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Oene Bult 

Mit Henk Schurer in hotel Schurer over 
Fedde Schurer 
Eerst praot ik mit de ambassadeur van Vesuvius in zien ambtswoning in de buurt van et 
gemientehuus in Oosterwoolde. Henk (62 jaor jong) is geboren in Else, waor hi'j naor de 
legere schoele gong bi'j meester Van Rozen. Doe het hi'j een jaor ambachtsschoele daon 
(metaol) en daornao drie jaor de laandbouwschoele in Berkoop van meester K. Bosje. 
Daor is veur him de stried tussen Stellingwarfs en Fries al begonnen. De veurmelker bi'j 
de melkersiessen praotte Fries, mar Henk wus niet wat et jaar was van de koe en de 
veurmelker gaf him op zien rappot een viefe. Bij et examen, mit een objektieve kemmis-
sie, slaegde hi'j as op ien nao de beste. Fedde Schurer (waorover aanst meer) vocht veur 
et Fries, Henk Schurer komt op veur et Stellingwarfs, ok in de karke waor hi'j karkvoogd 
is. 

In zien assuraansiekantoor Brouwer (het 
niks van doen mit dat van Berkoop) staot 
hi'j elkeniene in et Stellingwarfs te woord, 
of et now een verzekeringsinspekteur is of 
een klaant, Henk bruukt zien moekestael 
('Zi'j is now 85 en begint now te leven'), 
zonder perbiemen. En dat blift ok zo, want 
Henk S. hoolt niet op van warken, hooguut 
gaot hi'j et mittertied wat rustiger an doen. 
Vekaansie hoeft van him ok niet, alles kuj' 
op de teevee wel zien en dan hej' ok niks 
mit een vremde tael en vremd eten te 
maeken. We! nemt Henk zo now en dan 
een dag vri'j, want elke weke het de femi-
lie (een jongere breur en zuster mit heur 
gezinnen) kontakt mit mekeer. Henk is 
niet trouwd. 
'Et zol een keer wezen, mar et is gelokkig 
niet deurgaon.' 
Hi'j vuu!t him ok niet ienzem. 
'1k zol wel es wat meer allienig wezen 
willen; 'k hebbe een protte anloop in de 
ambassade, dan bin d'r de klaanten, 
vergeerderings (van Plaetselik Belang, 
Uutveertverieninge in Else en de Voegel-
waacht), plus pattikeliere kontakten. Gien 
wonder dat Schurer ien keer in de weke 
een hulpe in de huusholing het, 70 jaor 
jong. 
'En die poetst alles, ok wat schone 
is.' 
Want alles moet bi'j Henk hemmel, op 
odder, netties en fesoenlik wezen. En as 

hobby's het hi'j ok nog zien postzegelver-
zaemeling, munten, en kuieren in de 
netuur; bloemen en voegels scoren bi'j him 
hoge. Mar van zien Citroën BX het hi'j 
gien verstaand, mar hi'j wet hiel goed dat 
et een Europese auto is, want van Japanse 
auto's moet hi'j om gevuulsredenen niks 
hebben ('Et moet niet van te veer kom-
men,' weet ik Tr nog uut te melken), mar 
aanst ridt hi'j wel in mien Mazda mit naor 
Else... 

(De tifiefoon gaot. Mit de opmarking 'dat 
hier vandemiddag de tifiefoon wel gaot,' 
geft Henk an, dat hi'j de veurige Ovend 
mit et vraoggesprek mit de burgemeester 
van Zeewoolde al lezen het, konkludeer 
ik.) 

As we et even over Vesuvius hebben, de 
ooldjaorsploeg van Else, vertelt Henk 
wiedweidig over de stunt, doe ze in Tron-
de, bij De Oolde Tramhalte preenses 
Beatrix en preens Claus bi'j de greens 
anholen hebben; de instelling van de Vri'je 
Naosie Stellingwarf (waor ze Pieter Jonker 
ambassadeur van de Stellingwarven deupt 
hebben) en de ontvoering van Gorbatsjov 
uut Amsterdam, en dat ze de middenstip 
van et voetbalveld uut Et Vene haelden. 
As Henk op 'e tekst is nuumt de verteller 
alle details uut zien blote heufd. 



Henk Schurer. 

Veur wat de Stellingwarven anbelangt vint 
Henk we!, dat de beide Stellingwarven 
bi'jmekeer moeten mit een Oost- en West-
aende, of de gemienten moe'n iene per-
veensie Stellingwarf wodden, mit een 
stokkien Drenthe en Overiessel d'r bi'j en 
Waskemeer/Haulerwiek naor Opster-
laand. 
'We moe'n wel groter en niet kleinder 
wodden.' En: 'In alle gevallen een Stelling-
warver an et heufd.' 
Man of vrouw? 
Ten man het toch meer overwicht, mar 
dat maj' tegenwoordig haost niet meer 
zeggen.' 
Zolange dit allemaole niet zo is, 'moe'n de 
Stellingwarven toch mar bij Frieslaand 
blieven; Friezen staon op heur stok, ie 
weten waj' an heur hebben. Omrop Frys-
lan is Fries, Radio Drenthe Nederlaans.' 

Now rieden we in de Japanner naor de 
N.H. Karke toe. Henk is daor karkvoogd 

en beheerder van et karkhof. In de auto 
kriegen we ruzie. 1k vien 'Makkinge et 
mooiste dorp van d' eerde' en Henk hook 
et op Else: 'Van alle kaanten uut Neder-
laand te berikken.' 1k hool et meerst van 
de Kuunder, Henk van de Lende, 'die in 
Tronde begint en waor Vesuvius et deup-
waeter uuthaelt.' 
Mar in Else hebben we beidend femiie en 
kunde wonen en keert de vrede weer 
tussen de doden op et hof. Et ligt d'r 
prachtig onderholen henne, ien grössien 
te min of te yule, et pad nettles anharkt. 
En we lopen naor de stiender van oonze 
beider veuroolden. Dat schept toch een 
baand. Et vaalt oons now op, dat elkenie-
ne hier neffens de stiender in et Hollaans 
begreuven ligt, wiels pattie meensken bi'j 
heur leven nooit een woord Hollaans 
praot hebben. En we wo'n et iens om de 
Schrieversronte veur te stellen om veur-
beelden van opschriften in et Stellingwarfs 
naor de stienhouwers te sturen, want mit 



et Fries kun ze wel overweg, mar niet mit 
et Stellingwarfs. 
Henk krigt altied een positief gevuulte as 
hi'j hier op et karkhof doende is. 
Waorornme, daenk ie? 
'1k weet et niet zo goed, mar et is krek 
asof ik hier oold-Else integen kom. De 
doden leven veur mi'j.' En: 'Deur de 
bezukers kriej' soms ni'je en verrassende 
kontakten, zoas kotleden mit meensken 
uut Noord-Hollaand en femifie van burge-
meester Heite uut Noordwoolde.' 

Henk is een geleuvig man. Op zien Stel-
lingwarfs: 'Wat makkeliker daenken over 
de dingen.' En: 'Et heurt om elke weke 
naor de karke te gaon.' 
Wat konservatief toch. Wat is God veurjow? 
Ten hogere macht.' 
Jiezus Christus? 
'Zien zeune.' 
De Heilige Geest? 
'Kracht van God.' 
Hoe komt et mit de karke? 
'Wel weer goed; binnen 25 jaor bin ze 
weer vol.' 
Dan stappen we de restaureerde karke in. 
Wat netties, fesoenlik, mooi, alles op 
odder. De oolde biebel uut 1761 hebben ze 
niet liggen laoten. 
'We wussen, Oene komt zo.' 
De pepermunties liggen klaor veur ge-
bruuk, naost een staepel ansichtkaorten 
van de karke. En een bezukersboek om je 
naeme en adres in te zetten. 1k maek 
gebruuk van alle drieje, mit toestemming 
van de karkvoogd. 

Nao disse ekskursie naor et karkhof, 
rieden we op Makkinge an om in hotel 
Schurer, an de Brink van dit verkeersbod-
devri'je dOrp, wat nao te praoten over de 
dichter en strieder Fedde Schurer, ok vere 
femiie van Henk. 
Ok hier vuult Henk S. him thuus, in de 
uutspanning die 300 jaor leden deur zien 
veuroolden opstart is. Die kwammen uut 
Dresden in Duutslaand. Henk zien over-
grootvader hiette eerst Schuurrer, doe hi'j 
trouwde Schuurer en hi'j is as Schurer weg-
raekt. 

'In zien leven het hi'j een u en een r ver-
leuren,' markt Henk op. 
We drinken een bakkien koffie bi'j Piet 
Drenth en praoten over Fedde Schurer. 
Henk het een 30 tot 40 boeken van him en 
vint et jammer dat hi'j de man bi'j zien 
leven niet kend het. 
'Mar as dat wel zo west hadde, hadden we 
et goed vienen kund. As hi'j in Makkinge 
geboren west was, dan was hi'j vaast een 
strieder veur et Stellingwarfs wodden.' 
Bi'j de opvoering van Simson, die Henk 
ooit es mitmaekte, sprongen him de 
traonen in de ogen. 
'Geweldig, die man, oprecht en die je 
nooit besodemieteren zol.' 
As Henk in Et Vene is, zal hi'j niet eerder 
votgaon veurdat hi'j et staandbeeld van 
F.S. even zien en anraekt het. En op de 
taofel in de ontvangstkaemer van de am-
bassadeur liggen altied drie boeken van 
F.S. Henk het gien veurkeur, bet ze alle-
maole even lief. Hi'j mag dan gien Fries 
praoten, lezen kan hi'j et wel. En hi'j 
struunt rommelmarken of om ok de 
aandere 30 tot 40 boeken in bezit te 
kriegen, mar dat is niet makkelik meer. 
Ok dit verzaemelwark levert Henk plezie-
rige kontakten op. En dat wil disse man ok 
graeg, alles liefst in goeie harmonie. 
As we et etablissement verlaoten, willen 
we beide de zaeke van Piet wel overne-
men. 1k vuul me opperbest. Henk wil toch 
we! naor Makkinge toe. Mar Piet Drenth 
wil (lange) bedaenktied en schuddet oons 
van him of 
Weeromme in Oosterwoolde bi'j de am-
bassade, vraog ik Henk as hi'j ok nog wat 
verzwegen bet in dit vraoggesprek. 
'Ja,' zegt Henk Schurer, 'mien pinkode.' 
En hi'j vertelt dan al weer deur over et 
femiiewaopen van de Schurers, twie 
kruuste tulpen. Henk en ik raeken niet 
gauw uutpraot, mar we moe'n now toch 
een punt zetten. 



Krummelfies 
EUPEN HUUS 

De Steilingwarver Schrieversronte hoolt 
Eupen Huus! Op 23 meie 1997 kun jim 
oons gebouw in Berkoop bekieken. In de 
naomiddag, van 17.00-18.00 ure is iederie-
ne, lid of niet-lid van hatte welkom! Kom-
men jim ok even langes? (jv) 

ZOISETWEL 

Beste Pieter (en alle leesders), mien 
'inzunnen stok' - zoas ie dat numen in de 
veurige Ovend - het n.m.m. wel een prach-
tig artikel van jow haand opleverd mit een 
protte infermaosie omtrent de Stellingwar-
ver Spreukekelinder, waor ik jow in elk 
geval daankber veur bin! Zo gauw as 
meugelik breng ik jow een jaor vol aforis-
men en doe d'r ok nog een gedicht en 
verhaeltien bi'j. Neffens mi'j zoj' es wat 
vaeker zokke mooie stokken mit infer-
maosie omtrent et beweren en bevodderen 
van oons Steliingwarfs in De Ovend 
schrieven moeten. En ik daenk dat ik niet 
de ienigste bin die dat fantastisch vienen 
zal! Vrundelike groet, Oene. 
Mit daank an de redakteur, die d'r mit 
instemde om hier een Krummeltien van te 
maeken. (ob) 

HONNEKARREN 

De redaktie van De Ovend kreeg een 
verzuuk van de heer Sjoerd Postma uut 
Stiens en dat verzuuk geven we hierbi'j 
deur an de lezers van De Ovend 
De heer Postma wil graeg van alles weten 
over en verzaemelt alles angaonde honne-
karren. 
Van 1830 tot 1960 wodde d'r volop ge-
bruuk maekt van honnekarren mit 1, 2 of 3 
honnen veur de karre. Om 1930 henne 
weren d'r mar liefst 6.000 inschrievings in 
de perveensie Frieslaand. 
Ok in de Stellingwarven weren nogal wat 
meensken inschreven as hoolder van een 
honnekarre. Een peer veurbeelden: Hen-
drik Zwiers in Appelsche, Gerrit Eisinga 
in Oosterwoolde, Fokke Feenstra in Don-
kerbroek en Hendrik David Nijholt in 
Berkoop. 
Weten jim meer over honnekarren? 
Hebben jim gegevens, foto's, oolde pepie-
ren angaonde de trekhonnewet of wat dan 
ok, neem dan even kontakt op mit Sjoerd 
Postma. Zien adres is: Gysbert Japicxstr. 
55, 9051 EP Stiens. (jv) 

DE OOLDE POOK-PRIES 

Op et ogenblik is de jury van de Oolde 
Pook-pries drok doende mit et beoordie-
len van et instuurde wark veur de twiejaor-
likse anvieteringspries. Tot 1 meert kon-
nen meensken die mitdingen wifien naor 
de pries (bestaonde uut een oorkonde en 
een geldbedrag van f 500,--) wark insturen. 
Op de laeste vergeerdering van de deur de 
gemiente instelde orgeniserende wark-
groep bleek dat d'r van 't jaor zeuven 
dielnemers binnen. De pries zal - bi'j 
toekenning - op de naomiddag van don-
derdag 11 september in et gemientehuus 
van Oost-Stellingwarf uutrikt wodden. 
De jury bestaot dit keer uut Geke Zanen-
Dokter, Grietje Bosma-Dijkstra en Frits 
van der Vinne. (sbl) 



De heerAlten uut Noordwoolde beud een miniatuur an van de klokkestoel van Niyberkoop. 

