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Harmen Houtman 

'1k wark graeg mit de k1aanken van de 
tael' 
vraoggesprek mit De Oolde Pook-pries winneresse Anke Hoornstra 

Krek as in de veurige Ovend wodt d'r ok 
in dit nommer roem ommedaenken ge-
yen an De Oolde Pook pries Harmen 
Houtman interviewde prieswinneresse 
Anke Hoornstra uut Wolvege en veer-
der publiceren we heur daankwoord nao 
de priesuutrikkinge en gedichten van 
Theo van de Bles en verhaelen van 
Hielkje Westerhof en Jannie Ernst-Ba-
relds, die ze veur de pries instuurden. 
(red.) 

'1k komnie d'r an heur,' ropt Anke vanuut 
een bovenraem, as 1k bi'j heur anbelle. 
Een menuut laeter lat ze me d'r gaastvri'j 
in. Ze is nog mar kwaolik hekommen van 
alle belangsteffing, die d'r veur heur was 
nao de uutrikkinge van De Oolde Pook-
pries op 11 september. Et is yule meer as 
disse 39-jaorige Wolvegester verwaacht 
had. Heur man Wabe zit aachter de 
komputer, die ze zels ok een protte 
bruukt. De vier kiender bin naor schoele. 
De hond luustert mit. 

Nao een kot praotien over et gezellige 
boekebal, beginnen we over heur schrieve-
ri'je. Daor wil ik et disse keer veural mit 
heur over hebben. Anke hul heur de laeste 
jaoren doende mit gedichten in et Neder-
laans en volgde een kursus bi'j de LOT en 
'De Cirkel' in Et Vene. Onderling wodden 
de gedichten bepraot op heur positieve en 
negatieve kaanten. In die volgodder, 
omdat zoks beter anvietert. Ze het ok een 
gebedeboek van de Kannedese dichter/ 
zanger Leonard Cohen vertaeld en luus- 

tert graeg naor zien poetische liedteksten. 
'Mien schrieven gaot montiesmaote,' zegt 
ze, 'pas de laeste tied kan 'k d'r wat meer 
tied an besteden.' 
Mit et Stellingwarfs is ze pas begonnen 
naodat ze et wark van Rinny Siemonsma 
zien had. 
'1k kreeg van mezels et gevuul da'k mien 
eigen tael an 't ontwieken was. Mien 
vrundinne Joukje Postma het me daor wel 
es over uutvoeterd. Et grote verschil mit et 
Nederlaans vien 1k de klaank,' antwoordt 
ze. '1k warke graeg mit de klaanken van de 
tad. Et Stellingwarfs is zaachter, et zingt 
meer. In et Nederlaans wol et ok niet 
meer zoas ik et hebben wol. 1k daenke 
da'k tevule leerd had. Dan bi'j' alliend nog 
mar bange om fouten te maeken. Et 
Stellingwarfs het veur mi'j een poging west 
om dat te deurbreken. In et Nederlaans 
perbeer ik wel es te' mooi te schrieven. In 
et Stellingwarfs Iokt me dat niet.' 

Ze was redelik bekend mit de Stellingwar-
ver schrievers. Heurde Johan Veenstra 
vaeke op 'e radio. Leesde de gedichten 
van Lamkje Hof. Op 't heden lest ze een 
boek van Benny Holtrop. 
We kommen op de cyclus, waor ze de 
pries mit wunnen het. Et was de eerste 
keer dat ze beeldgedichten schreef. Een 
gedicht dat basseerd is op beeldende 
keunst. In dit geval et wark van Siemons-
ma. 
'1k heb in mien gedichten glen uutgebreide 
beschrievings geven van wat ik zag,' ver-
klaort ze, '1k heb mien gedaachten op-
schreven. Aj' et wark niet kennen, kuj' 
toch van et gedicht genieten. 1k hebbe 
Rinny niet persoonlik kend, mar wel een 
protte verhaelen over him heurd. Wat mij 



zo ansprekt, is dat hi'j mien wereld schil-
derd het. Et raekt mi'j haost an. Doe 'k et 
plan ienkeer opvat hadde om bi'j zien 
wark schrieven te gaon, ha'k allienig die 
poster mit die kri'jen d'r op mar zien. 
Laeter dee blieken, da'k zonder da'k et 
wus al yule vaeker wat van him zien had-
de. 1k vun et ok goed dat et him slaegd 
was om vanof de ambachtsschoele op de 
keunstakedemie te kommen.' 

Ze het de selektie van de keunstwarken op 
heur gevuul maekt. 
'Et zat mi'j goed dwas da'k niet naor zien 
tentoonstelling west was. Doe 'k besleuten 
hadde om an de pries mit te doen, wol 1k 
et mi'j eerst makkelik maeken deur ver-
taeld wark in te sturen. 1k kreeg et niet 
veur mekaander. Doe scheut Rinny mi'j 
weer in 't zin. Tussen et besluut om bij 
zien wark te dichten en et bezuuk an Jan 
Mars, siktaoris van de stichting Vrienden 
van Rinny Siemonsma, he'k niks aanders 
in de kop had as zien leven en wark. (Jan 
Mars het alles van de keunstener op foto's. 
hh) 1k hadde daor zo mien eigen daenken 
bi'j. Alles wa'k over him docht, he'k die 
middag ok vunnen. De keuze uut zien 
wark zegt uuteindelik lieke yule over mi'j 
as over him. Van zien vrunden he'k heurd 
dat ze him d'r wel in herkennen. 1k hebbe 
tieden rondlopen mit de verhaelen en 
geruchten, die ik over him heurde. leder-
iene had zo zien miening over Rinny. 1k 
heb ok een uutspraoke van him verwarkt 
in et eerste gedicht. Dat was: 'Och, jim 
weten wel hoe dat gaot, aj' jezels dregen 
laoten deur de wiend, dan starf ie onder-
wegens.' 

De gedichten van de cyclus In et veurbi 
gaon hebben een vaaste volgodder. Dc 
iene het mit de ere te maeken, d'r zit 
verbaand in. Anke wil daor wel een betien 
over kwiet. 
'Meensken die allienig de kaorten kopen 
bin een laogien kwiet. De volgodder zoas 
die in de veurige Ovend ofdrokt wodde, is 
dejuuste. Zo staot et gedicht Jennie niet 
veur niks in de midden.' 
De rest in de onderlinge saemenhang lat 

ze over an de opinarkingsgaove van de 
oplettende lezer. Ze is bliede mit de 
ankondiging van een boek over Rinny, dat 
kommend jaor verschienen zal. 

'De laeste tied marke ik da'k de hieltied 
meer haost as een journaliste te wark gao. 
Dan lao'k mi'j bewust inspireren. 1k moet 
mi'j d'r echt toe zetten om an 't schrieven 
te gaon. Et is 'rotwark'. 1k toge altied hiel 
lange argens mit omme. 1k moet gien 
antekenings maeken of zokszowat, dan is 
et vot. 1k hebbe ok altied wat aanders te 
doen, mar zonder schrieven bin 'k hiele-
maole niet te bruken. Somstieden schöt 
mi'j een mooi woord in 't zin. Daor maek 
ik dan op mien meniere een hiele mooie 
riegel mit. Laeter dot blieken dat et zowat 
et slechtste is wat d'r in dat gedicht staot. 
A'k mezels d'r dan van overtuugd hebbe 
dat et niks is, blift d'r vaeke toch nog wel 
wat hruukbers van over.' 
1k vraog heur om kommentaor te geven op 
et juryrappot. 
'1k zuuk altied naor mooie klaanken,' zegt 
Anke, 'dat het de jury ok zien. Ze hebben 
de sfeer goed pruufd. Ok de laogies, die in 
mien wark zitten, hebben ze goed op-
markt. D'r staot now zwat op wit wat 1k 
bedoeld hebbe. 
Opvalend in mien poezie is et hegrip tied. 
Dat komt d'r vaeke in veur. Ere onderwar-
pen bin mien kiender, zaeken die ik 
mitmaek of dingen die 'k zie in een film.' 
Anke schrift ok in et schoeleblad van heur 
kiender. Heur man komt mit een veur-
beeld anzetten. 
Anke is slimme serieus mit heur schrieve-
ri'je doende, mark 1k. Ze vragt me nog et 
ien en aander over Et Boekefoons, de 
uutgeveri'je van de Schrieversronte. Hope 
veur de toekomst? As ze et an tied het is 
et schrieven alles veur heur. De Stelling-
warver schrievers hebben d'r neffens mi'j 
een weerdige kollega bi'jkregen. 



DAANKWOORD VAN ANKE HOORNSTRA 

Anke Hoornstra mit heur man en kiender viak nao de uutrikkinge van De Oolde Pook-
pries in et gemientehuus van Qost-Stel1inrwaif. 

Een peer jaor weeromme bin 'k tegere mit 
mien medekursisten van De Cirkel in Et 
Vene een daggien op stap west naor et 
Literaire Museum in Den Haag. 
'Zuwwe doen wie hier et eerst komt te 
liggen,' vreug ik? 
Et was as grappien bedoeld, mar now is et 
warkelikhied wodden. Daor hg 'k dan, 
tegere mit mien veurgangers: Karst Ber-
kenbosch, Boele Land, Benny Holtrop en 
Jan Oosterhof jr. tussen et illustere gezel-
schop dat nuumd wodde in et juryrappot. 

Et eerste dat opvaalt aj' et museum in-
kommen is de beroemde waandschildering 
van Lucebert: Nainiddag van een faun. Et 
bestaot uut zes schilderi'jen die elk een 
hiele waand bedekken. In de schilderi'jen 
bin teksten opneumen van bekende Ne-
derlaanse dichters en schrievers. len van 

disse teksten, schreven deur Victor E. van 
Vriesland luudt as volgt: 

Want met dees wereld werd ik nieuw. En 
ziet, 

Het is nu alles opgelost. Hier lagen 
Altijd mijn schatten - maar ik zag ze niet 

'Dees wereld' is veur mij de poezie, in wat 
veur tael dan ok, of dat now et Neder-
laans, et Ingels of et Duuts is, as et mar 
Poëzie is. Dat ik ok 'Schatten' vienen zol 
in de tael die 'k van mien vader leerd 
hebbe, hadde 'k nooit docht. D'r zitten 
hier vrunden in de zael die mi'j nog nooit 
Stellingwarfs praoten heurd hebben en 
mi'j toch anvieterd hebben om et schrie-
yen te gaon. 
'Je bent tenslotte tweetalig en zo moeilijk 
zal het toch niet zijn!' 



