'k daor graeg toe 
anvieteren. En veur zokke meensken is d'r 
nog meer te doen, want d'r bin meer 
onriegelmaotigheden. Verkdeinwoorden 
dus, die niet bot luusteren naor de alge-
miene regels. Zo zol et mooi wezen om te 
weten wie van jim d'r naost pieke - piekien 
'kuiken' et verkleinwoord piekentien kent. 
1k heb et dislange uut Spange, Steggerde, 
Blesdieke en Peperge-De Blesse. Bin d'r 
goenend onder jim die op die meniere ok 
naost balke et verkleinwoord balkentien 

kennen? En bestaot d'r ok wolkentien, 
naost wolke en wolkien? Et zal mi'j ni'j 
doen. 

Veerder kuj' ok nog verkleinwoorden 
maeken van bi'jvoeglike naemwoorden, en 
daor wil dan ok nog wel es wat biezunders 
mit wezen. Naost klein komt kleintien 
veur, mar ok wel es kleingien. Wie kent die 
laeste vorm nog, en uut welk plak? Soms 
hej' ok wel bepaolde troetelwoorden die 
niet gaon zoas de riegelties die ik hierbo-
ven eerder gaf. Zo hej' naost mem 'moe-
der' wel mempien, wiels ie allienig 
memmegien verwaachten neffens de 
regels. 1k gafja hierboven ok dam - dam-
megien, en daor staot gien dampien naost. 
Die laeste vorm is verkeerd, in oons 
Stellingwarfs! En zol iene et toch vienen in 
iene van oonze dorpen, dan zol ik et veur 
wel hiel oold anzien wi]Jen. Want d'r bin 
anwiezings dat oonze verkleinwoorden 
zoas dainmegien, k.annegien en pollegien 
'struikje, boerderijtje' vroeger gien -e veur 
de verkleiningsuutgang hadden. In De 
Fochtel hebben zokke vormen lichtkaans 
et langste leefd. 1k heurde daor nog de 
vorm bouwmantien 'kwikstaart' in plaets 
van et algemiene Stellingwarfs bouwman-
negien, en de heer Otto de Vent dreug uut 
dat plak de vorm poltien veur mij an, in 
plaets dus van et algemiene Stellingwarfse 
woord pollegien. 

Zo zien jim mar weer, zo gauw aj' buten 
de vaaste regels kommen wodt et minder 
overzichtelik. Gelokkig was et gien per-
bleem veur dejonge Stellingwarvers die 
vroeger heur tael uut de naoste omgeving 
leerden. Die sleugen et allegeer haost 
feilloos op, dat ze kun je vaeke zonder 
muuite vertellen as zi'j rinkien, reengien, 
ring/en en/of ringegien zeggen. De kaans is 
groot, dat d'r een dudeliker petroon naor 
veuren kommen kan a'k meer feitelike 
gegevens hebbe. Dat jim begriepen, de 
biezundere vormen die jim nog kennen, 
bin meer as welkom. 



Veurbij, veurbi'j, veurgoed veurbi'j 

Dc foto die we disse keer in disse rebriek 
ofdrokken is now al haost een nostalgisch 
plaetien veur de Schrieversronte an 't 
wodden: De Meulehoeve in Oosterwool-
de. 
Et was in 1975 dat de baand Meulehoeve-
Stellingwarver Schrieversronte ontston. 
Op 1 oktober 1975 kon de Schrieversronte 
zien eerste beta elde kracht in dienst 
nemen. Vanwege de interim-regeling 
jeugdige warkelozen kon Jacob Nijholt uut 
Makkinge bi'j oons an et wark. Op 23-10-
1975 meldde de Stellingwaif dat de Schrie-
versronte onclerdak kriegen ken in de 
Meulehoeve in Oosterwoolde,een gehouw 
dat tot clan toe in gebruuk was hi'j de 
geologische dienst. lene kaemer kreeg 
Jacob Nijholt, de kaemer daor laeter 
Pieter Jonker, die op 1 meie 1978 ansteld 
wodde tot heufdmitwarker, zitten zol. 
Deur de jaoren henne breidde eons passe-
niel him uut en nammen we de hieltied 

meer ruumte van de Meulehoeve in 
gebruuk, totdat we op et laeste et hiele 
gebouw van de gem iente huurden. 
D'r is een protte wark verzet in de Meule-
hoeve. Doe de dele nog niet in gebruuk 
was bi'j de administraosie, hullen we daor 
ok verschillende bi'jienkomsten en hoek-
uutrikkin(3-s. Hier verschenen boeken van 
Hendrik Vondeling, Jan van Overtjonger, 
Johan Veenstra en Wube Lamers van de 
Kuunderwal. 
Op 'e Meulehoeve ontvongen we ok 
groepen yolk uut aandere 
(streek)taelgebieden: meensken uut 
Frieslaand, Twente, de Alblasserwaard en 
Seelterlaand. 
En now zit de Schrieversronte in Berkoop 
en et bevaalt oons d'r best. Mar de oolde 
Meulehoeve blift een stokkien van eons 
leven en we daenken d'r soms zomar, 
awwe zo wat zitten te miemeren, evenpies 
hiel nostalgisch an weeromme. (jv) 



D'r was es een man in Brocope 
die zee elke morgen: "1k hope, 

dak vandaege de dag 
een miljoen winnen mag! 

En a'k dan naor de Veurschotbaank lope!" 

Bij de Coäperatieve Veurschotbaank 
kun jow speren tegen "ongerijmd" 

goee veurweerden. 

Vraog meer infermaosie 
bijgeIieks over speren bi'j: 

De Cooperatieve Veurschotbaank 
Till, (0516) 4535 00 of (0561) 43 2825 