Op 26 april vierde de Stellingwarver 
Sclirieversronte et 25-jaori& bestaon 
mit een receptie bi'j Dragt in Wolvege, 
waor 170 meensken op ofkwammen. 
Saakje Berkenbosch leidde de middag. 
Veurzitter Klaas van Weperen gaf een 
overzicht van 25 jaor Schrieversronte. 
Hi'.j gaf ok et eerste exemplaor van et 
jubileumboek Feest van (h)erkenning 
an Bertus Mulder, de dippeteerde van 
kultuur. Dippeteerde Mulder fielse-
teerde de Schrieversronte en zee dat 
de ontwikkeling van et Fries een veur-
beeld wezen kan veur et Stellingwarfs. 
Burgemeester Remco Heite van West 
keek weeromme op 'e 25 laor en zee 
dat de staotus van et Stellingwarfs 
wezenlik verbeterd is. Wethoolder 
Care! Zuil van Oost keek veuruut, 
konstateerde dat et Stellingwarfs slim 
bedreigd wodt en reup de oo!den op 

om et Stellingwarfs deur te geven an 
de kiender. De beide kollege's van 
Oost- en West-Stellingwarf zongen doe 
een feestlied! 
Sprekers weren veerder: de heer 
Komp uut Zwatsluus, Hi!tje de Boer-
Akkerman veur alle leden, Oene Bult, 
Fred Hoekstra, Bouke Jansen, Roelof 
Pieters van Radio en TV Drenthe en 
Geert Lantinga. De heer A. Alten beud 
een miniatuur-klokkestoel an. 
Pieter Jonker stelde oons et duzendste 
(!) lid van de Schrieversronte veur: An-
dries van Huizen uut Hooltpae. Hi'j 
wodde in de bloempies en kedogies zet. 
Klaas van Weperen daankte alle spre-
kers en beud Henk Bloemhoff, Har-
men Houtman, Pieter Jonker en Johan 
Veenstra een potloodtekening van 
Peter Lazarov an veur heur inzet. (jv) 



VERHAELEN VEUR SATELLYT NTJS 

Negen keer in et jaor verschient veur de 
bovenbouw van et basisonderwies in 
Frieslaand et kraantien Satellyt Nijs. In et 
kraantien kommen verschillende onder-
warpen an bod, d'r staon interviews in, 
ni'jgies, verhaelen en gao zo mar deur. 
Veur de Stellingwarver schoelen wodt een 
speciaole Stellingwarver edisie ontwikkeld. 
Die edisie is veur et grootste pat in et 
Stellingwarfs en et Nederlaans. Zo bin 
bi'jglieks de boolderties (de benaeming 
veur de ni'jgies uut de streek) altied in et 
Stellingwarfs. Ok et verhael in de midden 
van et blad is in et Stellingwarfs. Et is 
liekewel (haost) altied een uut et Fries 
vertaeld kienderverhael. Daor is vanzels 
hielendal niks op tegen! Toch liekt et de 
redaktie van et blad aorig toe, as d'r ok es 
(weer) oorspronkelike Stellingwarver 
kienderverhaelen in Satellyt Nijs verschie-
nen. Daorom, as d'r goenend onder jim 
binnen, die d'r nocht an hebben en schrief 
es kienderverhaelen veur kiender van 
zoe'n jaor of tiene, elf, twaelf, graeg! Jim 
kun ze toesturen an de ofdieling Hiem-
kunde van de Stellingwarver Schrievers-
ronte, t.a.v. Sietske Bloemhoff. En... et 
hoeft allegere niet ommenocht. Bi'j plaet-
sing betaelt et G.C.O. (de uutgever van et 
blad) f 75,--. (sbl) 

NL'J KABBERETGEZELSCHOP 

Sund een schoffien bestaon d'r plannen 
veur et opzetten van een ni'j Stellingwarfs 
kabberetgezelschop. Et doel is om bi'jkot-
ten mit een groepien meensken die wel 
nocht hebben om mit te speulen in zoe'n 
gezelschop daor es veerder over te prao-
ten. An de stokkies en lieties wodt op et 
mement drok warkt en ok de regisseur en 
pianist staon al in de startblokken. Veur 
meer infermaosie kun jim mit de Schrie-
versronte bellen (0516-451108). Jim moe'n 
dan even vraogen naor Sietske Bloemhoff; 
zi'j nemt de orgenisaosie van de eerste 
praotmiddag veur heur reken. (red.) 

KURSUS STELLINGWARFS I 

Op zaoterdag 12 april wodde de kursus 
Stellingwarfs I ofsleuten mit et gebrukeli-
ke examen. D'r deden dit winterseizoen 20 
kursisten mit, vuuftien d'r van deden et 
examen en kregen et diploma uut hanen 
van Schrieversronte-veurzitter Klaas van 
Weperen. Kursus en examen wodden 
hullen in et gebouw van de Schrieversron-
te in Berkoop. 
Kursusleiders weren: Grietje Bosma-
Dijkstra, Henk Bloemhoff, Pieter Jonker 
en Geert Lantinga. Op 'e examendag was 
Henk Bloemhoff anwezig as kommiteerde 
van et Nedersaksisch Instituut van de 
Grunninger Rieksuniversiteit. De kursus-
leiders kregen hulpe van Sietske Bloem-
hoff en Zwaantje Kuiters-Keizer. 
De volgende kursisten slaegden en gongen 
mit et diploma naor huus: de vrouwluden 
M.G. Kraaijer-Simons (Steggerde), J. Bos-
Brouwer (De Jouwer), H. Halma (De 
Jouwer), B. de Jong-Brouwer (De Jou-
wer), G.W. Koopstra-Jelsma (Else), H. 
van Poeldijk (Oosterwoolde), Tj. Diever 
(Der Izzerd), Z. Teijema-Doornbos (Don-
kerbroek), M. Kooistra-Bruinenberg (Ap-
pelsche), H. Koops (Oosterwoolde), E. 
v.d. Horst-Koopen (Et Vene), en de man-
luden R. Jager (Wolvege), A. Ooijevaar 
(Steggerde), F. Kooistra (Appelsche) en J. 
v.d. Horst (Et Vene). 
Allemaole van hatte fielseteerd! (jv) 



Oene Bult 

Is 't niet zo? 

Veur alle dudelikhied: dit is glen 'inzun-
nen stok', al moet dit stok wel inzunnen 
wodden wil et op dit plak telane kommen. 
Mar dat gelt veur alle stokken die in dit 
tiedschrift staon en zo bekeken bin ems 
alle gedichten, verhaelen, vraoggesprek-
ken, krummelties en artikels elk op heur 
beurt ok inzunnen stokken. 
Dit kruderig en niet hieiemaole gekanstik-
kend stok gaot over et symposium: De 
toekomst van et Stellingwarfs, dat ooit een 
keer op verzuuk van een tal leden van de 
Schrieversronte hullen wodden zal. De 
stichtingsakte het dit in 1972 al veurzien 
en meugelik maekt. En eerder is in dit ver-
baand, in de zeuventiger jaoren, et rappot 
Veerder mit et Stellingwarfs verschenen, 
doedestieds uutrikt an perf. dr. ir. Anne 
Vondeling, de grootste politikus die ooit 
uut de Stellingwarven (Appelsche) vot-
kommen is. 1k vien et begriepelik, dat et 
bestuur ems niet an dit symposium wil, 
omreden d'r nog zovu!e is uut et eerder 
nuumde rappot dat niet uutwarkt is en al 
die vri'jblievende praoteri'je toch mar tot 
niks !eided. Ok et passeniel is niet veur 
(mooie) woorden, mar veur daoden. Mar 
neffens mi'j hoeft et iene et aandere niet 
uut te sluten, gedaachtig et Hebreeuwse 
dabar, dat woord en daod bedudet. Daor-
omme toch mar disse veurlopige opzet van 
de warklist. 

1. As et gaot over de toekomst van et 
Stellingwarfs, dan gaot et zoas altied over 
et beweren en bevodderen van disse tael. 
2. Over et beweren hoeven we et niet 
!aank te hebben, want et woordeboek is 
onderwegens, de braandvri'je kluis het alle 
ruumte, dus moe'n d'r nog een peer 
professionals en wat vri'jwilligers warken 
an een historisch museum in de maande 
mit de verieninge op dit mad, die d'r in 
Woivege ails. 
3. Bi'j et bevodderen van et Stellingwarfs  

moe'n we wei wat langer stifle staon. Hoe 
is et Stellingwarfs te bevodderen? Netuur-
lik as et in de huusholing en op et schoele-
plein praot wodt, as et in de kraanten, 
tiedschriften en boeken bruukt wodt, mar 
veural as et op de tillevisie komt. 1k bin op 
de t.v. west, dus ilc bestao. Dat gelt ok veur 
de tael. D'r moet dus spoorsiags teevee 
kommen, een peer knappe films en vi-
deo's. 
4. Mar dan bin we d'r nog niet. Neudig is 
ok een rangodder an te brengen van de 
taelen in een meertaelig  ge bied. Mien 
veurste!: Stellingwarfs, Nederlaans en 
Ingels. Binnenkot misschien zels beter: 
Stellingwarfs, Ingels en Nederlaans, as 
aanst et Nederlaans in Europa ok een 
beparkte streektael wodt en de universitei-
ten hielendal overgaon op et Ingels. 
5. Ofslutend kan dan een tiedpad ofpraot 
wodden wanneer de besturen van orgeni-
saosies (ok de gemienteraoden) overgaon 
op et Stellingwarfs as voertael. Neffens 
mi'j moet dit in et jaor 2000 zien besiag 
kriegen as ok die! III veur et Nedersak-
sisch ofkomt. 
6. Et symposium moet dan ofsieuten 
wodden mit een aktieplan, bestekklaor 
veur alle wark in uutvoering. Om alles ok 
schriftelik goed begeleiden te kunnen, 
moet De Oi-'end minimaol ien keer in de 
maond verschienen, zo now en dan ok mit 
teniel- en songteksten en een heurspel. 
Toegift: zolange as akten, pelisiebonnen 
en belastingkladden niet in et Stellingwarfs 
schreven wodden, blift de erkenning van 
disse streektael niet yule meer as symbo-
!isch. 
De subsidies van de drie 'legere' overhe-
den moe'n verdubbeld wodden. En et Riek 
moet eenze!de subsidie geven. 
De Schrieversronte moet een 'page' op 
Internet hebben. 



Wiebe Nijboer 

Mien trauma het zeuven levens 

Gelokkig gebeurt et niet vaeke; dat 1k in 
de vroege morgen wakker wor; nao een 
droom. De droom lopt niet goed of en as 
ik nog half in de slaop bin, zeg 1k tegen 
mezels: 'Now doej' al weer zo dom.' 
Die droom is nooit percies geliek, mar et 
stramien blift etzelde. 1k bin onderwegens 
naor een vergeerdering of een bespreking 
en as ik daor ankomme, heb ik mien tasse 
mit de pepieren niet. Et slimste is dat 1k 
daordeur mien kritische antekenings misse 
en ok de alternatieve veurstellen die ik 
bedocht hebbe. 1k fietse as een gek terog-
ge, al mar deur. Half-wakker daenk ik: 
'Die tasse vien ie ommes niet en de ver-
geerdering is al lange an de gang.' 
As 1k dan wakker Hg en mien stemming is 
niet al te best, dan daenk 1k an et examen-
jaor, et jaor dat 1k et liefste mar hielemao-
le vergeten wil. 