Dat was en is et dus wel, mar om zo te-
lane te kommen bi'j mien eigen tael was 
een aeventuur op himzels. De schatten die 
'kvun dienden heur de iene nao de 
aandere an. Woorden as: honnebi'je, 
schOlk, theepaantien en rusken, zongen 
mi'j deur et heufd, mooie woorden mit 
mooie klaanken mar ik kon d'r gien 
gedicht mit maeken. 
Uuteindelik hebbe 'k mi'j inspireren 
laoten deur et wark van Rinny Siemons-
ma. 
Doe ik zien 'Schatten' ienkeer ontdekt 
hadde, gong de rest aenliks vanzels. 
De tael begon weer te leven, raekte be-
zield, kreeg een hatte. 

Hiermit wil 'k dan ok graeg et toekennen 
van disse pries an mi'j, opdregen an Rinny. 
Zonder zien wark hadde ik disse gedichten 
niet schrieven kund. 

Now even over et Stellingwarfs. 
D'r het de laeste tied nogal wat te doen 
west over Stellingwarver schrievers die 
stiekem ok in et Nederlaans schrieven 
zollen. Mit naeme sund de toekenning van 
De Oolde Pook-pries an mi'j oonst et van 
de geruchten. Sund ik een klein maegien 
was, is de wereld alliend mar groter wod-
den. De tael die doe in alle dorpen praot 
wodde, heur ie al lange niet meer op de 
schoelepleinen. Die tied hewwe had en 
komt ok niet weeromme. De tied het 
evenzogoed wat et Stellingwarfs angaot ok 
niet stillestaon. 
D'r is een officiële schriefwieze kommen 
en aansen komt et twiede diel van et 
woordehoek. Et eerste he'k al uut, dat dat 
zal tied wodden. 
Wi'j kun dus wel veuruut mit et Stelling-
warfs. 
Mar, een tael die zo kultuureigen is veur 
disse streken zol waorschienlik opholen te 
bestaon as zi'j niet in woord en geschrift 
overneumen wodt deur mien generaosie, 
die juust omdat de wereld niet bi'j de 
greenzen van die tael ophoolt twietaelig is. 
Hadde 'k nog nooit een gedicht lezen van 
bi'jglieks Lucebert, Bloem en Kemp, 'k 
hadde nooit een gedicht schreven in et 

Nederlaans, laot staon in et Stellingwarfs. 
'Alles is veel voor wie niet veel verwach-
ten,' luudt een dichtriegel van J.C. Bloem, 
die ok te vienen is op de al eerder nuumde 
waandschildering, en in wie zien illustere 
gezelschop ik now (neffens et juryrappot) 
verkere. 
Wi'j meugen oonze hanen dichtekniepen 
as wi'j de tael beholen kunnen in woord en 
geschrift veur de generaosie die him now 
hielemaole niet meer bruukt omdat de 
wereld alliend nog mar groter wodden is. 
Daoromme is et veur et Stellingwarfs van 
belang dat de iene generaosie de aandere 
te hulpe komt want alliend op die meniere 
zullen oonze kiender heur weg vienen 
naor de 'schatten' die et Stellingwarfs 
bevat. 

Rest mi'j nog om iederiene te bedaanken, 
de jury veur et prachtige juryrappot, 'k bin 
d'r hielemaole verlegen van. 
Sietske Bloemhoff van de Schrieversronte, 
mien hulpe en toeverlaot sund de bekend-
maeking van et winnen van disse pries. 
De Burgemeester. 
De vrunden en femiie die in de zael zitten 
wil 'k graeg bedaanken veur heur komst en 
heur nooit opholende bemoediging. 1k 
daankjim allemaole hattelik. 



fannie Ernst -Barelds 

Jansje   10 

In de stal van boer Hakkenkrokke was et 
alle daegen raek. Een ruzie dat 't daor 
elke dag was! Nee, niet mooi meer! 
Daor stonnen een hiele riegel stamboek-
koenen naost mekeer en halverwege de 
lange riegel, daor stonnen Jansje 10 en 
Akke 6, en die twieje weren vroeger dikke 
vrundinnen, mar now niet meer, ze weren 
hatstikke jeloers op mekere, want ze 
hadden allebeide de hoogste punten in et 
stamboek verdient, mar ze mienden alle-
beide, dat de iene beter was as de aandere 
en daoromme heurd' ie ze de hiele dag 
schellen. 
Jansje 10 zee: 'Dikkop, donder op!' en 
Akke 6 schul weeromme: 'Koesnuut, gao 
d'r uut!' En aj' dat en nog yule meer van 
dat fraais de hiele dag heuren, dan gaoj' 
op 'e duur krek zo daenken as boer Hak-
kenkrokke. 
Hij zee op een dag tegen de boerinne: '1k 
gao Jansje 10 verkopen, want zo wit ik et 
niet langer.' 
'Ja,' zee de boerinne, "t is arg jammer, 
mar zo moet et dan mar!' 
Now en zo gong Jansje 10 mit naor de 
mark. Ze hadde et ni'js al heurd van de 
aandere koenen, die al lange bliede weren, 
dat ze opkraste. Mar ze was zels hiel 
wieselik en ze schepte vreselik op, veural 
tegen Akke 6. Ze gong hiel bliede de stal 
uut, aachternaokeken deur al die koe-
ogen, ze dochte zels dat ze hiel gezellig 
een daggien votgong mit de boer. 
Mar wat vul dat tegen! Eerst al omdat et 
buten zo verschrikkelike koold was en et 
regende ok nog ommeraek. En doe ze op 
'e mark kwammen, mos ze gewoon tussen 
allemaole niet-stamboekkoenen in staon, 
et was d'r smerig en ze ston an een stange 
vaastebunnen mit een koptouw. Vremde 
kerels zatten heur an 't kruus en ze vuu!-
den op heur rogge en an heur boek en dat 
vun ze hielemaole niet lekker! Ze beulde 
hiel hadde: '1k bin Jansje 10 en ik bin de 

beste koe uut de stal. Blief van mien lief!!' 
Mar de aandere koenen lachten zo dat 
heur de traonen over de wangen leupen, 
ze schudden d'r van. Jansje 10 was vreselik 
kwaod. Mar et duurde ge!okkig niet lange, 
want ze wodde as iene van de eersten 
verkocht en wodde doe mit een peer 
aandere koenen en een peer kalfies in een 
grote tochtige veeauto dreven en vaaste-
bunnen. En vot gongen ze, naor een 
aandere boer. 
En daor keek Jansje 10 heur de ogen uut, 
want ze kwam niet op een gezellige waar 
me stal te staon, lekker twie an twieje op 
een stallegien, op een lange riegel mit een 
groppe d'r aachter, mar in een grote 
deurloopstal! En alle aandere koenen, d'r 
weren d'r wel honderd, leupen zomar deur 
mekeer henne en d'r lag niet iens een 
lekkere dikke !aoge stro op 'e grond, mar 
ze leupen op reusters en dat dee zeer an 
de poten en d'r lag allemaole stront en 't 
argste was, ze hadden allemaole de hoorns 
van de kop en een nommer op 'e kont en 't 
was d'r koold en smerig en ze kon niet 
lens argens liggen gaon. 
En doe ze !aeter mulken wodden mos, 
mos ze tussen een stel hekken deur lopen 
en onderwegens wodde ze viogge mulken, 
niet iens deur de boer of deur de boerin-
ne, nee, deur een mesiene. En an alle 
kaanten drokten en douwden de aandere 
koenen mit heur smerige konten tegen 
heur an. Jansje 10 reup lelk: 'Schaemen 
jim jim niet mit jim domme koppen zon-
der hoorns om zo tegen ml'] an te lopen? 
Weten jim wel wie ik bin? 1k bin Jansje 10 
en mien mem is Jansje 9 en mien beppe 
was Jansje 8 en die gavven ok de meerste 
melk an de febriek en ze hadden krek as 
ikke et hoogste vet, wel 4 1/2 percent! En 
mien heit is Deine Marnise, de alderbeste 
bolle die d'r is, en ik was de alderbeste koe 
uut de stal van boer Hakkenkrokke!' 
0, wat hadden die aandere koenen een 



wille!!! Ze gongen in een grote kring om 
heur henne staon en ze beulden van et 
lachen. 
'Heuren jim et wel,' zeden ze tussen et 
beulderige lachen deur, 'dat is dus Jansje 
10, now, dat is geweldig, die opschepster! 
Morgen krigt ze zels lekker ok de hoorns 
van de kop en een nommer op 'e kont 
braand!' 
En weer drokten ze mit heur smerige 
konten en strontzieden tegen heur an, 
zodat ze krek zo smerig wodde as alle 
aanderen. 
Oe, wat schrok Jansje 10 doe, morgen de 
hoorns van de kop, mar dat moch niet 
gebeuren, ze kreeg et vreselik benauwd en 
ze docht: ik wil hier weg! 
En krek doe die ni'je boer de deure losdee 
om es even te kieken waoromme as die 
koenen zoe'n heidens lewaai maekten, 
draefde Jansje 10 bi'j him langes naor 
buten, de wiede wereld in. 
Ze bleef mar draeven, wel een ure laank, 
mar ze wus niet waor de stal van boer 
Hakkenkrokke was. En doe zag ze inie-
nend in een laand een dikke bolle staon, 
en ze docht: die vraog ik naor de weg, 
want die wet vanzels alle boerderi'jen in 
de omkrieten wel. Mar die bolle begon zo 
hadde as hi'j kon te zingen: 'It is de boer al 
like folle, as de ko skyt of de bolle!' 
Doe begon Jansje 10 haost te goelen, ze 
docht: ik komme nooit meer thuus! 
Mar doe inienend heurde ze de stemme 
van de boerinne, die leup heur te zuken en 
te roepen. Ze reup: 'Jansje, Jansje 10, o, 
wat bin 1k bliede, dat ik jow weer viene, we 
bin allemaole zo vanwennig van jow, ikke 
en de koenen en de boer, ik neme jow 
weer mit naor huus en ik wiljow nooit 
meer kwiet en ie meugen weer op jow 
eigen plakkien op 'e stal staon naost Akke 
6, want die geft haost hielemaole gien 
melk meer, zo vanwennig is ze van jow! 
En doe Jansje 10 weer op heur eigen 
stallegien ston, was ze zo bliede dat ze 
tegen Akke 6 zee: 'Now mack ik nooit 
weer spul mit jow en mit de aanderen, 
want ik hole vreselik yule van jow en van 
disse koenen, dit is et mooiste plak en ik 
wil hier nooit weer weg. 
En zo gebeurde et, et was de gezelligste 

stal uut de buurt en zo bleef et ok en d'r is 
nog hiel lange praot over al die vreselike 
dingen, die in de grote wereld gebeuren. 
En dit was et grote aeventuur van Jansje 
10. 