Tram-aboimement 

In 1942, midden in de oorlog, stap 1k van 
de dorpsschoele in Noordwoolde over 
naor de ulo-schoele op De Oosterstreek, 
400 meter van huus. Die stap sprekt niet 
hielendal vanzels, want de drie ooldere 
bruurs gongen naor de laandbouwschoele 
van meester Bosje. Van Willem hadde 
meester Van der Burg nog zegd dat hi'j 
aenliks deurleren mos. Mar Willem wol 
zels niet. 1k hael et ulo-A-diploma en wil 
wel naor de hbs, in Stienwiek. Dan moet ik 
toelaotingsexamen doen, veur de dadde 
Masse. 1k vraog een peer bekenden uut et 
dOrp die dat veurig jaor daon hebben. Ze 
liggen op de hbs slim aachter, verteilen ze; 
in de laeste oorlogsjaoren gongen ze haost 
nooit naor schoele; dat examen stelt 
hielemaole niks veur, dat maek ie zo even. 
1k gao naor et tramstation en kope een 
maondabonnement. In mien leven heb 1k 
wel es vaeker te overmoedig west. Aach-
terof is et makkelik praoten, mar et is niet 

aanders: 1k zol nooit mit de tram naor de 
hbs gaon. 
Mit de examen-opgaoven veur de gewone 
ulo-vakken gaot niks mis. Mar aandere 
vraogen, zoas veur netuur- en scheikunde, 
zie 1k veur et eerst. Misschien vaalt et mit, 
tellen ze die nullen niet zo zwaor. Et vaalt 
niet mit, 1k bin zakt. 
Zoe'n grote tegenslag heb 1k niet eerder 
mitmaekt. En 1k wete dat et eigen schuld 
is, et hadde aanders kund. Et is meer as 
tegenslag, et is een nederlaoge. 1k breng et 
abonnement weeromme naor Hoekstein 
van de NTM. En 1k lope weer naor De 
Oosterstreek, om ulo-B te doen. Et is een 
makkelik jaor. Veur de aorigbied doe 1k 
d'r een schriftelike kursus Frysk bi'j. 

Et hiele jaor is d'r die iene gedaachte: de 
nederlaoge moet ommezet wodden in een 
overwinning. Mar eerst ulo-B haelen, 1k 
heb leergeld betaeld. 
As ik naor de hbs wil, zal 1k bi'jles nemen 
moeten, zeker in scheikunde. Heit zegt: 'le 
kun et an meester Bosje vraogen.' 
'Mien fout van veurig jaor was now krek,' 
zeg 1k, 'dat 1k hielemaole glen kontakt mit 
Stienwiek zocht hebbe.' 
1k gao naor de direkteur en hi'j stuurt me 
deur naor lerer H. Die hiele zoemerve-
kaansie bin ik besteld mit fietstochten 
naor Stienwiek en huuswark veur netuur-
kunde, scheikunde en wiskunde. 
Op 'e dag van et toelaotingsexamen bin 
alle aanderen kandidaot veur de dadde 
Masse; 1k bin de ienige die veur de vierde 
Masse gaot. Dit keer gien onpiezierige 
verrassings veur mi'j. 
Veur scheikundeopgaoven zit 1k allienig in 
een groot lekaal. lene vraoge kan ik niet 
uutkommen. 1k weet uut et heufd op 
welke bladziede in et scheikundeboek de 
goeie formule staot. Niet weer een neder-
laoge, dit keer mOet ik slaegen. Onder 
tegen de baank staot mien tasse mit 



boeken. Viogge zuuk ik et goeie antwoord 
op. Mit mooie ciefers wor ik toelaoten tot 
de vierde kiasse. Et geft een tevreden 
gevuul, 1k hebbe glen jaor verspeuld. 
1k geleuve niet dat 1k doe al weet hadde 
van et bestaon van Pyrrhus-overwinnings. 

Et gegewn bewezen 

D'r kommen twie B-klassen; 1k zit in de 
kleine 4c-klasse mit affiend buterleerlin-
gen. Oons reuster is ofstemd op bus en 
trein. De personentram ridt niet meer en 
is vervangen deur de bus. Mar omdat 1k 15 
kilemeter van schoele ofwone, krieg 1k een 
distribusiebon veur een ni'je fiets. 
De ni'je schoele bevaalt me goed en ik heb 
et best naor de zin in 4c. Mar staorigan 
kommen de perbiemen. Lerers valen 
weeromme op lesstof die ik niet had 
hebbe. De B-vakken blieken niet mien 
starkste vakken. D'r bin onderwarpen die 
1k slim muuilik vien. 1k praot d'r over mit 
Bart, die B al haeld bet, ok nao de ulo. 
'Et is echt niet muuiik, ie moe'n et zien,' 
zegt Bart. 
Mar 1k zie et vaeke niet. 1k perbeer et uut 
et heufd te leren op de meniere van: as 
dit, dan dat. Mar 1k begriep niet waorom-
me dat nao dit volgt. Mit twie onvoldoen-
den gao 1k over. 

De beide B-klassen kommen bi'j mekere, 
26 leerlingen in iene kiasse. Mit Bauke zit 
1k op een aachterste baank. Bauke hoolt 
van een grap op zien tied, hi'j is vaeke 
gangmaeker. Een peer keer moet 1k naor 
veuren omdat 1k niet lezen kan wat op et 
bod staot. 
De jonge huusdokter wil mi'j zels wel 
onderzuken; et linkeroge kost him nogal 
wat tied. Echt wennen an de brille doe 1k 
niet; 1k zet him vaeke op en of De perbie-
men die ik in de vierde Masse hadde, ver-
argeren. De scheikundelerer, mit doctor 
veur zien naeme, geft min les. Hi'j stuurt 
geregeld jongen de Masse uut, Bauke ok. 
Veur een eindexamenklasse is dat niet 
normaal. 
De ni'je amanuensis zal wel hogere ver-
waachtings had hebben. Dit moet him, 

mit zoe'n lerer, we! tegenvalen. 1k vraog et 
him mar niet, ok al is hi'j haost oonze 
buurman, an de Heufdstraote Oost. Veu-
rig jaor was hi'j nog concierge an de 
Rietvlechtschoele. 
Et wodt te gek mit de scheikunde-doctor. 
De schoele gript in en regelt bi'jles deur 
lerer H. Van de 26 leerlingen kommen 22 
in groepies bi'j him an huus; 1k bin een 
betien op herhaeling. 
Netuur- en sche1kunde bin bepaold niet 
mien favorieten. Mar et meerst bin et de 
opgaoven van de wiskundevakken volgens 
et schema: Gegeven-Te Bewijzen-Bewijs, 
die mi'j p!aogen. 

Een dieptepunt beleef 1k as lerer H. mi'j 
een proefwark weeromme geft mit de 
opmarking: 'Wat hej' now daon, jong? le 
hebben et gegeven bewezen!' 
1k begin slecht te slaopen, lig naachs eerst 
twie, drie uren wakker. Al een peer weken 
vergeet 1k et rappot -, heit bet al lange 
ondertekend -, weer mit te nemen naor 
schoele. Op maendagmorgen stuurt de 
direkteur mi'j daoliks weer naor huus. 
Veur et elf ure is heb 1k a! 45 kilemeter 
fietst. Een goeie ofleer. Dat d'r op mien 
laeste rappot een 3 staot, schreven mit 
rooie ink, dot d'r al niet zo yule meer toe. 
Een peer lochtpunties bin d'r nog wel. Mit 
gimmestiek bin ik iene van de besten. En 
de lerer Nederlaans is enthousiast over 
mien opstellen; hi'j overdrift wel, vien 1k. 
Mit tekenen bin ik slecht, mar now we les 
hebben van meneer Bakker uut Noord-
woo!de heb 1k altied een voldoende. Mien 
goeie vakken lieden onder de tied en de 
energie die de B-vakken mi'j hoe !anger 
hoe meer kosten. Zo flaans ik ok wel es 
viogge een opstel in mekere. Dan krieg 1k 
een 6 mit de antekening: 'Je kunt veel 
beter' en een hiel groot uutroepteken d'r 
aachter. 

Doodmuui 

Mit mien schriftelike examen gaot hiel wat 
mis, mar hoe groot de schaede is kan 1k 
niet goed inschatten. Wie een 7 of meer 
haelt veur een B-yak, krigt een vri'jstel- 



ling veur et mondeling. 1k hebbe d'r iene. 
De jongen die nog gien opstel schrieven 
kunnen, haelen alle vuuf vri'jste]lings. 1k 
stao veur een zwaor mondeling, twie lange 
daegen. Et begint mit mechanika, dat 
hadden we van de direkteur. Hi'j vragt 
over een opgaove die ok in et schriftelik 
zat. 1k kom d'r goed uut. 
'1k wus wel daj' et konnen,' zegt hi'j, 
'jammer daj' bi'j et schriftelik die iene 
pielk krek verkeerd omme tekend hebben. 
Daordeur kreeg ie doe niet et goeie ant-
woord.' 
1k heb et gevuul dat hi'j ems tegen de 
kommiteerde praot. Hi'j blift makkelike 
vraogen steilen. Over de eerste dag bin ik 
niet echt ontevreden. 
De twiede dag gaon d'r een boel dingen 
mis, 1k vuul me verschrikkelik muui. Een 
kommiteerde vragt me wat en mien lerer 
zegt dat mi'j dat niet vraogd wodden kan, 
omdat 1k van de ulo kommen bin. 1k bin 
zakt, 't is veurbi'j, daenk 1k. Een aandere 
kommiteerde wil me helpen en vragt me 
wat makkeliks; 1k kan d'r niet opkommen. 
As laeste doe 1k Duuts. 1k bin doodmuui, 
makkelike vraogen verknoei 1k grandioos. 

Twie daegen laeter weer naor schoele, de 
uutslag wodt bekend maekt. We staon in 
de hal, et is een drokte van belang. 1k 
hebbe gien idee wat me te waachten staot, 
1k bin somber. De amanuensis komt de 
briede trappe of Hi'j winkt mi'j mit zien 
heufd. Buten de grootste drokte zegt hi'j: 
'Zit d'r mar niet meer over in, ie bin d'r 
deur. N1ks zeggen, heur.' 
1k bin d'r deur. Niks marken laoten, et 
kost mi'j glen inkelde muuite, ik vuul niks. 
Van oonze Masse wo'n drie naemen 
ofreupen, Bauke is d'r ok bi'j. Boven 
kriegen zi'j te heuren dat ze zakt binnen. 
1k bin d'r deur. Boven kriegen wi'j de 
diploma's. 1k hebbe drie onvoldoenden, 
mar omdat iene veur Duuts is, kon ik 
onreglementair slaegen. Op et rappot had 
ik altied een 7 veur Duuts. 

We bin weer beneden. Lerer H. fielseteert 
me. 1k bedaanke him, ok veur de bi'jles-
sen. Hi'j kikt me es an en zegt: 'le bin 

hielemaole niet bliede daj' slaegd binnen.' 
'1k bin hiel bliede,' zeg 1k, mar 1k weet dat 
hi'j geliek het. 1k bin muui, leeg, reageer 
as een automaot. De amanuensis komt 
weer even bi'j me. Hi'j vertelt dat de lerer 
mit et mooie haandschrift pas gistermid-
dag mien diploma maekt het; mit die van 
de aanderen was hi'j een weke leden al 
klaor. lene van de jongere lerers komt op 
mi'j toe en het et over een spannende 
race. 1k begriep an him dat de lerers een 
soort estefette holen hebben mit de ciefers 
die 1k veur et mondeling haelde. Theore-
tisch had 1k nog kaans op slaegen, vertelt 
hi'j en zolange as die kaans d'r nog was, 
gaf elke lerer mien defer drekt deur an de 
volgende. 
Pas nao een peer daegen dringt et tot mi'j 
deur hoe geweldig as de direkteur en de 
lerers heur veur mi'j inzet hebben. 1k 
schaem me: heb 1k dat verdiend, bin 1k et 
vertrouwen wel weerd? 
Mar veerder is d'r aenliks mar ien, alles 
overheersend gevuulte dat lange blift: dit 
nooit, nooit weer. 

Amsterdam en veerder en laeter 

De overstap naor Amsterdam; de grote 
stad; de universiteit. Alles is aanders. Ok 
et woordgebruuk en de tael: minder dorps 
minder over de daegelikse dinkies, meer 
boeketael, abstrakter. Honderd en iene 
ni'je woorden en begrippen. Et lollige van 
de eerstejaors student is dat hi'j daor de 
hiele wereld mit verklaoren kan. 1k kan 
now een naeme plakken op mien laeste 
hbs-jaor: et is een traumatische ervering. 
1k koketteer d'r mit, et heipt wel wat, 
geleuf 1k. Et staot temeensen in oonze 
boeken: wie zien perbiemen benumen kan, 
is beter of. 
De brille zit mi'j nog altied niet lekker. 
Een oogarts pakt et grondig an en komt 
tot de konklusie: 'le hebben al die tied een 
verkeerd linker glas had.' 
len keer is d'r nog even lichte paniek; 1k 
moet een tentamen statistiek doen. Mit 
een 6 ontsnap 1k. 

Midden in de zestiger jaoren heb 1k et 



drok in et revierengebied van Gelderlaand 
mit van alles en nog wat dat goed is veur 
de regionaole maotschoppelike opbouwen 
ontwikkeling. 1k maek lange daegen in een 
grote regio. Zo bin ik ok siktaoris van een 
warkgroep die een rappot opleveren zal 
over regionaol onderwiesbeleid. De wark-
groep het een bespreking mit de inspek-
teur v.h.m.o. We praoten ok over de 
ofstaand veur plattelaanskiender naor die 
schoelen, over deurstroming van et iene 
naor et aandere onderwiestype. 1k vertelle 
kot over mien overstap van ulo naor hbs. 
'As ik mien hoed op hadde, dan nam ik 
him hiel diepe veur jow of,' zegt de inspek-
teur, 'dat is echt een prestaosie.' 
Meer as ik toegeven wil, bin ik gevulig 
veur die lof. Dit is een mooie gelegenhied 
om et trauma now of te schaffen, zoj' zeg-
gen. Verbaosd bin ik, dat et me nog zo 
bezig hoolt. Et vuult as genoegdoening. 
Mar gieniene het mi'j wat misdaon, inte-
gendiel. En et is al zo lange leden. En nao 
die tied is alles toch goed verlopen. Waor-
omme dan? 
Et hbs-B-trauma waor as ik in Amsterdam 
grappies over maekte, zit toch dieper as ik 
daenke. 

1k fietse as een gek en et haelt niks uut. 1k 
drome dat ik et verkeerd anpak. 1k hg 
wakker en daenke an kiasse 5B en et 
examen. 1k bin begaon mit et zwaore lot 
van die zielige hbs-er, die al mar zien best 
dot om et te begriepen, om et te zien, mar 
et lokt niet. 
Een machteloos gevuul. 
Mien trauma het zeuven levens. Niet 
kepot te kriegen. 



Tine Dekker 

Et hontien van de schipper 

Dc schoeletied was veur mi'j jammer 
genoeg veurbi'j. We hebben et dan over de 
jaoren 1923-1924. 1k was now bi'j mem 
thuus, omdat mem nogal vaeke slim ziek 
was. Een vrundinnegien had ik we!, een 
dochter van een boer uut de buurt. En 
daor hadden ze in de zoemer nog jonge 
poesies. 't Weren gien stoppelkatten, mar 
toch van een twiede worp. 't Wil bi'j een 
boer wel es veurkommen, dat d'r jonge 
katten binnen zonder dat ze d'r arg in 
hebben. 
In die zoemer hadden ze van een kaampe 
vroeg huj, dus wodde et hujvak in odder 
brocht. En doe kwammen die katties veur 
't locht. Grote mollen weren et flog, allie-
nig wat hoger op 'e poties. 
'Tja,' zee die boer, 'wat moet ik d'r now 
mit?' 
En doe vreug hi'j mi'j of wi'j ze thuus ok 
bruken konnen. Now, et was zok mooi 
goed, mar ze blaosden wel hadde aj' ze 
aaien wollen, want ze weren nog gien 
meensken wend. Thuus was oons drie-
k!eurtien, die mem al es verbunnen hadde, 
doe ze een grote winkelhaoke in de boek 
hadde, jammer genoeg sturven. Daor bi'j' 
dan zo verdrietig omme en daor hoef ie je 
toch ok niet veur te schaemen, aj' zo yule 
van zoe'n diertien holen, daj' d'r omme 
goelen moeten. Dat he'k wel daon, ja. 
Afijn, yule hadder as da'k kommen was, 
bin ik op een draf naor huus toe gaon. 
Hie!emaole aachter de poesterd kwam ik 
weer thuus. 
'Now, now, now,' zee mem, 'kan dat niet 
een betien kalmer, wat moet ie toch te 
biezen.' 
1k kon zowat niet uut de woorden kom-
men, zo wa'k aachter aosem. 't Was ok 
nog wel een aende lopen van die boer 
naor oons huus. Heit wodde d'r vanzels ok 
bi'j haeld. Et was wel een bezwaor dat 't 
zokke kleinties weren, mar stoppelkatten 
weren et niet en dat was in heur veurdiel, 

want et gezegde wil daj' die niet schone 
kriegen kunnen en een katte die et in huus 
dee, wol mem beslist niet hebben. Dus et 
moch! 
Ikke een körfien mit, en etze!de pad 
weeromme. Now niet zo hadde meer as 
daorveur naor huus. Dat tempo kon ik 
niet meer opbrengen. 
Bi'j de boer weren ze bliede dat ze de 
katten kwiet weren en ik was oe zo bliede 
mit mien anweenst. Och, wat weren ze 
mooi en zo zaachte! Et drinken, dat gong 
nog niet zo best, mar dat zol hopelik wel 
beter wodden. 
Mar de wonderen weren die weke nog niet 
op. Heit mos naor de Wiek in Berkoop om 
turf en naor de koperaosie om mae!, gotte 
en haevermout en zo. Wat wil et geval, die 
schipper in de Wick hadde een klein wit 
fox-hontien mit allienig een peer gelige 
p!akkies an zien koppien. De schipper wol 
dat hontien kwiet. Hi'j hadde d'r een jong 
bi'j anhullen en die wollen zi'j holen en 
dus mos de oolde mar vot. 
Zo gaot dat soms. Dat heb ik laeter in 
mien !even wel es meer mitmaekt. 1k vien 
dat verschrikkelik, die meensken hebben 
gien hatte veur een dier. 
Heit !eut daor in de gauwighied zien 
gedaachten over gaon. As hi'j now es 
rottevangen kon? De oolde poes was 
dood, die durfde as et mos wel een rotte 
an, dat was meerdere maolen b!eken. En 
now affienig die twie hiele kleine poesies, 
wanneer zollen die nog es een molle 
vangen, laot staon een rotte? 
Heit zee nao hiel kot beraod: '1k neem 
him mit.' 
Hi'j kostte niks. Hi'j was wel wat groezelig, 
mar wat wi'j' ok op zoe'n schip mit brani-
ge. 
Wi'j keken nuver op, doe heit d'r ankwam. 
'Wat het hi'j now toch bi'j him?' zee mem, 
'kun ie zien wat veur ding of dat is?' 
1k zag et eerst ok niet, mar doe heit kotter 



bi'j huus was, zee mem affiend: 'Een hon-
tien, ok dat flog?' 
Tot doe an toe hadden we nog niet een 
hond had en berustende zee ze d'r nog 
aachter an: 'As hi'j mar gien vlooien het.' 
Van kotbi'j bekeken weren we et d'r over 
iens dat et een mooi besien was. Et hon-
tien was wat schoftig, et was ok allemaole 
zo vremd, ze miste heur jonkien en ze 
jankte zachies. 
'Moej' niet doen, mien stumper,' zee mem, 
'wi'j gaon jow eerst es even lekker wassen 
en dan nemen wi'j jow mit in huus en dan 
wen ie wel bi'j oons, heur!' 
En zo gebeurde et, mem en ik hebben et 
hontien wusken in een lekker soppien, 
ofspuuld mit lauw waeter en goed of-
dreugd. Et was een hiel mooi hontien, doe 
hi'j ien keer schone was, en hi'j hadde ok 
niet zoe'n smerige honnelocht om him 
henne. Misschien kwam dat deur zien 
kotte, gladde haor. 
Nao et wassen hebben wi'j him mitneumen 
in huus. Doe gebeurde et wonder. Wi'j 
hadden de deuze mit kleine poesies over-
dag in de kaemer staon en doe et hontien 
heur piepen heurde, gong hi'j d'r op of 
Eerst es goed kieken en d'r es an roeken 
en doe schikte et hontien him hiel veur-
zichtig bi'j de katties in de deuze. 
Wat was hi'j daor bliede mit, now hadde 
hi'j niet iene, mar wel twie kiender! De 
poesies weren ok krek zo wies mit him. Ze 
dronken omstebeurten en ze wodden ok 
redded as deur heur eigen mem. Ja, dat is 
et instinkt, wodt d'r wel es zegd van een 
dier, mar ze passen vaeke nog beter op 
heur kroost as een meenske. 
De katties hadden now dus een stiefmem. 
De verholing was wel wat nuver, mar ze 
leefden niet as katte en hond, zoas dat 
vaeke zegd wodt. 
Tabe kon daor over mitpraoten, die het 
zels ondervunnen hoe gek of et hontien 
mit zien kiender was. Tabe brochte oons 
bolle, ien of twie keer in de weke. Mar 
woensdagsmiddags dronk hi'j bi'j oons een 
koppien thee. Dat was zo de gewoonte. De 
poesies weren now wat groter wodden en 
laggen op een stoel en daor wol Tabe op 
zitten gaon en hi'j veegde achteloos de 

poesies d'r of. 
Mar oe meenskèn, et hontien zat onder de 
taofel en zag dat en veur dat Tabe wus wat 
him overkwam, had et hontien him al bi'j 
et bien vaaste en niet zunig ok. Hi'j schrok 
verschrikkelik en wi'j ok vanzels, mar Tabe 
keek in et vervoig wel hiel goed om him 
henne of hi'j et hontien ok zag, as de 
katten in de buurt weren. 
Hi'j kwam niet affiend veur de poesies op. 
Dat dee blieken, doe mem es niet goed 
was en de dokter kwam. Et hontien lag 
mooi veur de kachel. De dokter gong 
naost de kachel zitten en maekte een 
praotien, ok over et hontien, of et goed 
rottevangen kon en al zo. Ja, rottevangen 
kon hi'j goed, zee mem, en doe bleek dat 
hi'j ok nog wel wat eers vangen kon. 
Dokter gong staon om mem te onderzu-
ken en doe hi'j de haand naor heur uut-
stak, hong iniens et hontien d'r an. Hi'j 
mos d'r hoge veur springen, mar hi'j had 
him te pakken, die kerel die de vrouw wat 
doen zol. 
Weer was de schrik groot, van alle kaan-
ten. Et bloed leup dokter mit kleine 
straolties bi'j de haand daele. 1k zee et al, 
et was een klein hontien mit kleine taan-
ties, mar arg scharp. 
'Wie had dat gedacht,' zee de dokter een 
keer of wat. 
Ja, wie had dat ooit docht, wi'j ok niet. 
Gelokkig was et een aorige, sportieve 
man, hi'j hul van biesten, die kerakter 
hadden, zee hi'j. Now, kerakter had et 
hontien en niet zunig!' 
Buten wol de dokter him doe nog es goed 
bange maeken deur zien moter hiel hadde 
raozen te laoten mar daor hadde hi'j lak 
an en hi'j keerde him de rogge toe. Hi'j 
docht vermoedelik: Ziezo, die man komt 
vast niet meer an de vrouw, die zo goed 
veur mi'j zorgt. 
De naeme van et hontien wol me eerst 
niet meer te binnen schieten, et is ok al zo 
lange leden. Mar laeter wus ik et weer. Et 
hontien had een klein tippien bruun an et 
oor en daoromme nuumden wi'j him 
Tipple en hi'j luusterde naor die naeme as 
had hi'j nooit een aandere naeme had! 



WH. de Vries 

historikus '40/'45 

De oorlog in de Stellingwarven - 6 - 

De smederie van de femilie Land in Ni7berkoop, zoas die d'r doe uutzag. Veur de winkel 
staot links Meindert Land mit naost him iene van zien zeunen. Moeder Land staot aachter 
et kaemerraem. 