Hielkje Westerhof 

Kamperen 

Jan keek om him henne, zien ogen begon-
nen al wat an et schiemerlocht te wennen. 
Wat was dat lange leden dat hi'j op disse 
zoolder west was. Hi'j zag een staepel 
oolde kraanten in een hoeke liggen, op 
een plaanke stonnen een stokmennig 
boekies. Hi'j scheuf mit de voete een 
schoedeuze wat an de kaant, et lit glee d'r 
of... mar Jan sneupte veerder. Hi'j was 
now al hielendal an et schiemerlocht 
wend. 
In een aandere hoeke van de zoolder ston 
wat op een taofeltien, hi'j kon niet zien 
wat, want d'r hong een klied over. Veur-
zichtig trok hi'j et klied d'r of. Daor zag 
hi'j een oolderwetse ni'jmesiene. Zachies 

eden zien vingers over de goolden 
letters. Mit muuite las hi'j et woord 'Sin-
ger'. 
In gedaachten zag hi'j zien mem nog 
aachter de ni'jmesiene zitten en zag hi'j de 
stof, die onder de naalde deurglee. Mem, 
die altieten in die appatte kleur gruun, 
kleren veur him ni'jde, omdat die kleur et 
beste bi'j zien haor paste. Weer vuulde hi'j 
de zeerte doe de kiender him tot zien huus 
an toe uutschullen. 
As hi'j dan in huus kwam was et altieten 
zien beppe, die zien heufd dan tegen heur 
schoot drokte en ienkeer doe hi'j wat 
bekommen was, had hi'j omhogens keken. 
Zien beppe had op een verwietende 
meniere naor zien mem keken en hi'j had 
et niet begrepen. 
Hi'j leup naor de boekies en inienend 
herinnerde hi'j et him weer: mem had een 
keer zoe'n flodderboekien in de hanen 
had, mar beppe had mit een peer hadde 
woorden zien mem tegenhullen om et 
boekien eupen te slaon. Woorden, die hi'j 
ok niet begrepen had, mar mem had mit 
een rood heufd et boekien daelelegd. 
Doe gleden zien ogen over de kiste mit 
kampeerspullen. Hi'j zag de oolde pannen, 
lepels, messen en etersbodden. Zels had 

hi'j nooit kampeerd, al had hi'j nog zo 
zeurd, zien mem wol niet om liek. En doe 
hi'j him een keer slim verveelde in de 
grote vekaansie, want zien kammeraoden 
hadden wel permissie kregen om mit 
mekeer d'r op uut te trekken, was hi'j over 
die kiste begonnen, die hi'j op 'e zoolder 
vunnen had. 
'Wi'j hebben toch de meerste spullen, wi'j 
moe'n alliend nog an een tente zien te 
kommen,' had hi'j tegen zien mem zegd. 
Mar veurdat zien mem wat zeggen kund 
hadde, hadde beppe mit bietende spot in 
de stemme zegd: 'Jow mem is niet los 
vertrouwd om kamperen te gaon, zi'j komt 
mit meer thuus, as waor ze mit votgaot.' 
Zien mem was weer rood wodden en 
dri'jde et heufd een aandere kaant op en 
weer had hi'j et niet begrepen. 
Laeter, jaoren laeter had hi'j et wel begre-
pen, had hi'j weten waoromme hi'j zien 
heit niet kende en waoromme zien mem 
zien heit niet meer kennen moch. 
Mem, die in de laeste zoemer van de 
oorlog mit een peer vrundinnen kamperen 
gaon was in de bossen van Appelsche. Zi'j 
was in de kunde kommen mit een Duutse 
soldaot en was in verwaachting raekt. 
Doe was d'r schaande in de femiie, in et 
dorp. Dc schaande die altied in de ogen 
van beppe te lezen was, as zi'j naor zien 
mem keek. De schaande, dat was hi'j! 
Jan streek mit de haand deur zien rooie 
krullen en bedocht dat de kleur van zien 
haor een soort markteken was veur zien 
mem. Et teken van schaande. Zi'j had him 
nooit over et heufd aaid, nooit deur zien 
krullen streken. Zi'j had alliend mar mit 
een verbeten gezicht zien kieren mit die 
nuvere kleur gruun ni'jd. 
Jan zochtte. Kom, ik gao mar weer es naor 
beneden, docht hi'j. Hi'j dri'jde him omme 
en schopte mit de voete tegen de schoe-
deuze. In de deuze zag hi'j een stokmennig 
foto's liggen. Ni'jsgierig gong hi'j op 'e 



kni'jen liggen en pakte et staepeltien uut 
de deuze. Hi'j bekeek de boverste bruun-
gelig verkleurde foto; et leek wel een foto 
van himzels! Hij gong weer staon en leup 
naor et locht van et dakveenstertien. Jan 
keek de jongkerel, die him bliede toelach-
te, in de ogen. Doe zag hi'j zien kieren, 
zokke kieren hadde hij nooit dreugen! 
Een hiel schoft bleef hi'j daor zo staon, 
doe kwam d'r een vluus veur zien ogen, 
zien haand begon te trillen. 
'Dag heit,' fluusterde hi'j. 

Theo van de Bles 

balgevuul.  

et eerste kontakt 
mit de voethalderie 
maekte geliek 
onvergetelike 
indrok 
op 
mi 

in de pauze 
van de wedstried 
trapte et yolk 
wat tegen de balle 
die veter onder 
op zesjaorig 
droomheufd 
daelekwam 

et gat 
waor as ik 
in stapte 
20 putdiepe 
da'k veurover kiapte 

eerste kennismaeking 
mit de balle 
daegenlang 
was mien heufd 
d'r nog vol van 



Theo van de Bles 

humor 1955 

duvels 
daeveren 
deur et dOrp 
m anne ii 
op kaele 
waegens 
zwaor 
zwat 
inpakt 
weet ie 
wat 
as dat 
veur waegens 
binnen? 
't is om 
kleine 
kiender 
op te haelen 
iene 
kiap 
in de nekke 
ziej' die 
knuppel 
aachter de stoel? 

zonder 
zorgen 
de weg over 
is d'r 
niet 
meer hi'j 
hoekpiene 
duzelig 
zinkens 
in de kni'jen 
mar zo vroeg 
in de morgen 
rieden ze 
seins niet... 
twiefel 
zi'j en 
bi'j 'n 
kiend 
kost 
niet yule 
mu u it e 
ie hebben 
et zo veur 
mekere 



yb chtelingen 

veur oons wi'j leerden 
was de oorlog al schrieven 
'n mooi verhael rekenen 
'n hol in de bos wi'j heurden van 
'n peerd dat Elfstedetocht 
vodderd wodde in et koolde 
boeren die feberwaori 
stiekem wi'j wussen 
slaachten niks van 
heur eigen draank Polen of van Cyprus 
stookten van de verholings 
en vliegmesienen in et Midden-Oosten 
die (meerstal) of et gemodder 
overrookten in de Suez 

4 november 1956 

Radio Nieuwsdienst, verzorgd door het ANP: 

Russische troepen hebben de Hongaarse hoofdstad Budapest ingenomen. 
Daarmee is een eind gekomen aan de opstand... 

de wereld 
staot stifle 
et verhael stoekt 

'n ni'je stroom 
vlochtelingen 
wodt over Europa uutpoept 

kiender uut 
Hongari'je en Oostenriek 
in Stellingwarf 

de koolde oorlog 
wint et evenpies 
van et verhael 

de wereld 
dri'jt deur 
et verzet staekt 

op 'e vlocht 
naor 'n 
onwetend ni'j vaderlaand 

kiender vergeten 
gelokkig gauw 
ok Hongari'je 

of daenken ze 
op 4 november an de Donau 
en vertelt d'r iene et verhael? 
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humor 1957 

zeuven daegen 
uutvanh uus 
tien, twaelf kilemeter 
boerehof mit wit zaand 
donkerbruun 
of dofzwat 
op slaopzoolder 
melkerstied 
roggenbrood 
poolderweg 
gros en sloden 
melkerstied en 
roggenbroden 
wieken 
visken 
zoolderduuster 
zwieg of fluuster 
melkerslocht 
roggenbrood en 
ni'je pooldertocht 

onderwegens 
oponthoold 
stoppen veur soldaoten 
tien, elf, twaelf tanks 
wat moe'n die hier? 

ja, mien jonge 
niet zo best 
Russen 
bin vannaacht hier kommen 
dat zejow en mi'j hier 
in de poolder vienen konnen 

hool mi'j vaaste 
ik wil vot 
riede deur 
schiet dan toch op 
dood van angst 
1k wil naor huus en 
véur melkerstied nog thuus! 