Dc moord in Ni'jberkoop 

We schrieven 16 december 1944 en et is zo 
ongeveer twie ure in de middag. In de 
smederi'je van Meindert Land in Ni'jber-
koop is Meindert mit zien zeune Gosling 
drok an 't wark. Dan rammelt de klinke 
van de smederi'jedeure en d'r kommen 
twie kerels in burger de smederi'je instap-
pen en dat blieken hielendal gien Ni'jber-
kopers te wezen. Ze hadden de kerels nog 
nooit eerder zien en dan moj' in die tied 
wel veurzichtig wezen. le wussen nooit wat 
veur vleis aj' in de kupe hadden. 
lene van de kerels dee et woord en et 

bleek dat ze kerbied hebben wollen, een 
artikel wat in die daegen bruukt wodde 
veur verlochting, mar in de oorlogsjaoren 
haost niet te kriegen was. Land het waor-
schieniik dit spul veur zien eigen vaaste 
klaanten holen wild, want hi'j zee, dat hi'j 
gien kerbied hadde. Dit ston de vremde 
feguren hielemaole niet an en iene van de 
beide trok een pistool en bedreigde vader 
en zeune daormit en raosde: 'Hanen in de 
hoogte en tegen de mure!' 
Zien maot perbeerde ondertussen een vat, 
dat tegen de mure ston, eupen te maeken, 
omdat hi'j zeker docht dat daor kerbied in 
zat. Gosling, die bi'j et aambeeld doende 



was, greep hiel kerdaod een veurhaemer 
of zokzowat van de warkbaank en sleug d'r 
mit naor de kerel, die mit et pistool ston te 
zwaaien. Hi'j raekte de man op 't heufd, 
mar omdat hi'j in de gauwighied de veur-
haemer bi'j et bovenaende van de staele 
grepen hadde, zat d'r niet al te yule kracht 
in zien slag. Misschien het de kerel ok wel 
gelok had, deurdat hi'j even de aandere 
kaant uutkeek, omdat moeder Land op 
dat mement de smederi'je inkwam. Hi'j 
gong al tegen de vlakte, mar dat duurde 
niet !ange. 
Terwiel hi'j de bienen weer wat onder et 
gat kreeg, 	j richtte hi zien pistool op 
Gosling er scheut. Hi'j raekte in de gau-
wighied niet Gosling, mar vader Land in 
de boek, zodat die zwaor gewond op de 
grond vu!. D'r vul niks meer te redden en 
ondaanks de doktershu!pe is Land nog 
dezelde dag an de gevolgen van de anslag 
wegraekt. 
De beide kerels sleugen op de vlocht, 
naodat ze buten bi'j de smederi'je nog een 
peer keer in de locht scheuten hadden. Op 
de fietse gongen ze hadde trappende et 
oost in. 
De aandere zeune,Boele, die oons ok uut 
de doeken dee hoe et him destieds toe-
dreugen hadde (en now in Jelsum woont) 
was op et mement dat de schotten vullen 
in de huuskaemer doende. Hi'j greep zien 
fietse en vleug aachter de kerels an, die in 
de richting van Else verdwenen weren. 
Deur et lewaai van et schieten, weren d'r 
al hiel wat meensken op 'e bienen en 
Boele reup heur an en dee uut de doeken, 
dat zien vader daelescheuten was deur 
twie kerels die jussies leden op 'e fietse 
daor langes reden weren. Fokke de Jong, 
die even wiederop woonde, pakte ok drekt 
zien fietse bi'j de kop en tegere mit Boele 
begonnen ze de onverlaoten te vo!gen, 
richting Else. 
In Tronde, op 'e hoeke bi'j de boerkeri'je 
van Brouwer, zaggen ze de kerels staon, 
die ofstapt weren, en wetende dat temeen-
sen iene van de beide waopend was, 
stapten ze ok of De overvalers hadden 
drekt in de gaten, dat ze vo!gd wodden en 
dat stUn heur hielemaole niet an, dat ze 

kwammen weeromme. 
le weten mar nooit wat zok slag yolk doen 
gaot, docht De Jong, dat hi'j dri'jde de 
fietse aandersomme en maekte dat hi'j 
votkwam. Boele leut zien fietse liggen en 
vleug et laand in om zo an die kerels te 
ontkommen. 
Op dit punt ankommen, lat et geheugen 
mien beide infermaanten wat in de steek, 
want volgens de iene hebben de daoders 
van de moord nog op heur scheuten, mar 
neffens de aandere is dat niet zo. Drekt 
daorop kwammen de kerels bi'j de fietse, 
die Boele aachterlaoten hadde, en schoel-
piepten daor wat bi'j omme. Evenpies 
laeter stapten ze weer op de fietse en 
reden veerder richting Else en doe Boele 
en De Jong weer bi'j Boele zien fietse 
kwammen, kon de jonge zien fietse niet 
meer bruken, want de beide ventielen 
weren vot. 
Ze bin doe tegere op iene fietse d'r weer 
aachteran gaon tot in Else en daor bin ze 
angaon bi'j pelisie Meutstege en daor het 
Boele angifte daon, dat zien vader daele-
scheuten was deur twie onbekende kerels. 
Meutstege zee toe dat hi'j d'r wark van 
maeken zol, mar hi'j dee dat al wat schru-
ten, volgens mien beide infermaanten. 
Disse holing was wel een betien begriepe-
ilk, want ie wussen nooit waj' begonnen in 
die jaoren, omdat iene van die kerels een 
waopen hadde en butendat waor kwam ie 
terechte mit een onderzuuk? Bi'j de 
Duutsers? Weren dit Duutse agenten? In 
disse jaoren bin d'r wel meer Nederlaan-
ders klakkeloos deur de Duutsers daele-
scheuten allienig mar uut wraoke en disse 
moorden bin de geschiedenis ingaon as de 
Silbertanne-moorden en hierbi'j hoeven we 
mar te daenken an de moord op Schuiin-
ga in et Tiesinga-bossien in de Weper en 
de moord op meester Lok in Appelsche, 
now Raevenswoold. 

Dc fietse!!! 

Waor de daoders veurasnog zocht wodden 
mossen was nog hielemaole niet dudelik, 
mar d'r was ien klein ankneupingspuntien. 
lene van de daoders hadde reden op een 



Huusdokter Verdenius (links) en Bertus Beugeling wodden beidend oppakt deur de Duutsers 
en overleefden et niet. 

veur die tied mooie fietse, diej' aenliks nog 
nargens tegenkwammen, want et was al 
een fietse mit nikkelen vellings en een 
rood-bruun fraem. 
De moord op smid Land in Ni'jberkoop 
was ondertussen ok in de pelisiekezerne 
van Noordwoolde (Westerseveld) bekend 
wodden. Dit was deurgeven deur Meutste-
ge en et toeval wol dat de dag daorop 
Meutstege en pelisie Faber van Berkoop 
tegere op 'e fiets een petroelie fietsten op 
'e Miente bi'j Noordwoolde en daor een 
man zaggen die op krek zoe'n fietse ree. 
Veurzichtig begonnen ze de man te volgen 
en zo kwammen ze terechte bi'j de femilie 
Veen op 'e Miente. De man op 'e mooie 
fietse hadde trouwens al onraod reuken en 
hi'j gooide de fietse tegen de mure en 

sleug alarm. Twie manluden uut et huus 
vleugen aachteruut et laand in en konnen 
ontkommen en de beide pelisies begrepen 
hiel goed, dat dit waorschienlik de beide 
daoders weren van de moord in Ni'jber-
koop. Dit dee ok al blieken, doe de peli-
sies de huusgenoten ondervreugen en doe 
weren de naemen gauw bekend. Et bleek 
dat degene die in Ni'jberkoop et pistool 
bruukt hadde de onderdeuken Schalkhaar-
pelisieman en premiejaeger op Joden 
Johannes Bernardus Wibiër west was, die 
trouwd was mit de in Hengelo wonende 
Hongaarse Katalin Toth. 
De twiede verdaachte was de onderdeu-
ken zeune van de femilie Veen, Roelof 
Veen, en hi'j was volgens zeggen onderdu-
ker van de arbeidsinzet in Duutslaand, ze 



weren beide onderdeuken bi'j de oolden 
van Roelof Veen. 
Volgens een rappottien van pelisie Visser 
uut Noordwoolde wodde een algemien 
bevel tot anholen van kracht, wat leiden 
moeten zol tot et arresteren van de beide 
verdaachten. Et huus van de femiie Veen 
op 'e Miente wodde scharp in de gaten 
hullen, mar risseltaoten hieven uut. Laeter 
dee blieken dat ze et zuden ingaon weren, 
richting Twente, mar dat ze niet veer 
kommen weren en in de omkrieten van 
Koekange al pakt weren. 
Et pakken van disse beide knaopen zol 
een weke of wat laeter een hiele protte 
ellende in disse omkrieten veroorzaeken 
en een hieleboel meensken zollen oppakt 
wodden en een boel daorvan kwammen 
nooit weeromme. 
Johannes Bernardus Wibiër, die et zo 
mooi vun om op zien medemeensken te 
schieten, wodde zels deur de S.D. in 
Crackstaote op Et Vene doodscheuten. 
Op de dattiendejannewaori 1945 kwam 
d'r een aende an zien misdaodigersleven 
deur een nekschot van een S.D.-er 

Klaas Knillis Hofstra 

verwarken 

en weer zit 1k 
kotsend beroerd 
aachter mien komputer 
teksten te verwarken 
teksten as disse: 

en weer hg 1k 
hopeloos woelende 
in mien bedde 
fantesienen te bedaenken 
fantesienen as disse: 

en weer zal ik 
zwietende verleuren 
in jow bekken 
de liefde bedrieven 
een liefde zoas disse... 

mar weer blift et 
mar fantesie 

mar weer wodt et 
mar glen gedicht 

F7 
nee 
ja 



Johan Veenstra 

Hoera! 

De Stellingwarver Schrieversronte bestaot 
25 jaor. Hoera! We vieren feest en een 
hiele uutzending van et kulturele pergram-
me De keuperen tuun van Omroep Fries-
laand wodde d'r op vri'jdag 18 april an 
besteded. Hoera! 
Now ja, hoera... D'r kwammen ok een 
stokmennig meensken an et woord, die de 
hiele boel es even kritisch tegen et locht 
holen woilen... 1k heb mit kroeme ti'jen in 
de schoenen zeten te luusteren, zelden 
zoveul negatief geziever anheurd en mi'j 
bi'jtieden doodschaemd. 
1k hebbe begrepen dat de meerste Stel-
lingwarver boeken, die tot now an toe 
uutgeven binnen, ems beter mar niet 
uutgeven wodden hadden moeten. Omdat 
ze te min binnen. En o ja, et is mar dat jim 
et weten, mar d'r was ok iene die vun dat 
de Stellingwarvers minder goed in staot 
binnen om wat 'muuiliker' boeken te lezen 
as meensken argens aanders. 
Eerstens is daor nooit onderzuuk naor 
daon, et is dus nooit had te maeken en 
twiedens: et is vanzels lane en ronduut 
arrogaant om daele te kieken op wat de 
'gewone Steffingwarvers' graeg lezen. 
Meensken die in al die jaoren wel veur 
een miljoen gulden (!!) an Stellingwarver 
boekies kocht hebben. Die minne boekies 
dus, want et aandere snappen ze toch niet. 
De feiten bin dat in de toptiene van de 
uutlienings bi'j de biebeitheken in Neder-
laand streekromanschriefster Henny 
Thijssing-Boer al een jaormennig eerste is. 
Harry Mulisch staot 86-ste... 
As ik as doodgewone Stellingwarver op 'e 
Fochtel of op 'e Langelilie naor disse 
flutpraot luusterd hadde en ik hadde in 
oktober dat yolk van de sutelaktie op et 
hiem kregen, ik was in staot west en jaeg 
ze d'r of. 
Schaande dus. De Stellingwarver kopers 
van al die boeken hebben d'r recht op, dat 
in et tiedschnift van de Schrieversronte 

stelling neumen wodt tegen de uutsprao-
ken van voW, dat op 'e radio bliekber zo 
neudig veur kritikus c.q. god speulen moet. 
Hoe was dat indertied ok al weer in Ho!-
laand? Simon Carmiggelt en Godfried 
Bomans wodden ok as minderweerdig 
beschouwd. Daor wodde deur de kritici 
A op daelekeken. Je inteiligentie was toch 
bepaold an de lege kaant aj' zokke schrie-
veri'je warderen konnen. Totdaj' et, 
wonder boven wonder, inienend wel 
warderen mochten van de superbegaofde 
goden! Dat Carmiggelt en Bomans wo'n 
now Ok tot de literatuur rekend, de Zange-
res zonder Naeme moch inienend beju-
beld wodden in Paradiso en vandaege-de-
dag wodt Marco Borsato zowat doodknuf-
fe!d deur et intellekt Hanneke Groente-
man! 
Even d'r tussendeur: ik bin een fan van 
Frans Bauer en Marianne Weber en de 
redaktie van De Ovend verklaort hierbi'j 
Stellingwarver Stiekelstokkies en Lamert en 
Lutske tot literatuur. Zo veuruutstrevend 
bin wi'j. Hoera! Wie zee op 'e radio ok al 
weer dat et bestuur van de Schrieversronte 
konservatief is? Kom op, Stellingwarver 
kritici, hobbel niet aenden aachter de 
Hoilaanders en oons an, jim willen toch 
zeker niet pas over 25 jaor zoveer wezen 
as wi'j now al binnen! 
O ja, d'r ok even tussendeur, d'r is een 
protte mis mit mien schnieveri'je, neffens 
een peer kultuurgoden, mar et laeste ni'js 
is, dat ik ok oolderwets Stellingwarfs 
schnieve. Stellingwarfs dat niet van disse 
tied is. Mar jim hebben dit stokkien tot 
zoveer we! begrepen? Mooi! 
En dan reup d'r ok nog iene dawwe meer 
verni'jen moeten en greensverleggend 
doende wezen moeten. Wat dat is, zee hi'j 
niet. Wet hi'j dat wel? Laot et dan es zien! 
Of blift et bi'j kretologie? Is et misschien 
in et Stellingwarfs opni'j et viel, o sorry, ik 
bedoele vanze!s et wiel, uutvienen? 



Lieske Schiere sleug de spieker wél op 'e 
kop. Zi'j kon d'r mit heur verstaand niet 
bi'j, dat bi'j pattie Stellingwarver veurvech-
ters de kiender nogal es Hollaans praoten. 
Daor kan ik ok niet bi'j. As al dat kritische 
yolk eerst es zorgt dat ze heur eigen 
jongen Stellingwarfs leren, zels goed 
Stellingwarfs praoten en schrieven, es 
goed een radiopergramme leren te pris-
senteren en een boek schrieven waor we 
allemaole van aachterover slaon. Zuwwe 
dan es weer praoten? 
Stellingwarvers, bi'j leven en weiwezen, ik 
sutel van 't jaor weer mit en komme graeg 
bi'j jim an de deure en 1k zie jim wél veur 
vol an. Tot in oktober. Es zien awwe dan, 
krek as et veurige jaor, weer veur 30.000 
gulden an fluthoekies verkopen! Hoera! 

Oene Bult 

Piksmieten 

Wat hebben wi'j vroeger, zoe'n 50 jaor 
leden, een protte an piksmieten daon. 
Elke zundag was et in en rond de oorlog 
weer raek op et kaampien laand bi'j Klaos 
en Jouke (Siegersma) op et oost in Don-
kerbroek. 
Hoe et spul percies gong weet 1k niet 
meer. Mar as zundagsmiddags krapan alle 
grote jongen en manluden van de buurt 
bi'jmekeer weren, haelde Klaos de kroje 
uut et hokke naost et huus, vol mit hoolten 
ballen en de p1k. Die p1k wodde midden 
op et kaampien daelezet, elk legde daor 
een cent op (mit kruus of munt naor 
boven?), die aj' laeter, deur mit jow balle 
op de pik te schieten, verdienen konnen. 
In mien onthoold een meter of tiene van 
de p1k of smeet ie de balle naor de p1k toe. 
Aj' die raekten en hi'j vul omme, dan 
moch ie de centen (die kruus of munt 
laggen) in de buse stikken. Raekt' ie de 
p1k niet, dan bleej' liggen en kon een 
aander j  doodschieten. Hoe dat percies 
gong weet 1k ok niet meer. 
We! weet 1k, dat de beide breurs Siegers-
ma de hoolten ballen zels dri'jden - wat in 
die tied een keunst was - en dat dit spul 
now nog in de Hauler Blauwe Bos speuld 
wodt. Mit dezelde of aandere spuiriegels? 
Et wodt/wodde in Akkrum, Grouw en 
Eernewoolde en ok wel in de Stellingwar-
yen ok wel op et ies speuld. 
Wie wet et allemaole beter as ikke? 

Reakties naor de redaktie van De Ovend. 



Johan Veenstra 

Een nie baene veur Henri Me'ntjesj  

len van de veurige bewoners van et onderkommen van de Stellingwarver Schrieversronte in 
Berkoop was Henk Mintjes, heufdd.irekteur van de Veurschotbaank Nao 36 jaor nam hi)' 
op 21 meertj.L ofscheid van de baank Johan Veenstra sprak him toe. Den verhael Jwj'm 
hieronder lezen. (red.) 

Soms gebeuren d'r dingen die niet kunnen 
en toch gebeuren ze. Vandaege gaot Henk 
Mintjes, de heufddirekteur van de Berko-
per Veurschotbaank, in de vut. Zoks 
gebeurt, jim zien et hier vandaege veur jim 
ogen gebeuren, mar et kan vanzels niet. 
Tot now toe gong die man hier daegs 
netties en oppassend naor zien wark, hi'j 
was hier vertrouwd en vellig onderdak en 
de vrouw kon thuus wat ommeredderen. 
Mar wat komt d'r van zoe'n man terechte 
as die dommiet mit himzels en de tied 
verlegen is? Daor komt iene bonke ellen-
de en ondocht van, want ieder meenske 
het zo zien zwakheden. Veuranstaonde di-
rekteuren van de Veurschotbaank ok. 
le meugen graeg fietsen, Henk, now is 
daor vanzels niks mis mit, en as we een 
mooie zoemer kriegen, dan kan zoks oe 
zoe'n genoeglike tiedsbesteding wezen. 
Jeje mit de vrouw middags even een 
tippien fietsen: even de Kuundervallei 
deur, even over Zorgvlied naor Viedder, 
gewoon evenpies onder de aovend Iegypte 
omme. Aorig. Allegeer slimme aorig. 
Mar ie lussen ok stomme graeg een borrel. 
En ik bin bange dat alle terrassies onder-
wegens dommiet veur jow binnen, want ja, 
ie hebben toch tied zat, now? En daor 
gao'we henne, de iene pot bier nao de 
aandere klokt je in de huud omme en an 't 
aende van iedere fietstocht koj' zuver wat 
onbekwaom thuus en knoffel ie onbehul-
pen van de flets. En de buren zien zoks. 
Dat daor gaot je goeie naeme. Deur et 
sliek! 
En dan maj' zo now en dan ok graeg naor 
de peerdekoersen en et kasino! En now 
maj' zo deur de jaoren henne bi'j de 
Veurschotbaank nog zovule verstaand van 

centen kregen hebben, mar in zokke gele-
genheden zal ok wel draank te kriegen 
wezen en dan is ieder helder inzicht gauw 
naor de barrebiesies en bi'j' al rap doende 
om et kaptaol d'r deur te jaegen. Dat et is 
in alle redelikhied en kammeraodschoppe-
likhied dat ik jow van dit plak of vraoge: 
Man, wat moet ie toch in de vut? Et is 
gewoon een bedarf veur een kerel mit jow 
kerakter en interesses. Dat ik vraoge me 
of: Wat bemaelt jow vandaege in vredes-
naeme? Hej't spul wel goed veur mekaan-
der? Zoks moet toch niet? 
En zoks zal ok niet! Verdikkeme nog an 
toe ok! Ja, ik begriepe ok wel dat dit hiere 
in Berkoop niet weeromme te dri'jen is. le 
hebben al ontslag vraogd en kregen en in 
jow plak hebben ze een Grunninger be-
nuumd. Een Grunninger in plak van een 
Stellingwarver! Now, as dat goed komt... 
Et is dat Henk van Olphen hier de kom-
mendejaoren nog ommestapt, mar aan-
ders ha'k mien centen hier sebiet weg-
haeld. 
Mar goed, Mintjes, wat now? Want ik 
daenke dat ie now toch ok wel begriepen 
dat dit een misse zet van jow west het. 
Mar wees mar niet benauwd, ik hebbe d'r 
al aachteran west en d'r veur zorgd, daj' 
strakkies niet in de nederklits raeken. 1k 
hebbe een ni'je baene veur jow regeld en 
daor verdien ie nog stokken meer mit as 
hiere in Berkoop. 1k hebbe Jacques Chirac 
van Frankriek beld. 
'Now moej' es even goed naor mi'j luuste-
ren, mien mannegien,' he'k zegd, 'ik hebbe 
vanzels dekselse goed in de gaten dat ie 
niks hebben moeten van die Duisenberg as 
president van de Europese Baank. En al 
eerlik bin, dan hej' daor groot geliek an. 



Die man toont niet mit die wilde bos haor 
van him, et is krek as komt hi'j zo onder 
een prikkebult weg, dat ik hebbe et d'r ok 
mit Pieter Jonker van de Schrieversronte 
over had. De Schrieversronte! Weej' niet 
wat dat is? Dat is de Académie Française 
van de Stellingwarven. Een belangriek 
man, ja, en die zee ok: 'Zoe'n verlopen 
socialist as die Duisenberg moet niet naor 
Fraankfort. Dat now he'k een aandere en 
yule betere kandidaot veur dat baentien: 
Henk Mintjes van de Veurschotbaank in 
Berkoop. Vraog ie wie dat is? Henk Mm-
tjes. Henri Mèntjès. Die ja. Zie now wel, 
toch wel es van heurd, zeker? Ja, dat docht 
ik we!. 
Now en dat is now krek de goeie man op 
et goeie plak, want et is in zien doen en 
laoten krek een Fraansman. Hi'j lust graeg 
een borrel en hi'j het hier bi'j oons in 
Berkoop een geweldige ni'je Veurschot-
baank daeleklappen laoten. Aj't zien 
konnen, iene bonke prestige en grandeur, 
daor bin dat Centre Pompidou en die 
glaezen piramide bi'j et Louvre van die 
Mitterand gewoon dingen van niks bi'j. 
Prutsdingen bin dat vergeleken mit de 
baank in Berkoop. En veerder is 't een 
goeie bestuurder en hi'j het takt. Hi'j is 
taktvoller as ieje mit je iewige geaevenseer 
en gekrimmeneer over die drugs van oons. 
Mar an de aandere kaant is hi'j ok wel een 
tikkeltien eigenwies en permaantig en 
soms krek een betien tevule overtuugd van 
zien eigen geliek. Allemaole typisch 
Fraans, ja. 
En militairistisch, hen. Et is een oolde 
vechtjasse, een oolde kloniaol. Hi'j het as 
soldaot in Suriname diend. Suriname ja. le 
hebben daor ommes ok nog een hoeke 
laand in de buurt liggen. Hi'j het d'r 
trouwens ok in de bak zeten, mar dat is 
allienig mar een pree, d'r moet wat on-
docht in zitten, is 't waor of niet? Zien 
zeune het trouwens de KMA daon en zien 
dochter is trouwd mit een Amerikaanse 
soldaot. Een degelike, gezagT
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j huusholing, ja. En hi is van 	\TVD, een 
Bolkestein-boy, mar dat haj' vanzels al in 
de smiezen. B!auw jassien, grieze broek, 
strik veur. Ziej' et veur je? 

Mar ja, now zitten we wel hiel genoeglik te 
kietsen zo veur de tillefoon, mar hoe liekt 
jow dit? Liekt Mèntjès jow wat toe? Toch 
zeker aorig beter as die Duisenberg? Ja, 
dat is ok nog een Fries, now dan weej' et 
hie!emaole we!! Wi'j kun wel akkederen, 
dat ha'k wel docht. 
Mar now nog wel een peer k!eine dinkies, 
Jacques, hi'j moet him daor in Fraankfort 
vanzels in et begin niet doodverleuren 
allienig vulen, dat hi'j nemt twie maegies 
van de Veurschotbaank mit. Peta en 
Anita. Mooie meiden, ja, laot dat mar an 
Henri Mèntjès over! Mooier as Brigitte 
Bardot en Catherine Deneuve in heur 
mooiste jaoren ooit west binnen! 
En now hewwe allebeide vanzels wel in de 
smiezen, Jacques, dat et mit die Euro 
vanzels een spuilegien van uk me 't vessien 
an 't wodden is, kiek es an, wi'j hebben 
bier in de Stellingwarven de Steffingwarver 
Daelder. Haddere en solidere munt vien 
ie nargens, dat !ao'we die now drekt mar 
nemen en dan zetten we daor een dubbel-
petret van Beatrix en Henri Mèntjès op en 
op 'e raand komt de meerst kernachtige 
en gev!eugelde uutdrokking van Mèntjès: 
Alles onder kontrole! 0 ja, en hi'j is goed in 
heufdrekenen, dat die komputertroep kan 
ailemao!e we! vot. 
Now, wat donkt jow d'r van? Goed. Mooi. 
Za'k him dan in Berkoop, as hi'j hier mit 
de vut gaot a!vast mar vertellen dat et wat 
jow anbelangt wel deurgaon kan in 
Fraankfort? En ie praoten Kohl omme? 
Mooi. Now, dan bin we d'r ja, want die 
Kok en de rest hebben toch niks aanders 
in te brengen as lege briefies. Ja, ok goeie, 
hen. Au revoir!' 
Dat ja, Henk, ie kun dus morgen tifiefoon 
verwaachten wat jow ni'je baene angaot. 
En now moe'n Froukje en ieje vannaacht 
mar es overleggen of zi'j mitgaot naor 
Fraankfort of dat jim d'r een weekaende-
huwelik van maeken. AT jow was zo'k dat 
laeste mar doen, Froukje, blief ie Filer mar 
lekker in Berkoop, ie zien him dommiet 
toch elke dag wel in et journaol. leje 
lekker mit een breiwarkien op 'e driezits-
baank en Henk op 'e tilevisie. Mooiere 
oolde dag kuj' je toch niet bedaenken! 