Krummelties 

GIFTEN 

Et woordeboekprojekt van de Stellingwar-
ver Schrieversronte kreeg de laeste tied 
twie prachtige giften. 
Frank en Rimmy Scheenstra van et beken-
de bouwbedrief Scheenstra van Der Izzerd 
weren 25 jaor trouwd. Van de centen die 
zi'j op heur brulloft kregen, gavven ze 
f 1.000,-- an de Stellingwarver Schrievers-
ronte veur oons woordeboekprojekt. 
Geweldig! Hiel hattelik daank! 
Elf Petrolaand, et bedrief dat in oonze 
omkrieten naor gas boort, gaf f 7.500,--
veur datzelde woordeboekprojekt. We kun 
de centen goed bruken en bin d'r slimme 
bliede mit. 
Veur etzelde projekt kregen we van twie 
meensken, die de Schrieversronte een 
waarm hatte toedregen, mar liever niet 
mit naeme nuumd wodden, nog es 
f 2.500,--. Et is geweldig! (jv) 

UUTRIKKINGE STELLINGWARFS 
WOO RDEBOEK DIEL 3 

In verbaand mit de uutrikkinge van et 
Stellingwa,fs Woordeboek diel 3 schoft de 
rebriek Granimatika veur elkeniene twie 
nommers op. In 't plak d'r van vienen jim 
in disse Ovend patten uut de toespraoken 
die hullen binnen bi'j de overhaandiging 
van de eerste exemplaoren op 2 oktober 
1997. (hbl) 

WOORDEBOEK OP INTERNET 

Et Belgisch-Nederlaanse saemenwarkings-
verbaand 'Regionale woordenboeken' het 
mi'j via de universiteit van Gent de meu-
gelikhied geven om infermaosie over et 
Steilingwarver woordeboek op Internet te 
brengen. Dat die is bi'jkotten op te vrao-
gen via een appatte 'website': 
"http://aUserv.rug.ac.be/—jvkeymeu". (hbl) 

RIEMSTOK 

Vroeger haj' ellenlange lieden en riem-
stokken. Ok in et Steltingwarfs. Op 'e 
langspeulplaete in twielochten bin d'r 
twieje opneumen: Mien vader zee en Doe 
Jan nog mit zien moeder huusde. 
Van vrouw Coehoorn uut Et Vene kreeg 
de redaktie de beginriegels van 6k zoe'n 
lang stok en de vraogen an jim, lezers, bin: 
Kennen jim dit? Kuj'm et kompleet mae-
ken? En weten jim ok of d'r een wieze bi'j 
heurt? 
Et begint zo: 
Et is een vorrels jaor nog pas, 
dat 't brulloft biy Gert Harmsen was 
en now al het hiy raozend spiet, 
want om wat reden wet NY niet, 
zien wief wodt kwaoier alle daogen 
en doet him ni/cs as san-en en plaogen. 
Jim reakties graeg naor de redaktie van 
De OvencL We bin beni'jd! (jv) 

SUTELAKTIE 

Et weer zat de sutelaktie van 't jaor niet 
mit. Op 'e twiede dag biwwe d'r finaol 
uutregend en zoks schilt al gauw een peer 
duzend gulden. Et rekord van 1996, doe 
we op f 29.648,50 uutkwammen, hewwe 
zodoende niet haeld. Et wodde van 't jaor 
nao drie suteldaegen f 25.797,95. Is dat ok 
niet geweldig! Alliend veurig jaor was de 
opbrengst hoger. 
Toppers in de verkope weren de verhaele-
bundel Een meenske is gien eerpel van 
Johan Veenstra en de Steffingwarver 
Spreukekelinder 1998. 
lederiene die d'r toe bi'jdreugen het om 
dit risseltaot te haelen verdient oonze 
grote daank. De sutelaktie, al die sutel-
ders, et enthousiasme, iederiene mit me-
kaander, dat is de Schrieversronte op zien 
best! (jv) 



BOEKEBAL WAS GROOT FEEST! 

Et dadde Stellingwarver Boekebal is een 
groot feest wodden. Een goeie 200 meens-
ken kwammen d'r op of en zorgden veur 
een vol prachtig versierd Daansdomein 
Drenth an de Schoelestraote in Wolvege, 
waor Sietske Bloemhoff en Frits van der 
Vinne de aovend prissenteerden. Et 
Boekebal wodde weer orgeniseerd deur 
Boekhaandel Zwikstra en de Stel!ingwar-
ver Schrieversronte mit de Rabobaank as 
sponsor. 
Marga Kool, de kultuurdippeteerde van 
Drenthe, eupende et Boekebal mit een 
toespraoke en doe eupenden Frits en 
Karin van der Vinne et bal. Et 
daansorkest Fashion zorgde (weer) veur 
een prima stok meziek. 
Tussen et daansen deur weren d'r een 
stokmennig prachtige daansdemonstrao-
sies van daansschoele Drenth en een tal 
kulturele evenementen. 
Schrieversronte-veurzitter K!aas van 
Weperen overhaandigde et eerste exem-
plaor van de Stellingwaiver Spreukekelinder 
1998 an de beer Luehof, de direkteur van 
de Rabobaank in Wolvege. 
Marga Kool las op een indrokwekkende 
meniere veur uut eigen wark. Spietig•dat 
ze an zokke dingen haost nooit meer 
toekomt. De Oolde Pook-pries winneresse 
Anke Hoornstra las ok veur uut eigen 
wark en Jeannette Roeles en Vrouwkje 
Bakker zongen Steffingwarver lieties. 
Alleman zong mit heur et speciaole Boe-
keballied, dat maekt wodde deur Harmen 
Houtman. 
Jan Berend van Elp interviewde aachter-
ienvolgens Fettje Alten, de ponghoolder 
van de Schrieversronte, Henk Bloemhoff, 
de maeker van et woordeboek en mode-
ontwarper Hans Noordstrand. 
Johan Veenstra gaf et eerste exemplaor 
van zien ni'je verhaelebundel Een meenske 
is glen eerpel an burgemeester Lesterhuis 
van Oost-Stellingwarf. 
En... d'r wodde daanst. Veurzitter Klaas 
van Weperen rock-en-roilde d'r zo woest 
op los, dat een bezorgd bestuurslid de 
twiede veurzitter d'r op wees, dat die de 

veurzittershaemer op disse meniere wel es 
hiel gauw overnemen kunnen moeten zol... 
Et feest duurde tot in de kleine uurties. 
Om twie ure zette et laeste yolk op huus 
an. We kieken now al uut naor et vierde 
Boekebal in 1999 en we hopen dat burge-
meester Remco Heite en de vrouw d'r dan 
ok weer fleurig en wel bi'j binnen! (jv) 

De boekebalgaasten wodden zoas gewoon-
uk gaastvrii ontvongen in Daansdomein 
Drenth in Wolvege. 
Op 'e veurgrond len van de prachtige 
bloemstokken van Stien Brandsnza. 



W.H. de Vries 

historikus '40-'45 

De oorlog in de Stellingwarven. - 9 - 

Melk haelen bi7 de boer. 

Ben ofdri'jde brogge 

Ok in de Westhoek wodde begin meie 
1943 over et algemien deur alleman staekt 
as een reaktie op de Duutse odder, dat 
alle Nederlaanse soldaoten, die demobele-
seerd weren, weeromme mossen in kriegs-
gevangenschop. 
Overal kwam et wark stille te liggen. 
Praktisch alle boeren hullen de melk 
thuus, op een inkelde uutzundering nao. 
Disse inkelde uutzunderings weren over et 
algemien N.S.B.-boeren of in ieder geval 
boeren die op 'e Duutse haand weren. 

Disse staeking is dan ok de geschiedenis 
ingaon as de melkstaeking van meie 1943. 
Toch was d'r op 'e Langelille nog een 
boer, die zien bussies an de diek zet hadde 
en dit was een groepien jongeluden uut 
Munnikeburen en omstreken lange niet 
naor 't zin. Daor mos mar es wat an daon 
wodden, vunnen ze, en dus op naor De 
Langelille, naor die N.S.B.-boer mit zien 
dwasse kop. 
De bedoeling was, dat him es nettles 
verteld wodden zol, dat et uut wezen mos 
mit die melk, want aanders... Et was de 
bedoeling dat dit dorpsgericht wezen zol 



op 'e morgen van de dadde meie 1943, 
mar deur et ien en aander gong de aktie 
niet deur. Wat now? Now was et zo, dat as 
een aktie in die tied ien keer an 't rulen 
was, hi'j ok muuiik weer te stoppen was 
en dit zol heroerde gevolgen hebben. 
Dc jongkerels weren et d'r over iens, dat 
d'r toch wat geheuren mos orn blieken te 
Iaoten, dat ze et iens weren mit de stac-
king. Dus wodde d'r hesleuten om de 
Ooldelaemsterbrogge over de Heloma-
vaort d'r of te dri'jen en dat wodde dus 
mar daon ok. 
Doe weren de rapen geer, want iene van 
de voertugen die d'r niet meer over kon, 
was de Iijndienstbus, die de dienst onder-
hul tussen Wolvege en De Kuunder. Disse 
lijndienst wodde onderhullen deur Lam-
mert de Koe uut Wolvege en dat was niet 
zoe'n lieverd in die tied. De bus verscheen 
an de westelike kaant van de brogge en op 
et andringen van de sjefeur en de brogge-
waachter orn de brogue weer dichte te 
dri'jen wodde niet reageerd, tern eensen 
niet drekt Doe asnog besleuten wodde de 
hrogge weer dichte te dri'jen, kon de bus 
mit een vertraoging weer veerder rieden 
naor Wolvege. 
Lammert de Koe, die niet in zoe'n best 
hiattien ston hi'j de meerste Stellingwar-
vers, was ok regionaal kommedaant van de 
laandwaacht en daordeur hadde hi'j nogal 
wat in te brengen bij 	 j de Duutsers. Hi 
greep de tillefoon en belde zien kamme-
raoden op, waorschienlik goenend die in 
Stienwiek huusden. Die weren d'r drekt 
ldaor veur, want dit was sabotage en dat 
mos drekt de kop indrokt wodden. 

Dc gcvolgen 

Om ien ure henne, die middag, kwam d'r 
een grote legerauto mit Duutsers in 
Munnikeburen en Ooldelaemer en et 
eerste wat ze deden was de broggewaach-
ter oppakken, waorschienlik veur een 
verheur. Dc meensken uut Munnikeburen, 
hierdeur waorschouwd, gongen d'r van-
deur, de laanderi'jen in, grotendiels de 
kaant op van de Grachte. De Duutsers 
begonnen mitien op disse rneensken te 

Jan Smid, die Icifliattig daelescheuten 
wodde deur de Duutsers. 

schieten, gelokkig veur heur zonder heur 
te raeken. 
Op etzelde rnernent weren Wieger Smid 
en zien 23-jaorige zeune Jan op 'e fiets op 
et Voetpad vlakhi'j de karke van Munnike-
buren. De Duutsers die op 'e Heufdweg 
weren, zaggen heur gaon en raosden, dat 
ze ofstappen mossen mar waorschienlik 
deur de wiend hebben ze dit niet heurd. 
lene van die kerels zette et geweer an de 
schoolder en scheut. Jan wodde raekt en 
het nooit weten wat d'r gebeurd is. Hi'j 
was al wegraekt, doe hi'j mit fiets en al in 
de sloot terechte kwam. 
Jan wodde begreven aachter de karke van 
Munnikeburen, vlakbi'j et plak waor hi'j 
lafhattig daelescheuten was. Op zien graf 
staot een rnonement, dat bi'j mekaander 
brocht is deur de inwoners van de Grote 



Zien graf in Munnikeburen. 