Sietske Bloemhoff 

Et Kroontien 

NT'J STELLINGWARFS LESMATE-
RJAOL 

Op een bi'jienkomst van et GCO (Ge-
mienschoppelik Centrum veur Onderwies-
begeleiding) in Wolvege wodde een posien 
leden ni'j Stellingwarfs lesmateriaol veur 
et yak Hiemkwzde prissenteerd. Tiedens 
de bi'jienkomst konnen de leerkrachten et 
materiaol bekieken, en vertelden de 
saemenstellers over de meugelikheden d'r 
van. Daornaost was d'r gelegenhied veur 
et stellen van vraogen over en weer. Niet 
affiend de leerkrachten bin slim enthou-
siast over zokke middaegen, de saemen-
stellers van et lesmateriaol bin d'r al lieke 
wies mit. Deur een goeie wisseiwarking 
onderling kan zo de hieltied rekening 
holen wodden mit vraoge en anbod. 
In 1996 hul et GCO veur et eerst een 
soortgelieke middag daor de beide kraan-
ties 't Herenhoentien en Satellyt Nzs in 
centraol stonnen. Op die middag die as 
titel Et taelverhael kreeg, wodde bi'jglieks 
uut et onderwiesveld zels veursteld 't 
Herenhoentien ok beschikber te stellen 
veur groep 4. Ok de Intergemientelike 
Begeleidingsgroep Hiemkunde vun dat een 
goeie zaeke en van die tied of krigt now de 
helte van de kiender van alle basisschoelen 
in de Stellingwarven vier keer in et jaor 
een Steffingwarfstaelig kraantien! Veur 
groep 7 en 8 verschient nog altied Satellyt 
Nijs, dat diels in et Nederlaans is, en daor 
ok et Fries in an bod komt. Et grootste pat 
is liekewel in et Steffingwarfs. 
Tiedens Et taelverhael wodde butendat 
dudelik dat d'r verlet was van een kraan-
tien veur de groepen 5 en 6. Veur die 
beide groepen verscheen an now toeja 
nog 'niks' en dat wodde as slim jammer 
erveren. In de eerder nuumde begelei-
dingsgroep is doe ok de vraoge daornaor 
op de bodden west. Ofpraot wodde om mit 
ingang van 1997 te perberen een ni'j 

kraantien te ontwikkelen. 
An et begin van dit jaor bin Saskia Douma 
- zi'j warkt dit jaor in et kader van de 
JWG-regeling bi'j oons - en ondergeteken-
de begonnen mit et uutdaenken en klaor-
maeken van dat ni'je kraantien. Tegen de 
tied dat jim dit stokkien lezen, is Uut de 
buse, dat is de naeme van et ni'je periodie-
kien, al naor de schoelen toe. In Uut de 
buse kommen vaaste rebriekies as Uut de 
Stellingwarver netuur, aorige en/of appatte 
woorden en zinnegies in Uut et Stelling-
warfs Woordeboek en de rebriek Vroeger en 
now. In die rebriek staon alle keren twie 
foto's uut een Stellingwarfs dorp. Beide 
foto's bin de hieltied op ongeveer etzelde 
plak neumen, alliend de iene foto is van 
vroeger en de ere van vandaege-de-dag. 
Kiender kun zo zien wat d'r deur de 
jaoren henne slim veraanderd is of juust 
niet. 
In Uut de buse komt ok alle keren een 
Stellingwarfs verhael te staon. Dat kan een 
vertaeld verhael wezen of een oorspronke-
liken iene. Schriefster Wil Vening van Et 
maonetreintien het in elk geval heur mit-
warking al toezegd en misschien bin d'r 
onder jim ok goenend die wel es wat veur 
kiender van een jaor of negen, tiene 
schrieven willen! Behalven een verhael is 
d'r alle keren plak veur een peer moppen 
en wodt d'r een Stellingwarver 
(woord)puzel bedocht. Meerstal komt d'r 
op een los yel nog een verwarkingsmeuge-
likhied bi'j of een 'aorighied'. Bi'j dat 
laeste moe'n jim daenken an bi'jglieks een 
Stellingwarver viaggien, een belon of een 
zunnekieppe. Jim zullen begriepen dat wi'j 
slim beni'jd binnen naor de reakties van 
leerkrachten en leerlingen op Uut de buse. 
Op de twiede GCO-middag, een peer 
weken leden, wodde et volgende Stelling-
warver lesmateriaol uutdield: et kiender-
boek Et maonetreintien van Wil Vening, 
geschikt veur de onderbouw; et boek Dirk 
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Links een veurbeeld van een bladziede uut et heufdstok Vroeger en now en rechts iene uut 
et heufdstok Jaorgetieden. 

Kert Koopmans, schilder van de Scheene 
(bovenbouw); de musical van Jan Ooster-
hof Keuning Hum is uut zien hum (boven-
bouw) en de bundel Stellingwaiverpoezie. 
Over de laestnuumde bundel beloofde ik 
jim een schoffien leden al es wat meer te 
vertellen. 

In de bundel Stellingwarverpoëzie is een 
keuze maekt uut wark van een zestal 
Stellingwarver dichters/schrievers. De 
gedichten die as uutzocht binnen, bin 
onderbrocht in verschillende heufdstok-
ken. Niet per dichter, mar per onderwarp 
daor die meerste dichters over schrieven. 
Et gaot daorbi'j om de volgende onder-
warpen: Dieren, Jaorgetieden, Vmeger en 
now, Oorlog en vrede, Mezielç Meensken en 
SpeuLe iiempies en gedichten. (As veur-
beeld van bladzieden uut een peer heufd-
stokkies bin in Et Krnontien twie ofbeel- 

dings daorvan plaetst.) 
Deur veur zoe'n indieling te kiezen, kan 
de leerkracht makkelik wark over een 
bepaold onderwarp vienen. Butendat kan 
de leerling op disse wieze wark van ver-
schillende dichters over etzelde onderwarp 
mit mekeer vergelieken. 
An et begin van elk heufdstok wodt in et 
kot op de gedichten ingaon. In et eerste 
heufdstok is d'r liekewel eerst ommedaen-
ken veur de dichters zels. Et gaot daorbi'j 
om de volgende meensken: Hendrik 
Johannes Bergveld, Henk Bloemhoff, 
Lodewiek Hooghiemstra, Harmen Hout-
man, Jouk (Martinus Bakker) en Johan 
Veenstra. In heufdstok negen vaalt te 
lezen van wie as de fflestraosies binnen die 
as in de bundel ofdrokt staon. Daorhi'j 
wodt in et kot ok wat over de keunstener/ 
fflestraoter zels verteld. Et gaot ok hier om 
wark van Stellingwarver keunsteners. In et 



laeste heufdstok wo'n veur alle groepen 
van et basisonderwies inkelde lessugges-
ties daon. 
Hieronder zien jim daor tot slot een peer 
veurbeelden van. 

In et heufästok Meensken bin tkvie gedichten 
opneumen, die an personen richt binnen. An 
de baos van Robbie is daor een mooi veur-
beeld van. In et gedicht wodt an de baos van 
et hontien Robbie vraogd, waorom as hi 
Robbie kwiet wol. Et hontien is uut de auto 
zet en komt bij een ere baos. De niie baos 
vragt him of of de oolde baos wel deur het, 
wat hij et hontien daormit andaon het. 
Kiender kun an de haand van dit gedicht bi 
heurzels es naogaon an wie ze graeg een 
brief schrieven zollen. De opdracht kan 
wezen een brief op riem an diegene te 
schri even. 
Op bladziede 52 is een gedicht te vienen, dat 
in een bepaokle vorm schreven is. Zoks is 
veur de leerlingen van et basisondervies een 
prachtige meniere om op een speulse en 
kreatieve meniere mit dichten an de gang te 
wezen. Dr bin vanzeLs tal van onderwarpen 
te bedaenken, die as heur daor veur lienen, 
zoas een balle, benaan, toren, bloenw of de 
vtime. 
Toegeliekertied kan ok wat verteld wodden 
over et illestreren van gedichten. In disse 
bundel bin verschillende soorten van ille-
straosies (foto 's, tekenings etc.) opneumen 
om an de leerlingen zien te laoten. As 
vervarkingsmeugelikhied kun illestraosies 
bij een gedicht maekt of zocht wodden. An 
de haand daorvan wodt ommes ok dudelilç 
hoe as de leerling et betreffende gedicht in 
him omrnegaon laoten het en hoe hij de 
tekst opvat het. Aachterof kan de leerling in 
de groep vertellen, hoe hij tot zien keuze 
kommen is. (Geschikt veur de midden- en 
hovenbouw.) 

Johan Veenstra 

An de baos van 
Robbie 

Vremde baos, ik heb een hontien, 
dat hiet Robbie neffens mi'j. 
't Ston temeensen in zien halsbaand, 
naor die naeme luustert hi'j. 

'k Vun him zo mar van-de-zoemer 
bi'j oons aachter in de bos. 
Vaastebunnen an een polle, 
'k Maekte rap zien ketten los. 

Haj' doe iens gien medelieden, 
wol ie Robbie zo graeg kwiet? 
Heurd' ie doej' de auto keerden 
dan zien klaeg'lik blaffen niet? 

Vremde baos, kuj' now wel slaopen, 
hej' gien hatt'zeer van jow daod? 
Daenk ie nog wel es an Robbie, 
waor hi'j is, hoe 't mit him gaot? 

't Gaot him goed, mar d'r bin naachten, 
dat hi'j goelt, is hi'j van slag. 
Vremde baos, zol hi'j dan dromen 
van die malle zoemerdag? 

uut: As de wilde mze bluuit 



Jan Bakker 

Et kan vremd lopen 

Et kan wel vuventwintig jaor leden wezen, 
dat wi'j es naor een tenielaovend west 
hebben van Kewist naor Kracht. De titel 
wee'k niet meer, mar et was een stok, dat 
gong over een boerefemifie zoas die nogal 
een protte veurkwammen in die tied. 
Now zal et ongetwiefeld poere toeval west 
hebben, mar in mien gedaachten speulde 
dat stok him of in een boerespul op 'e 
Heide an een laene, een aentien aachter 
de Bovenweg. 1k wus d'r een klein betien 
van, wat veur gezin dat ongeveer was, want 
et was etzelde stee, waor wi'j indertied 
naost kommen binnen te wonen, op die-
zelde Heide... Et boerderi'jgien was van et 
type kop-hals-romp, een melkkeldertien 
d'r onder en de kilmop gruuide weelderig 
tot in de dakgeuten. De schure was liek-
wels van yule jongere daotum. De luden 
die daor woonden weren een peer onge-
trouwde manluden mit een zuster, die 
laeter nog wel trouwd is, en heur moeder. 
In heur hiele doen en laoten koj' we! 
opmaeken dat ze wel wat aanders as 
aanders weren. Neem now die ni'je schure 
bi'jglieks, hoe ze dat opredded hadden! 
Een schoffien nao de oorlog, doe de 
straoljaegers nog wel es deur de geluuds-
barrière gongen, bleven zi'j bi'j hoge en bi'j 
lege voiholen, dat heur schure hielemaole 
uut et lood zakt was en de muren begon-
nen weren te scheuren deur die knallen. In 
warkelikhied was et poere oolderdom 
west, mar deur heur starre voiholen kre-
gen ze van de gemiente of van et riek, dat 
weet 1k niet krek, wel een ni'je schure! 
Al stonnen ze hier in de buurt as slim 
konservetieve meensken bekend, ze 
hadden wel een auto in de schure staon: 
een Willy's six. 
De gemiente het d'r ok nog hiel wat wark 
mit had, doe ze hier weg mossen vanwege 
de ni'jbouw. Uuteindeik weren de man-
nen d'r toe bereid as de gemiente heur 
toeston om op 'e Miente, recht aachter 

heur spul uut, een ni'je boerderi'je bouwen 
te meugen. 
In de eerste tied dat ze hier nog woonden, 
begonnen ze al wat minder koenen te 
holen en wodde d'r wat laand verhuurd. 
Dc huurder hadde wat driest west en 
waogde et om wat stikstof te stri'jen en dat 
ontaorde in een flinke ruzie tussen de 
beide perti'jen. Et is wel begriepelik dat de 
verstaandholing daor aorig van te lieden 
hadde, mar de hure mos nog wel betaeld 
wodden. De dochter van de huurder mos 
dat mar even opknappen, dat leek heur de 
veiigste weg toe. 
Mar ien en aander het heur nogal lange 
heugd. Naodat ze deur de eerste deure 
gaon was, wodden drekt de schottels d'r op 
streken en dat wodde bi'j de twiede her-
haeld. le kun wel naogaon dat et maegien 
aorig oplocht was doe ze weer buten ston! 
Nog ien veurvallegien. Een in de wiede 
omtrek bekend staonde mollevanger was 
hier ok es een keer op 'e Heide zien wark 
an 't doen, doe hi'j deur ien van die man-
luden anspreuken wodde. Die vreug de 
man van de knippen of hi'j heur even 
terziede staon wol. Et ston d'r naemelik zo 
bi'j: heur moeder was krek sturven en za! 
't now niet altied zo treffen, ze hadde d'r 
kotleden nog over praot, dat ze nog wel es 
op petret wol en now dit. 
Mar as ze now even hulpe kriegen konnen, 
dan was d'r nog een bulte goed te maeken. 
Zien breur was al om de fotograaf henne 
en as die weeromme kwam, dan mos 
moeder as 't kon weer op 'e stoel hezen 
wodden, waor ze krek bi'j daelevalen was. 
Doe ze dat opredded hadden, was de man 
van de foto d'r ok en hi'j zol knippen. 
'How,' zee ien van de zeunen, 'waacht 
even, et zol toch reer lieken as moeder mit 
de ogen dichte op 'e foto kwam.' 
Een peer lucefesprikkies konnen uutkomst 
brengen. Zo gong d'r dan toch nog een 
laeste weens van moeder in vervulling... 