Veenpoolder. Hopelik wodt zien graf niet 
vergeten deur de inwoners van Munnike-
buren op 4 meie, want een bloempien 
hetekent dat d'r nog an docht wodt. 
Op bevel van de Duutsers mos hi'j veur de 
middag in alle vroegte begreven wodden. 
Een stokmennig meensken wodden op-
pakt en mitneumen naor de brogge en 
tegen de mure zet. De broggewaachter 
mos anwiezen of de daoders van et of-
dri'jen van de brogge hierbi'j weren, mar 
neffens zien zeggen weren ze d'r niet bi'j. 
Deur zien toedoen leup dit veur die 
meensken mit een sisser of. 
Oonze infermaant, die de boerderi'je 
naost de karke bewoonde, begreep in 
eerste instaansie hielendal niet wat d'r 
gebeurde, doe hij meensken et laand 
invlochten zag. Hi'j ston aachter zien 
boerderi'je, die mit de aachterkaant naor 
de Heufdweg staot, mit een huurvrouw et 
vremde gedoe te hepraoten, doe hi'j 

Duutsers zag, die drekt scheuten. Hi'j 
vleug zien boerderi'je in en vun nao een 
hoop klauterwark een schoelplakkien op 
een hriede dwasbalke van et bientwark in 
de schure. 
De Duutsers kwammen hi'j de plaetse en 
vreugen de vrouw waor heur man hieven 
was, want ze hadden zien dat hi'j et huus 
invleug. De vrouw zee dat ze niet wus 
waor heur man bleven was en ze zee dat 
ze him hielemaole niet zien hadde. Ze 
kreeg te heuren dat ze heur dan mitnam-
men, mar gelokkig veur et gezin wodde dit 
niet daon en de kerels gongen weer vot. 
Oonze infermaant het zeker drie uren op 
'e richel legen veurdat hi'j naor heneden 
duste te kommen, doe de Duutsers vot 
weren. Doe de boel een betien in de rust 
kwam, naodat de moordeners vot weren, 
kwam de iene nao de aandere van de 
manluden weer uut zien schoelpiak en doe 
bleek, dat d'r een jongkerel miste. Laeter 
bleek dat hi'j him verschoeld hadde in een 
bulte ofvalriet waor de Duutsers mit de 
bajonetten op et geweer in ommesteuken 
hadden om te kieken of him daor ok iene 
in versehoeld hadde. Gelokkig hadden ze 
him niet raekt, mar hi'j was wel deur et 
oge van de naalde gaon. 
De jongknaopen die de brogge d'r ofdri'jd 
hadden, vuulden heur niet zo lekker, want 
uuteindelik hadde deur et ofdri'jen van de 
brogge Jan Smid et leven verleuren en dat 
weegt zwaor. 

lene van de schoelplakken in de Westhoek 
Dit was tussen Munnikeburen en de 
Grachte. 



Ok in Wolvege en Noordwoolde kwam 
gien melk meer an de febriek, omdat ok 
daor de melk thuushullen wodde deur de 
boeren. De burgers hebben in die tied hiel 
wat literties melk bi'j de boeren weghaeld 
en ok wodde d'r melk an et vee opvoerd 
en bin d'r bussen melk in de sloot leegd. In 
Noordwoolde ontston deur de staeking 
een betien een vremde situaosie, want de 
melkrieders reden wel en elke dag deden 
ze morgens en aovens trouw heur rittien 
langs de boeren, mar ze kwammen elke 
keer mit de lege waegen bi'j de febriek. 
In de loop van de staekingsdaegen kreeg 
de direkteur van de febriek Duutsers op 'e 
febriek en ze mishaandelden op et kantoor 
een man deur him in 't gezicht te slaon. 
De schurken die draank op hadden, 
gongen doe de boer op en kwammen 
terechte op 'e Meuleboeren vlakbi'j de 
febriek. Daor vleugen ze et eerste et beste 
arf op en mishaandelden de boer op een 
biestachtige wieze. Ok disse man onder-
vun de Duutse men iere van warken as een 
aander een aandere miening hadde as zi'j. 
In de volgende Ot'end wiilen we graeg 
deurgaon mit de melkstaeking, mar dan 
gaon we naor Stellingwarf-Oostaende. 

Theo van de Bles 

prima kassien 

centraole 
radio 
zegening 
van mederne tied, 
dwaellocht 
van RONO 
zaoterdagaovend 
nao tobbetied, 

bezuuk 
scheuf dan 
stifle an, 
niks missen 
willen van 
ool'domnee 
en zien maoten, 
aosem in 
waog 
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F emmie van Veen 

Op 'e koffie bij Koop en Jopie 

Koop Gorte veur zien boerderie in Hooltpae. 

Om kwat over tiene zit ik an de koffie bi'j 
Koop en Jopie Gorte an de Heufdweg in 
Hooltpae. En Koop kan vertellen, heur!! 
In november 1995 het Koop een bod veur 
zien boerkeri'je plaetst mit Stellingweiver 
hoeve d'r op. 
Dc boerderi'je is now percies 110 jaor 
oold. Netaoris Binnerts van Et Vene het 
de boerderi'je bouwen laoten en de femiie 
Sake Siegersma is d'r kommen te wonen. 
D'r weren een hide protte Siegersma's en 
dan ok nog een bovenknecht, een onder-
knecht, een hovenmeid en een twiede 
meid! 
Vader Siegersma raekte vot en et spul is 
uut mekeer gaon. Dat was in 1920. Vanof 
de Scheene naor de Lende was d'r onge- 

veer 60 bunder heideveld en netuurlaand. 
De boerderi'je mit 10 bunder laand is doe 
naor Alle Siegersma gaon, mar Alle was 
gien boer en doe et bedrief falliet gong in 
1931, is et verkocht. Alle is laeter melk-
boer wodden. 
Netaoris Hessing van Wolvege verkocht 
de boerderi'je an Pieter Gorte. De inzet 
op 27 jannewaori 1931 was bi'j kefé Joh. 
van der Meer in Hooltpae en de finaole 
verkoop was bi'j kefé Van der Laan, ok in 
Hooltpae, op 10 feberwaori 1931. Et 
bedrief mit 9 bunder Iaand kostte Pieter 
Gorte f 16.729,-- Koop was doe ienjaor. 
De stal hebben ze eerst verleegd, want de 
koenen stonnen mit de rogge tegen de 
zoolder. Ze hadden negen koenen en wat 



varkens. Laeter bin d'r varkenhokken 
bouwd. 
In 1938 kocht Pieter Gorte twie bunder 
bos veur f 730,80 van M. Lenstra, die zien 
vader was heufd van de schoele van Ni'j-
hooltpae. 
D'r heurt now ongeveer 66 bunder laand 
bi'j de plaetse. 
Et oolde huus hadde een lange dele mit 
een liemvloer, d'r kon vier voer huj in. 
Vroeger was dat meerstal twie voer. 
Ze hadden rogge op de dele en veurdat de 
boeren an et wark gongen, mossen ze eerst 
de rogge dusken en viegelen. De rogge 
wodde ommedri'jd en dan konnen ze d'r 
nog een keer overhenne. 
In et veurhuus is nog nooit wat veraan-
derd. D'r bin nog vier beddesteden en twie 
diggelkaasten en ok nog een kaarnkelder 
mit de kezestelling. 
Op et ogenblik wodt et veurhuus bewoond 
deur de dochter, schoonzeune en die heur 
kiender. Ze verbouwen heur eigen huus, 
dat naost de boerderi'je staot. 
Koop het ok een protte odd ark en laand-
bouwwarktugen. Dat staot allemaole in de 
oolde schure en is vanof 1940 bruukt. Een 
mi'jmesiene, bietemesiene, een wiene van 
omtrent 200 jaor oold. Hier staon de 
letters BKJ op (= Baeke Karst Jellema). 
In 1959 kwam d'r een trekker en de peer-
den weren overbodig. De peerdestal 
wodde koestal en ok de varkenhokken 
wodden verbouwd tot koestal. In 1973 is 
d'r een Hollaanse stal zet en die is in 1982 
weer vergroot veur ongeveer 100 koenen. 
Et jongvee kwam in de Friese stal. In 1986 
het de schoonzeune (Guije Ziel) een 
ligboxestal zetten laoten en de Hollaanse 
stal wodde opknapt veur et jongvee. 
Veurigjaor is d'r een bolle vernuumd naor 
Johan Veenstra en naor ik verneumen 
hebbe van Koop kun ze daor nog hiel wat 
van verwaachten. 
Via de boer komt die bolle, Stellingwarver 
Johan Veenstra, in disse Ovend ok an 't 
woord. Lees mar es wat hi'j te vertellen 
het. 

'Stellingwarver Johan Veenstra was eerst 
een arg lief en bedeesd bollegien, mar mit 

een peer weken was al wel te zien, dat d'r 
meer in me zat. As de boer me reup, dan 
stapte ik as een keuterse haene op him of 
en ik keek him an as wo'k zeggen: Now, 
vertel et me mar! 
En doe kwam al rap de tied da'k keunsten 
begon te kriegen en wel mit de maegies 
speulen wol, mar ik kreeg de kaans niet. 
Dat is vusen te geveerlik, zee de baos, ik 
was nog vusen te jong en d'r kwam nog 
bi'j, dat die maegies ok nog halfzussies van 
me weren! 
Mar ik vuulde et de hieltied meer tintelen 
in de huud en zo gebeurde et: ik was de 
baos even te slim of, mar wel op een 
eerlike meniere. Hi'j hadde de hekkesluter 
nao et voeren niet dichte daon, dat de 
deure was los en mit vleug ik op 'e twaelf 
maegies of, die daornaost op een kaam-
pien laand leupen. Et was krek as d'r een 
wereld veur mi'j eupen gong. 1k wus niet 
meer wat a'k dee, mar et was een dag om 
nooit te vergeten. Doe de baos aovens 
kwam om de kalver te voeren, was ik te 

Koop Gorte en Ferninie van Veen staon 
drok te praoten over die mooie oolde 
boerderi'je van 1885. 



In de veurgevel zitten twie 'reusters' die veur 
frisse locht zorgen in de grote kelder. 

zuke. Et kaampien waor ik leup was leeg 
en de draod mit de hekkesluter lag op 'e 
grond. Et bloed vleug de baos naor et 
heufd en hi'j reup: Waor is die dekselse 
kwaojonge? 
Now, Stellingwarver Johan Veenstra was 
d'r uutnaaid. Roepen en zuken, mar ik was 
nargens te bekennen. Inienend heurde ik 
een stemme die zee: Daor in de hoeke van 
't laand, daor ligt wat, et liekt wel een 
oolde jutezak. 
De baos leup op me of en reup bliede: Bin 
ie dat, Johan, die mooie bonte bolle? 
1k hadde een hiel aandere kleur kregen. 1k 
was bruun wodden van 't zwieten bi'j die 
jonge maegies, zo ha'k me inspand. Ze 
hebben me doe et biendertien mar opzet 
en mitneumen naor 't hokke, daor hebben 
ze me een lekkere waarme deken op-
kneupt, want ze weren doodsbenauwd da'k 
Iongontsteking kriegen zol. Ok kreeg ik 
wat lekker waarm drinken en doe raekte 
ik in de soeze, et was krek as ik een stok-
mennig jonkies aachterover sleugen 
hadde! 