Henk Bloemhoff 

Et Stelfingwarfs Woordeboek 

Hoe staot et onderdehaand mit oons 
projekt? Lao'we disse keer mar es mit die 
vraoge beginnen. Et zal de belangstellende 
niet ontgaon wezen dat et schrieven van 
diel III nogal wat meer tied vraogd bet as 
daor van uut gaon was. Et gaot dit keer 
om de letters L tot en mit R, en die bin 
now een weke of wat leden ofrond. Op 'e 
laeste korrektieveurstellen van de leden 
van de Kemmissie van redaktioneel toe-
zicht nao en de verwarking daor van kan 
dat diel dus now uutgeven wodden. Mit 
naeme de letter 0 vul nogal of wat de tied 
anbelangt. Dat komt, nogal wat saemen-
steffings uut de A valen in et Stellingwarfs 
onder de 0. Daenk mar an et woord 
ofralen van zopas; mit of i.p.v. Ned. af bin 
d'r een hiele protte woorden. En die bin 
d'r ok arg yule mit omme-, daenk mar an 
ommezemelen, ommeslinteren en gao zo 
mar deur. De Stellingwarfstaelige kan zo 
hiele riegels maeken mit dat omme-! 

Diel III gaot dus tot en mit de R. De S tot 
en mit Z kommen in et volgende pat, IV 
dus, en daor wark ik al drok an. 
Et projekt zol eerst oflopen wezen per 
augustus 1997, laeter dochten we an half 
1998, mar uut een berekening van begin 
feberwaori bet blieken daon dat et nog 
deurlopen moet tot et laeste van 1998 om 
et redigeren hielemaol klaor te kriegen. 
Dat daoromme bet et bestuur van de 
Stichting Stellingwarver Schrieversronte 
een plan uutdocht veur de financiering d'r 
van en anvraogen daon bi'j verschillende 
subsidiënten/foonsen veur een anvullend 
subsidie. Uteraord hopen we allemaole 
dat zi'j oons helpen zullen om oons mooie 
projekt mit vaosie ofmaeken te kunnen. 

Verhuusd naor Berkoop 

Op alderhaande plakken hebben jim al 
lezen of heuren kund dat de Stellingwar- 

ver Schrieversronte verveerd is naor 
Berkoop. Naor et gebouw daor eerst de 
baank zat, naost de oolde pasteri'je. De 
reden om d'r hier ok even op in te gaon, is 
de volgende. Veur et dokumentaosiecen-
trum van de Schrieversronte en niet in et 
laeste plak alle schriftelike woordeboek-
materiaol was et van belang dat et in 
braandvri'je onderkommens kwam. Tot de 
verhuzing zat et woordeboekmateriaol 
veur roegweg twiedadde pat in de braand-
vri'je ruumte van et gemientehuus van 
Oost-Stellingwarf in Oosterwoolde, en 
veur iendadde in de Meulehoeve. Dat 
dadde pat mos op 'e Meulehoeve wezen, 
om et de hieltied bruken te kunnen veur et 
schrieven van et woordeboek. Een belang-
riek risseltaot van de verhuzing is dat now 
alle materiaol mooi bi'j mekeer in de 
braandvri'je kluis staot. Op die meniere is 
alles ok drekt in te zien veur alle woorde-
boekwark en zo. 

Omreden de verzaemeling kaorties slim 
groot is en kwetsber, hewwe die eerst, en 
los van de grote verhuzing, in auto's naor 
de kluis brocht, mit hulpe van de heren 
Jan Punter en Henk de Vent. Op 'e foto 
zien jim oonze mitwarkster Alie ten Hoor 
in de kluis doende om de bakken mit 
kaorties in de kaasten te kriegen. De 
schriever van dit stokkien bet nog per-
beerd om an de fotograaf te ontkommen, 
mar dat is him niet lokt. Laeter is d'r nog 
meer materiaol tegen de aachterwaand 
zet, dat die is now zoe'n betien vol en 'op 
hoogte'. Butendat bet een dag of wat nao 
de verhuzing vri'jwffliger Roelf Dragt 
nogal wat tied steuken in et veerder 
odderen van et materiaol. Want in de loop 
van de jaoren weren deur et wisselen van 
et materiaol in et gemientehuus mit dat 
wat in de Meulehoeve was, patten van et 
materiaol niet langer meer goed op 'e 
riegel kommen te zitten, en dat mos now 



in ien keer zo we et hebben wollen. En dat 
is gebeurd, hulde an Roelf! 

In de wooideboekk1uis 

Wat is daor dan now anwezig in die kluis? 
Now, dat bin alle kaorties zoas de meen-
sken die veur et projekt invuld hebben van 
1975 of an, dus zeg mar van et begin van et 

E
rojekt of. In de periode van véür 1991 

hebben verschillende passenielsieden 
butendat op mien anwiezings uut de 
schrieveri'je van een tal Stellingwarver 
schrievers weg een hieleboel woorden in 
zinsverbaand op kaorties overbrocht. Ok 
die kaorties zitten alfebetisch in bakken en 
wo'n bi'j et woordeboekschrieven bruukt. 
Ok bin d'r inkelde oolde woordeliesten op 
kaorties zet en daordeur bin ze zo nao te 
pluzen in de kaortebakken. Meer over dat 
soorte van materiaol kun jim lezen in et 
inleidende pat van die! III van et woorde-
boek zels. Veerder vien ie in de kluis et 
'volgsysteem'. Mit hulpe van dat systeem 
kuj' naogaon op welk nommer van de  

vraogekaorties een bepao!d woord of-
vraogd is. Zodoende kuj' per dorp et 
woord op een invu!d vraogekaortien 
vienen. 

Oolde WOOf den 

Dit stokkien zol haost gien woordeboek-
stokkien hieten kunnen, as d'r niet ok in 
vraogd wodde naor wat oolde woorden. 
1k heb nog een peer raodselachtige nao-
kommelingen uut de R. Wie kent nog 
riweerdig en wat hoolt dat in? Wie wet van 
vroeger nog wat een rocheldobbe was? En 
wat kan een ringeltoppe west hebben, as 
jim dat temeensen kennen van vroeger? 
Et zal mi'j ni'j doen! 



Roel Oostra 

Uut oonze koffer 

Uut oonze koffer is de naeme van een CD 
die deur een vuuftal leden van de Steliing-
warver Revuegroep Flying Stars voizongen 
en -speuld is. Deurdat disse groep al 50 
jaor bestaot is d'r een groot archief en 
daor bin vuuftien lieties uutzocht. Elven 
mit een tekst van Harmen Houtman en 
viere van Jan Oosterhof. Op iene nao is de 
meziek bi'j de nommers van Houtman 
maekt deur et koppel H. Houtman/A. 
Steeman, wiels Jan Oosterhof zien eigen 
nommers an een melodiegien hulpen bet. 
Jan het ok alle meziek arrangeerd en 
speuld, kiasse! Een peer op 'e gitaar mar 
de meersten op zoe'n medern wonderkas-
sien waor onder elke knoppe weer een 
aander insterment zit. D'r is mi'j vraogd of 
ik een peer woorden over disse Stelling-
warver CD schrieven wol. 
Om te beginnen: et boekien mit de teksten 
zicht d'r keurig uut, mar wat uteraord 
belangrieker is, ik hebbe dit schiefien mit 
veul plezier een peer keer ofluusterd. De 
stemmen van Vroukje Bakker, Jeannette 
Roeles, Lieske Schiere, Joop van der 
Meer en Jan Oosterhof passen goed bi'j 
mekeer en d'r wodt goed attikeleerd 

zongen. Zodoende kuj' alle teksten goed 
verstaon en dat heurt vanzels ok, want 
daor dri'jt et omme. 
Et vaalt niet mit om goeie, puntige teksten 
op pepier te krieen en 1k moet zegen dat 
et wark, dat op disse CD staot, mi'J goed 
bevaalt. Vuuftien lieties over hiel uutienlo-
pende onderwarpen die ik niet stok veur 
stok bi'j de kop pakken zal. (Tussen 
haokies: kaberetliefhebber as 1k bin, nr. 7 
Miranda is iene van mien favorieten.) Ok 
muzikaol bevalen disse nommers mi'j we!. 
Allienig, mar dat is hiel persoonilk, hebbe 
ik liever een kombogien as een keyboard. 
Al hoe fantastisch alle meugelike muzi-
kaole kleuren d'r uuthaeld wodden kun-
nen, al hoe goed d'r op speuld wodt, veur 
mi'j klinkt et, veural in de ritme-sektie, 
een betien steriel. Dit is een opmarking in 
de kaantlijn, want 1k wete hoeveul geld et 
kost om zoe'n CD uut te brengen en de 
Schrieversronte het een stevig risiko neu-
men. 
Mar et was dikke de muuite weerd en 1k 
hope dat disse Uut oonze koffer de winkel 
uutvliegen zal. Aj' mi'j vraogen: elkeniene 
die et goed veur bet mit zien eigen tael 
heurt zoe'n CD-gien an te schaffen. Et zal 
jim niet spieten! 

P.S. As d'r meensken binnen die heur 
ofvraogen hoe een 'diep-fries' as 1k in et 
Stellingwarfs begint te schrieven: 1k hebbe 
in Wolvege de Nutsbeweerschoele-mit-
drie-jaorige-kursus van juffer Coba de 
Jong goed deur!open, juffer Krediet, 
meester Kuipers en meester Hof hebben 
mi'j deur de Tuundorpschoele sleept en 1k 
hebbe ok nog een aanderhalfjaor bi'j 
meneer Feitsma op 'e mulo an de Spoor-
singe! deurbrocht. Zodoende... 

Uut oonze koffer, Stellingwarver lieties van de 
Flying Stars, Stellingwarver Schrieversronte, 
f 29,90. 



Veurbij, veurbi'j, veurgoed veurbi'j 

Hujjinge, hujjinge, wat toch een tied 
le vmtten mar deur, ie bekommen haost niet 

Et lietien Huffin'e van Henk Bloemhoff 
scheut me in 't zin, doe 'k disse foto uut-
zocht veur De Ovend 
Hujjen op 'e oolderwetse meniere. Et huj 
wodde bi'j mekaander zwild en dan wodde 
d'r tiemd. Et peerd trok mit de tiempaol 
de boel an de bult, die dan netties opsteu-
ken wodde. 
As kiend vun ik dat tiemen et aldermooi-
ste. Ze hadden d'r aenlik een hekel an, 
mar ik moch as klein joongien wel es mit 
op 'e tiempaol, dan hullen ze me goed 
beet. Prachtig was dat. Veerder ha'k een 
hekel an et boerewark. Praot me niet van 
statteharken en zo! 
Op 'e foto (uut de laet veertiger, begin 
vuuftier jaoren?) staon drie manluden 
uut Ni'jhooltpae, v.l.n.r.: Jan van Dalen, 
Sent Veenstra (mien omke) en Wessel 
Visser. Et was de gewoonte dat ze me- 

kaander hulpen mit de hujjinge. Wie zien 
huj dit is, wie wie op disse foto heipt, weet 
I niet. 
As kiend gong ik wel mit naor et hujlaand 
van Jan van Dalen an de Boverweg in 
Hooltpae. Hoe veer zo'k dan van huus 
west hebben? Tussen de twie en drie 
kilemeter. Et leek de wereld uut! De 
Boverweg was nog een zaandpad tussen 
wallen mit een fietspad d'r naost. Jan van 
Dalen zat te zingen op 'e waegen. 1k 
hoefde niet te helpen, was nog vusen te 
klein, ik tierelierde d'r bi'j omme. En mit 
middagtied atten we koolde pankoeken 
van Gesien. Lekkerder pankoeken he'k 
van mien leven nooit weer had! (jv) 



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

da'k vandaege de dag 
een miljoen winnen mag! 

En a'k dan naor de Veurschotbaank lope!" 

B'j de Coöperatieve Veurschotbaank 
kun jow speren tegen 'ongerjmd 5  

goele veurweerden. 

Vraog meer infermaosie 
bijgelieks over speren bi'j: 

De Coöperateve Veurschotbaank 
Till. (0516) 4535 00 of (0561) 43 28 25 