Aovens gaot de boer altied oflochten, dat 
wil zeggen dan gaot hi'j alle vee bi'jlanges 
as d'r ok wat biezunders is. Hi'j kwam ok 
bi'j mij en lochtte mit een scharpe buus-
lanteern over de deure. 1k lag mit de kop 
in de ziede. 1k was mu! De baos knipte de 
buuslanteern uut en leup vot en hiel in de 
veerte heurde ik him zeggen: Zo fiks en zo 
inienend niks. 
Mar ik begreep wel dat ik disse zoemer 
wél bi'j de koppel meiden kommen zol! As 
jim et fietspad langes gaon, ik bedoele 
Lolkeme's Singel, dat laeter overgaot in et 
Iekenverlaotpad, daor loop 1k dan bi'j 
zoe'n koppeltien jonge meiden! 
1k stao ok op 'e lieste veur export naor 
aandere lanen, misschien wel buten de 
E.U. Mar daor hangt vanzels wel een 
prieskaortien an vaaste. Dan woj' overal 
op keurd: gezondhied, ontwikkeling, 
ofstamming, aj' mooi tekend binnen, ik 
bedoele de kleur van et haor, netuurlik et 
zaod, want daor gaot et omme, dat moet 
overal an voldoen: hoevule a'k producere, 
de hooldberhied, d'r moe'n gien schieve 
koppen inzitten, et moet geschikt wezen 
om invreuren te wodden en nuum mar op. 
As dat allemaole goed is, bin 'k geschikt 
veur de export en dan moe'n we mar 
ofwaachten wat d'r dan mit me gebeurt...' 

Tot zoveer et verhael van boer Koop en 
boile Steiingwarver Johan Veenstra. 
Om 12 ure bin 1k naor huus gaon, mar 
Koop was aenlik nog lange niet uutpraot! 



Jannie Dedden 

De Blesse 

De 'Kl2ienebargen' omstreeks 1930 mit de witte en de rooie keet. De witte was et zoemeiver-
blief van een Liwwackler zaekeinan, naor 1k miene. Et donkere veuran is heide, op e aach-
tergrond staotpolleboel. 

Naor anleiding van een stokkien in de 
LiwwadderKraante van 24 april 1997, in de 
rebriek Op Naam, deur Kerst Huisman 
over de dorpsnaeme Dc Blesse, wol ik 
graeg wat rechtzetten. 
Hij stelt daorin dat De Blesse wel es an 
die naeme kommen wezen kon, deurdat 
d'r argens op een driesprong een harbarge 
staon hebben zol, mit as uuthangbod de 
olbeelding van een goedmoedig blespeerd, 
dit volgens de Friese dichter-filoloog Obe 
Postma. Die harbarge wodde in oolde 
tieden dan vaeke bruukt as vergeerderplak 
van de bevolking. D'r weren flog meer van 
die plaknaeme-sneupers, die as ongeveer 
dezelde miening hadden. 
Mar, as kiender heurden wi'j ere verhael-
ties, n.1. dat De Blesse zien naerne te 
daanken het an een reviertien. Een klein 

stroompien, dat zien oorsprong vun argens 
op 'e hoge zaandkoppen tussen et laand-
goed 'Dc Eese' en Steggerde-hoven. Daor 
stroomde et, mit hiel yule bochten, ten 
noorden van Willemsoord langes in noord-
westelike richting, naor een leger gelegen 
punt in de omgeving van de 'Friese Paol'. 
Dit is de greens tussen Friesla and en 
Overiessel. Dit punt, een vennegien (grote 
koele), dat wi'j 'et lege nust' nuumden, lag 
in de buurte van de oolde zaandweg, die in 
vroeger ieuwen van Wolvege naor Stien-
wick leup. 
Veerder baende et him een weg deur de 
zonuumde 'Knienebargen', doedertied tot 
et dOrp Peperge beheurende. Daor nussel-
den ok een peer Monies oeverzwelvers, die 
hadden heur nussies uutgreven in de steile 
wanen van de zaandofgreveri'je (mar dit 



terziede). 
Onder die zaandweg deur leup et veerder 
bi'j de oolde rieksweg van Wolvege naor 
Stienwiek langes en gong in de buurt van 
huusnommer 99 onder die rieksweg deur 
naor de westkaante. Veerder leup et veur 
de oolde gemientewonings langes en gong 
et tussen de huusnommers 84 en 82 (van 
now) deur; aachterlanges de oolde bakke-
ri'je en onder de weg van De Blesse naor 
Ooldemark deur. Daor lopt et nog aachter 
de westelike bebouwing van de Blesse-
buurte (volgens oolde kaorten hiette et 
dorp doe zo) langes naor de oolde Blesse-
sloot (now nog Blesse-vaort). Daor mond-
de et uut in de zonuumde zwaaikoeme, 
waoras de vrachtschippers mit heur boten 
ommekeren konnen. 
Disse Blesse-sloot mondde uut in de doe-
dertied nog arg bochtige, nog niet kanali-
seerde, revier de Lende. Bi'j dit punt, waor 
as de schippers ok ofmeren konnen, ston 
an de noord-oostkaante een zonuumde 
waeterharbarge, waoras ze wat eten 
konnen en een slokkien haelen konnen. Et 
opknapte huus staot d'r nog as Stienwie-
kerweg no. 2. 
Vanuut dit punt in de oolde, bochtige 
Lende, veerden de schippers naor de 
loswal in de Blesse-sloot, bi'j de Blesse-
buurte, waoras ze de Blessigers van de 
neudige gebruuksgoederen veurzaggen. 
Omdat de laanderi'jen hier yule leger 
liggen en om overstromings te veurkom-
men, wodde d'r an de westkaante van de 
Blesse-sloot een keerdiek anlegd. Disse 
diek leup deur tot an de oolde Lendediek 
en veerder bi'j de hiele Lende langes, waor 
as now een fietspad over lopt. 
An de oostkaante hadde et stroompien al 
een verhoogde ofscheiding deur de oolde 
rieksweg. Uut et bovenstaonde kuj' we! 
begriepen hoe as Blesdieke an zien naeme 
kommen is. Liggende aachter dieken, dus! 
En now: Ronde Blesse. Rondom de oevers 
van et bochtige reviertien vestigden heur 
de Iaandbouwers en meerdere anwonen-
den. Zi'j woonden dus rond et reviertien 
de Blesse. 
De naeme kan, daenk ik, ofkomstig wezen 
van et woortien blees, (in de streektael: 

blesse) wat zowel bieze as rietploeme 
betekent. Die gruuiden daor vanzels volop, 
bi'j de kaanten van dat stroompien. 
Of et blespeerd van de plaknaeme-sneu-
pers daor ok gek op was..., dat waog ik te 
betwiefelen! 



Harmen Houtman 

Bi'j de stien van William Butler Yeats 

Doe we disse zoemer in Ierlaand weren op 
vekaansie, bezochten we et graf van iene 
van de beroemdste schrievers van dat 
laand. Dat was William Butler Yeats, die 
leefde van 1865 tot 1939. Hi'j was dichter 
en tenielschriever, die d'r veur zorgde, dat 
Ierlaand him opnij bewust wodde van zien 
Keltische aachtergrond. Hi'j dee dit deur 
de bewarking van oolde verhaelen en 
legenden tot tenielstokken en gedichten. 
De opkomst van de Keltische Renaissance 
begon op et aende van de veurige ieuw, 
doe Ierlaand nog onderdiel van Ingelaand 
was. Vermoedelik was dit ien van de 
dingen die te macken hadde mit et op-
kom men veur een eigen staot. In 1922 was 
dat et geval. Tot vandaege-de-dag is 
Ierlaand twietaelig. Dat ziej' op de 
'ANWB'-bodden, de opschriften in winkels 
en de info van verschillende toeristische 
attrakties. 

Yeats kreeg in 1923 de Nobeipries veur 
letterkunde. Hi'j was van 1922 tot 1928 ok 
nog senator. In zien dichtwark Easter, uut 
1926, beschreef hi'j de poletieke toesta-
nen. Begin 1900 begon hi'j mit et bewar-
ken van oolde legenden tot vasdrama's. In 
zien autobiografische wark wodt hi'j 
prezen as een goed verteller en scharpe 
bekieker van zien omgeving. 

Et graf van Yeats ligt an een weg an de 
westkust. An Sligo Bay. As we nog veur 
negen ure et parkeerplak opdri'jen bin we 
de eersten. Een kotte weg leidet naor et 
hekke van et karkhof, dat min onderhullen 
is. Opvalend is et Keltische hoogkruus: et 
kruus mit een cirkel d'r ommehenne. Et 
kleine karkien het prachtige deuren mit 
twie grote, naor mekeer kiekende, zwan-
nen. De stienen zien d'r over 't algehiel 
verweerd uut. Op de greven staon stolpen 
mit keunstbloemen d'r onder. 
Et graf van de schriever is aenlik niks 

biezunders. Et is een ienvooldige grieze 
stien mit drie riegels uut iene van zien 
laeste gedichten d'r op. Et gaot over de 
tied, die veurbi'j vligt as een ruter op een 
peerd. Hoewel de leren wies mit him 
binnen wodt d'r veur him gien uutzunde-
ring maekt nao et verstarven. Opvalend is 
dat hier de femilienaeme ok vaeke op de 
aachterkaant van de stien beiteld is. 

As we weerommelopen zien we drokte bi'j 
een klein hokkien dat tegen de hede van 
et karkhof staot. Een vrouw zet een peer 
stoelen en taofels buten. Ze verkocht wat 

Deure van et karkien op et karkhof van 
Yeats. 



veur de dustige veurbi'jganger. De thee is 
nog niet bruun op dit vroege ure, vermoed 
ik. Even veerderop pakt een eer vrommes 
een perti'j wintertruien uut heur auto. Ze 
legt ze op de mure en hier begint de 
belangstelling mitien. D'r bin intied aiweer 
een peer bussen ankommen. Et yolk 
begint drekt te graaien in de dikke wolle. 
As we de uutgang van et terrein deurrie-
den zien we de oolde toren, die now een 
brakke is. liel kerakteristiek veur de 
leren, die vienen daj' niks ofbreken moe-
ten, omdaj' dan de geest ok verdrieven. Zo 
ziej' vaeke op et hiem van een nile boer-
deri'je de vervalen oolde staon. Nao een 
jaor of wat wodt zoks dan een prachtig 
monement, omdat de klimop et gruun 
kleurt. Hoe zal de stien van Yeats d'r over 
50 jaor uutzien? 

Johan I/eenstra 

Is 't niet zo? 

Karst Berkenbosch dot een protte: hi'j 
zingt, schildert, maekt beelden, schrift 
lieties, revue's, indertied een boek, en... 
now een tenielstok. 
Tegen Henk te Biesebeek op Omroep 
Frieslaand heurde ik Karst zeggen, dat hi'j 
grif van doel is en schrief meer teniel. 
Mooi. Hi'j mag van mi'j alles, mar dit 
móét aenhik. 
1k bin gien (teniel)kritikus, ik kan ailiend 
mar zeggen a'k et mooi vun, dat tenielstok 
van Karst in Berkoop op 10 oktober. En ik 
vun et dus mooi. Een meens wil ok wel es 
wat aanders as die iewige kluchten. Die 
bin ok mooi, mar et wodde tied, dat d'r in 
et Stellingwarfs ok es wat aanders op et 
teniel te zien was. 
En dit was dus aanders en d'r was grote 
belangsteliing veur. Drie keer een voile 
zael: in Wolvege, Mildam en Berkoop. 
Et stok Zusters is een twie-akter en duurt 
zoe'n drie kertier. Lieske Schiere en 
Minke Bouwstra zetten de beide zusters 
hiel knap en overtugend daele. Lieske het 
heur man Robert krek de deure uutjacht 
en Minke komt daele, omdat ze daenkt 
dat Lieske et daor muuilik mit het. Zi'j is 
gelokkig trouwd, mar al rap vuul ie an, dat 
d'r an dat gelok mit heur vrachtwaegensje-
feur ok best wel et ien en aander mekeert. 
Op meziek van de Beatles komt et mit de 
beide vrouwluden toch nog aorig goed op 
et laeste, mar de kerels kwammen d'r wel 
alderbelabberst of! 
Misschien dat Karst nog es een twie-akter 
schrieven kan over twie kerels, die et niet 
al te best mit de vrouwluden troffen 
hebben. En dan et iene stok veur et schoft 
en et aandere d'r nao. En dan dot Roelof 
Dragt de techniek weer. 
Now ja, Karst, ie zien ok mar, mar jow 
toezegging op 'e radio staot en daor hool 
ikje an! 



Henk Bloemhoff 

Et Stelfingwarfs Woordeboek 

Diel 3: verschenen! 

Disse keer een keur uut wat zegd is deur 
de sprekers op 'e uutrikkinge van et 
Stellingwaifs Woordeboek diel III, mit de 
letters L t/m R. Die het west op 2 oktober, 
van 16.00 ure of in et gemientehuus van 
Oost-Steffingwarf. Wethoolder drs. Joop 
Oosterveld hadde de leiding. Hi'j vervong 
drs. Remco Heite, die d'r deur ziekte niet 
bi'j wezen kon. Ok van dit plak of weens-
ken we die toe dat et gauw beteren zal! 

De heer Oosterveld ston stifle bi'j et feit 
dat d'r drie grote gebeurtenissen veur et 
Stellingwarfs viak aachter mekeer hullen 
wodden. Eerder was al et boekebal hullen 
en was de Oolde Pook-pries uutrikt. Hi'j 
rekende disse middag niet allienig op een 
weerommekieken naor de geschiedenis 
van et woordeboek, mar ok op een veur-
uutblik in de toekomst. Hoe lange zol et 
nog duren gaon mit et woordeboek? 

As eerste spreker kwam naor veuren 
Schrieversronte-veurzitter de heer Klaas 
van Weperen. Die gaf aldereerst 'een alle-
machtig groot komplement' an alle infer-
maanten die zestien jaor laank (van 1975 
tot 1991) maondeliks infermaosie anlever-
den. Ok ston hi'j stile bi'j et initiatief van 
et bestuur van doe. Veur et redigeren 
wodde een bedrag bi'j mekeer kregen van 
f 372.000,--. De naemen van de subsidiën-
ten en de sponsors staon in et woordeboek 
mit naodrok nuumd. Op et heden is et 
bestuur drok doende gelden bi'j mekeer te 
kriegen veur de ofslutende fase, zoas bi'j 
Elf Petroland, die gas uut de Stellingwar-
ver grond haelt. Ok is et bestuur doende 
mit een 'totaal ni'j foons'. Et had de heer 
Van Weperen blieken daon, dat in de be-
ginjaoren van dit projekt et bestuur van 
doe d'r hiel wat tied en energie in steuken 
het om zoe'n groot bedrag an geraansies 

boven taofel te kriegen. Een posien leden 
kreeg hi'j zels nog een tillefoontien mit de 
vraoge om es langes te kommen bi'j een 
annemersbedrief in Der Izzerd. Man en 
vrouw weren 25 jaor trouwd west ( ... ); een 
groot diel van de inhoold van de 25 jaor-
enveloppes hebben ze beschikber steld 
veur de realisaosie van et Stellingwarver 
woordeboek. '1k heb d'r alle vertrouwen in 
dat wi'j gien roem drie jaor weer hoeven 
te waachten op et volgende die!. 'k Daen-
ke zels dat medio 1999 een haelbere 
kaorte wezen mag. Oonze lexikograaf, dr. 
Henk Bloemhoff, wil ik uut naeme van et 
bestuur een groot komplement maeken 
veur de inzet (ok nog diels in eigen tied) 
om dit projekt of te warken. Et bestuur wil 
de erkenning - waor he'k dat woord meer 
heurd - veur die inzet blieken laoten mit 
een bos bloemen, anbeuden deur de 
ponghoolder. Henk, bedaankt!' 

Vervolgens kwam die zels an et woord en 
hi'j bedaankte de leden van de Kemmissie 
van redaktioneel toezicht veur heur kom-
mentaor bi'j de tekst: Perf. dr. H. Nie-
baum, dr. J. van der Kooi, drs. K. van der 
Veen en dr. A. Moerdijk. 'Sietske Bloem-
hoff dee weer slim nuttig anvullend veld-
wark in de midden van Stellingwarf en 
banenpooler Alie ten Hoor zette heur 
ommeraek in bi'j et ommezetten van de 
tekst in et opmaekpergramme. Die beide 
hebben een hiele protte daon veur et 
woordeboek. Netuurlik bin alle infermaan-
ten weer mit anvullende vraogen benao-
derd, ok meensken buten de vaaste ploe-
gen in de dorpen omme. Al die meensken 
bin ik daor ofgrieselik erkentelik veur. Dat 
heb ik bi'j de veurige uutrikkinge donkt 
mi'j genoeg bewezen deur onder tropische 
omstanigheden haost iederiene per dorp 
hi'j de naeme te numen. 1k zol dat mit alle 
plezier nog es doen, mar ik laot dat now, 
om de tied. Tederiene moet beslist van 



Peifester Niebaurn an et woord tiedens de uutrikkinge van diel 3 van et Stellingwaifs Woor-
deboek. Links van him wethoolder Carel Zuil van Oost-Stellingwarf, rechts Joop Oosterveld 
van West-Stellingwarf 

mien grote daank overtuugd wezen. ( ... ) 
Mien vrouw en kiender moe'n ok be-
daankt wodden. Die mossen et mar mooi 
vienen dat ik zovule vri'je tied opbruukte 
veur et woordeboek! ( ... ) En laot ik now 
ok nog de gemienten en de perveensie een 
ploempien geven. Zi'j hebben van et begin 
of ok de uren veur et ondersteunende 
wark veur et projekt subsidiëren wild: mit 
naeme et vaktaele-onderzuuk en et anvul-
lende veidwark deur Sietske. Een steun 
van de overhied daor ik altied slim wies 
mit west hebbe, en die mit tot belangrieke 
publikaosies leided het die d'r eers niet 
kommen weren. Zoas de prachtige boeken 
over de klokkestoelen en over de iemke-
ri'je. En zoas dit woordeboekdiel vandae-
ge. Wat et projekt zels anbelangt wit ik ok 
mit naodrok et bestuur van de Stellingwar-
ver Schrieversronte hedaanken veur de 
zorg die ze veur et projekt hebben. Mit 
naeme holen ze heur op 't heden doende 

mit anvraogen veur financiering van de of-
slutende fase van et projekt. 1k bin heur 
daor biezunder erkentelik veur ( ... ). 

Mar d'r is meer as een woordeboek ( ... ). 
Netuurlik moe'n d'r taelkundige hulpmid-
dels kommen zoas een Nederlaans-Stel-
lingwarfs woordeboek en een grammatika, 
dat kan niet aanders. Dat maeken de 
meensken die de kursus volgen de hieltied 
weer dudelik. En zokke hulpmiddels bin 
ok veur et onderwies heslist een veurweer-
de. ( ... ) Mar dat praoten blieven moet toch 
op een haost zorgeloze meniere te doen 
wezen, zoj' zeggen, haost krek zoas alle in-
fermaanten indertied mit et woordeboek-
projekt uut aende gongen! We zeden doe: 
beweren veur et woordeboek is ien ding, 
praoten en schrieven blieven zol ok mooi 
wezen. Dat méér zit 'm d'r veur een 
belangriek pat in wat we zéls mit de eigen 
woorden en uutdrokkings doen. Netuurlik 



gaon die vot as we ze zéls niet bruken 
blieven!' 

Wethoolder drs. C.C. Zuil van de gemien-
te Oost-Stellingwarf dee de heide uutrik-
kings vervolgens. In et eerste plak an Perf. 
dr. Hermann Niebaum, hooglerer 
Nedersaksisch van de RUG en veurzitter 
van de Kemmissie van redaktioneel toe-
zicht en van de Raod van advies van et 
woordeboek. Uut de heer Zuil zien anloop 
en zien tekst bi'j de anbieding komt et vol-
gende: 

'( ... ) Zal et dreegvlak veur et Stellingwarfs 
en de Schrieversronte op termien voldoen-
de wezen? Uut een uutgebreid onderzuuk 
onder jongeren van 13 tot 20 jaor dot 
blieken dat et Stellingwarfs mar monties-
maote in de gezinnen praot wodt. Bi'j de 
uutrikkinge van de Oolde Pook-pries 
lestdaegs op 11 september konstateerde 
juryveurzitter Geke Zanen-Dokter dat d'r 
bi'j et voortgezet onderwies amper sprao-
ke is van betrokkenhied bi'j et Stelling-
warfs ( ... ). Oflopen maendag promoveerde 
in Nijmegen de neerlandicus A. van Reydt. 
Zien stelling is dat leraren onbewust 
daenken dat leerlingen die een dialekt 
praoten dommer binnen en ok dat ze 
minder zelsvertrouwen en beschaeving 
hebben as degenen die 'algemien be-
schaefd' praoten. ( ... ) We zullen tegen 
disse veuroordielen vechten moeten! ( ... ) 
We verwaachten van de noordelike per-
veensies een grote inzet veur disse erken-
fling [van et Nedersaksisch]. 1k baseer me 
daorbi'j op de keunst- en kultuurnetisie In 
breder verband van et saemenwarkingsver-
baand Noord-Nederlaand. 1k citeer: 'Staat 
het Nederlands onder druk, zeker staan de 
kleine talen onder druk: een herkenbaar 
taalbeleid voor de noordelijke taalsituaties 
van de zijde van het rijk is een punt waar-
voor wij ons sterk zullen maken.' Mar we 
moe'n de haand ok in eigen boezem 
stikken. Of, zoas Oolde Pook-winneresse 
Anke Hoornstra zee: 'Et is veur et Stel-
lingwarfs van belang dat de iene generao-
sie de aandere te hulpe komt, want affiend 
op die meniere zullen oonze kiender heur 

wegvienen naor de schatten die et Stel-
lingwarfs bevat.' Dat bliekt nog es hiel 
dudelik uut die diet van et woordeboek 
(...). 
De heer Zuil nuumde vervolgens een tal 
punten om et dreegvlak van et Steffing-
warfs groter te maeken, zoas: een viotte 
veerdere erkenning, verstarking van et 
Stellingwarfs binnen hiemkunde, belang-
stelling kweken veur tael en historie in et 
vervolgonderwies, meer meziek veur de 
jeugd in et Stellingwarfs, een zakwoorde-
boek en een ienvooldige grammatika om 
meer meensken an et schrieven van et 
Stellingwarfs te kriegen, meer saemenwar-
king tussen de verschilende kulturele 
instellings en meer saemenwarking tussen 
de Schrieversronte en vergeliekbere instel-
lings buten et gebied. Ok Iegde de heer 
Zuil de vraoge veur of de Schrieversronte 
zien doelstelling niet verbrieden moeten 
zol naor historische, sociaol-ekonomische, 
kultuurtoeristische vraogstokken en 
vraogstokken van vandaege-de-dag. 'Wat 
zol et fantastisch wezen dat dit op den 
duur uutlopen zol in een alles ommevat-
tende vorm van et beschrieven van de 
geschiedenis. Len bock mit ommedaenken 
veur de geologische, archeologische, so-
ciaol-ekonomische en poletieke geschiede-
nis van de Stellingwarven, daor et daege-
likse leven niet bi'j vergeten wodt.' Daor-
nao schetste de heer Zuil uutvoerig wat de 
Rieksuniversiteit Grunningen via et Ne-
dersaksisch Instituut allemaole veur et 
woordeboekprojekt betekend het en nog 
betekent en gaf hi'j de beer Niebaum et 
eerste exemplaor. 

Uut et daankwoord van Perf. Niebaum: 
'Het is voor mij, dames en heren, een wat 
vreemde positie waarin ik hier sta. Het 
lijkt op het eerste gezicht wat merkwaar-
dig dat een voorzitter van de Comm issie 
van redactioneel toezicht en van de Raad 
van Advies voor het Stellingwarfs Woorde-
boek een eerste exemplaar van bet resul-
taat van het door hem begeleide projekt 
krijgt aangeboden. Toch stel ik dit zeer op 
prijs en wel om een andere, de volgende 
reden: bet Nedersaksisch Instituut, waar- 



Vrouw Bloemhoff krigt een boeket bloemen 
van wethoolder Carel Zuil. 

van ik aan het hoofd sta, is van het begin 
af aan ten nauwste betrokken geweest bij 
de opzet, de uitvoering en het eindprodukt 
van dit woordenhoek. Met alle respekt 
voor de uitvoerder, di. Henk Bloemhoff, 
zonder wiens doorzettingsvermogen en 
kwaliteit als lexicagraafwij hier flu niet 
zouden staan, het is toch oak zo dat mijn 
universiteit en instituut - ik denk ook aan 
de bijdrage van dr. Jurjen van der Kooi - 
een niet onbelangrijke inbreng hebben 
gehad. Het verheugt mij dat de uitgever 
van het Stellingwaifs Woordeboek, de 
Stichting Stellingwarver Schrieversronte, 
deze inhreng naar waarde heeft weten te 
schatten, en met deze aanbieding van dit 
exemplaar aan mij oak nadrukkelijk pu-
bliekelijk wil tonen. Het is voor projekten 
als deze, die huiten de gangbare kanalen 
van wetenschapsbeoefening tot stand 
komen, van groat belang am voeling te 
houden met de universitaire wetenschap, 
en ik beloaf u, wat de verdere voortgang 
van dit prajekt betreft en de hopelijk 
hierop volgende verdere taalkundige 
bestudering van bet Stellingwerfs, wat ons 
hetreft zal deze samenwerking en deze 

steun er blijven. ( ... ) Dc komst van deel 4 
en 1 is nag slechts een kwestie van tijd. 
( ... ) Er is nu een voortreffelijke basis 
gelegd, en daarom wordt het haag tijd om 
na te denken over de toekomst van het 
taalkundig onderzoek in de Stellingwer-
yen, zeker oak tegen de verheugende 
achtergrond van de Europese erkenning 
van het Nedersaksisch, waarvan het Stel-
lingwerfs deel uitmaakt. Samen met mijn 
koLlega voor het Fries, Prof. de Haan, heb 
ik hierover gesprekken gevoerd met verte-
genwaordigers van de beide Stellingwerfse 
gemeenten. 1k reken erop dat deze ge-
sprekken warden vaartgezet en zullen 
leiden tot een resultaat dat zowel voor de 
wetenschap als voor de Stellingwerfse 
gemeenschap de moeite waard is. (...) Tot 
flu toe hebben wetenschap en 'Steliingwer-
ver beweging' tot beider voordeel harmo-
nieus samengewerkt. Dit kan, moet en zal 
- daarvan hen ik overtuigd - oak zo blijven. 
De uitreiking van dit exemplaar aan mij 
beschauw ik als een belofte in dezen.' 

Bi'j de uutrikkinge van et twiede eerste 
exemplaor an Vrouw Bloemhoff zee de 
heer Zuil o.e.: 
'Dc schriever had de hieltied steun neudig 
am nao te gaon: kari dit zo goed wezen, 
wat zal d'r now percies mit hedoeld wezen, 
enz. Ongetwiefeld is Vrouw Bloemhoff de 
infermaant die veerweg de meerste vrao-
gen te verwarken kregen het. In de woor-
deboekgroep van Ni'jherkoop wodden de 
vraogekaorties uutperheerd, ok dan was 
'oons mem' vaeke 'spil'. ( ... ) Mar netuurlik 
wo'n mit disse anhieding alle infermaanten 
eerd: ieder het op zien eigen meniere, 
belangeloos, mitdaon, dat is gewoan een 
enorme prestaosie' [en an et aende van 
zien woarden daankte de heer Zuil ok de 
schriever]. 

Vrouw Bloemhoff daankte op 'e volgende 
meniere: 'Dan wil ik jaw now graeg be-
daan ken veur et woordeboek. En ie heb-
ben et mooi zegd. Inderdaod heb ik een 
protte oolde woorden en uutdrokkings 
opgeven veur et woordehoek, mar dat 
hebben aanderen krek liekegoed daon. 



Dat ik beschouwe de ere die aj' mi'j 
toekommen Iaoten krek liekegoed veur al 
die infermaanten die mitwarkt hebben mit 
et invullen van de woordehoekkaorties. 
Dat die krek liekegoed heur best daon 
hebben as ikke. En ik daenke, ja ik weet et 
eigenhik wel zeker, dat die d'r krek lieke-
yule plezier in hadden as ik. Want as d'r 
weer een uutdrokking of een veurbeeldzin 
veur 't locht kwam, dat de meersten dan 
zeden: 'Ja, zo zeden wi'j dat vroeger ok'. 
Dc middag was altied zo omme, mar wi 
vunnen dat wi'j dan ok hiel he!angriek 
wark daon hadden, want et zol ja iewig 
zunde wezen as al die oolde woorden en 
uutdrokkings verleuren gongen. En waor 
kuj' dat dan beter in vaasteleggen as in 
een woordeboek. Mar ik vien et arg jam-
mer dat d'r van die infermaanten die d'r 
krek lieke hadde en mit plezier an warkt 
hebben, d'r al een protte bi'j wegvalen 
binnen, dat die disse middag niet meer 
mitmaeken kunnen. Mar ja, zo is et leven 
now ienkeer. 
En a'k dan aanst in dit woordeboek leze, 
dan hoop ik dat et hiel yule lezers krek zo 
gaon zal as mi'j. Dat ze anvulen hokke 
mooie oolde woorden en uutdrokkings d'r 
in staon en hoe die woorden mooi valen in 
de veurbeeldzinnen. 1k hope dat iederiene 
d'r dan weer krek zo van genieten zal as 
ikke'. 

Stellingwarfs Woordeboek die! 3, de letters L t/m 
R, 1151 blz. Pries f 60,--, van 1 oktober 1997 of 
allienig mar meer in de losse verkope. 

Veurbij, veurbi'j, 
veurgoed veurbi'j 
In et archief van de Steilingwarver Schrie-
versronte zit disse foto. Een foto die vrao-
gen opropt, want we weten d'r veerder 
niks van. We weten niet waor dit huus 
staon bet en wie d'r woond hebben en dat 
wifien we wel graeg weten. Weten jim et 
wel? Doe oons dan even tiedinge! (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 clan naor de Veurschotbaank lope!' 

Bi'j de Koperetieve Veurschotbaank 
kun jaw speren tegen ongeriemd' 

goeie veurweerden. 

Vraog meer infermaosie 
bi'jglieks over speren bi'j: 

De Koperetieve Veurschotbaank 
Till. (0516) 45 35 00 of (0561) 43 28 25 


