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Johan Veenstra 

Allemaole de fielsetaosies 

Doe ik op deensdagaovend 17 meert tegen 
middernaacht thuuskwam van een optreden 
in Dreugeham en de berichten op 'e voice 
mail ofluusterde, zat de direkteur van de 
Stellingwarver Schrieversronte daor ok tus-
sen en Pieter Jonker vertelde om twaelf ure 
naachs fleurig, dat de Stellingwarver 
Schrieversronte de Friese Anjer 1998 krigt! 
Nao een peer bakkies drinken, Paul de 
Leeuw en een stokkien knackebröd mit ne-
kelik keze bin ik die naacht nog gelokzaoli-
ger in de soeze raekt as aanders altied et 
geval is. 
De Friese Anjer! Et bestuur van et 
Anjerfoons Frieslaand het Oóns daor van 't 
jaor mit bedocht. Uit waardering en respect 
voor de enorme energie, de grote eensgezind-
heid en de onbaatzuchtige inzet van de vrlj-
willigers en de bestuursleden. Dat is mooi, 
dat is meer as mooi, dat is biesterbaonlike 
mooi! We bin d'r slimme bliede mit en bin 
d'r zuver ok een betien van uut de schroe-
yen! 
Energie, inzet en iensgezindhied. Dat het 
deur de jaoren henne, van et begin of an, de 
kracht west van de Stellingwarver 
Schrieversronte. Een bestuur dat iene is en 
uterst kammeraodschoppelik mit mekeer 
ommegaot. Dat is tot vandaege-de-dag et 
geval en gelokkig mar dat dat altied nog zo 
is, want mit gehakketak en geziever koj' gien 
stap veuruut in de wereld. Kiek mar om je 
henne! 
We hebben d'r altied hadde an trokken, d'r is 
een protte wark verzet deur oons allemaole, 
we hebben oons et vuur zowat uut de sloffen 
vleugen: bestuur, direkteur, passeniel en al 
die vri'jwilligers, die heur oe zo betrokken 
bi'j oons en oons wark vulen. Et sukses van 
de Schrieversronte is, daenk ik, dat et iene 
grote femilie is en dat dat deur de meensken 
zo vuuld en beleefd wodt. Een sprekend 
veurbeeld is altied weer de jaonlikse sutelak-
tie. 
Oonze veurzitter, Klaas van Weperen, hadde  

geliek in de Liwwadder Kraante: De Friese 
Anjer is een stok wardering veur wawwe 
allemaole daon hebben en een anvietering 
om mit dubbele energie deur te vrotten. 
Is et niet een mooi riegeltien? Rients 
Gratama, et Oerolfestival, et iepenloftspul 
Jorwert, et Frysk Fanfare Orkest, Thom 
Mercuur, Grietine Molenbuur, et Centrum 
voor Film en de Stellingwarver Schrievers-
ronte. Tot now toe de winners van de Friese 
Anjer! 
Vermoedelik zuwwe argens in meie mit een 
hide koppel Stellingwarvers naor et 
Perveensiehuus in Liwwadden gaon om daor 
van de Kommesaores van de Keuninginne de 
Anjer in ontvangst te nemen. Een keunst-
wark van Antonia Talamini en vuufduzend 
gulden. Wawwe daor mit doen gaon? Jim 
heuren d'r nog wel van, in de volgende 
Ovendkommen we d'r grifwel op weerom-
me. 
Mar eerst geef ik alle meensken, die et goed 
mit oons veur hebben, daenkbeeldig de 
haand en ik zegge: We hebben de Friese 
Anjer mit mekeer verdiend! A1!emaole de 
fielsetaosies! 



Johan Veenstra 

Keuninklike onderscheiding veur oonze 
direkteur! 

Hare Majesteit de Keuninginne het Pieter 
Jonker, de direkteur van de Stellingwarver 
Schrieversronte, bi'j Keuninklik Besluut van 
13 meert 1998, benuumd tot lid in de Odder 
van Oranje Nassau. 
Die meer as plezierige bosschop kreeg Pieter 
op deensdagaovend 7 april te heuren van 
burgemeester Hans Lesterhuis van Oost-
Stellingwarf tiedens et ofscheid in et gemien-
tehuus in Oosterwoolde van een stokmennig 
raodsleden, die nao de raodsverkiezings niet 
in de ni'je gemienteraod weerommekommen. 
Behalven veur een (Stellingwarfstaelig) 
raodslidmaotschop van twaelfj aor kreeg 
Pieter Jonker de onderscheiding ok in et bie-
zunder veur zien jaorenlange wark en inzet 
veur et Stellingwarfs en de Stellingwarver 
Schrieversronte. Drie leden uut et bestuur 
van de Schrieversronte hebben, in et diepste 
geheim, indertied mit een anvraoge veur de 
keuninklike onderscheiding daon. 
Burgemeester Lesterhuis speidde Pieter de 
versiersels op etjassien en nuumde him ét 
gezicht van de Stellingwarver tael en kultuur. 
'Pieter speult op dat gebied een onmiskenbe-
re rolle,' neffens de burgemeester. 
Pieter Jonker zels was hielendal overdonderd 
deur et toekennen van de onderscheiding. In 
een bi'jtieden emotionele toespraoke vreug 
hij himzels of: 'Heb ik dit wel verdiendT 
Hi'j prees et wark van alle aandere meens-
ken in de Schrieversronte en vun dat de keu-
ninklike onderscheiding ok op heur ofstraolt. 
De bloemen, die hi'j van de burgemeester 
kreeg, gafhi'j an zien glunderende mem, 
veur al die jaoren, dat hi'j tussen de middag 
bi'j heur waarm eten het! 
Veurzitter Klaas van Weperen roemde in een 
kot toespraokien et enthousiasme en de ener-
gie van oonze direkteur. Van Fettje Alten 
kreeg hi'j een mooie bos (Schrieversronte) 
bloemen, 

De hiele Stellingwarver Schrieversronte 
fielseteert Pieter mit disse keuninklike onder-
scheiding, die hi'j, as gien aander, dikke ver-
diend het! 
De Majesteit het een geweldige goeie zet 
daon! 

Pieter Jonker, nao et officiele pat van de 
aovend, tegere mit zien mem en de bloemen 
op petret. 



Pieter Jonker/Johan Veenstra 

Meer is 't niet en minder is 't ok niet 
een vraoggesprek mit Rients Gratama 

Hi'j kreeg 	 j in 1991 de Friese Anjer, de Stellingwarver Schrieversronte krigt die in 1998. Hi 
komt op Keuninginnedag weer op et Oranjekoncert van Euphonia in Wolvege, now mit de 
Stuyvesant Rapsodie, nao et grote sukses van de Stellingwarf Story van twie jaor leden. Hi'j 
woont mit zien kammeraodske Carla van der Heijde in een oold huus in et historisehe cen-
trum van Elburg: Rients Gratama, al veertig jaor aktief op 'e plaanken. 'Wat een wark he'k al 
daon, hen?' zegt hi'j, 'ie zollen d'r posthuum mu van wodden.' 
Pieter Jonker en ik praoten mit him in een kaemer vol boeken, keramiek, prenten van Carla, 
een oold hobbelpeerd en speulgoedauto's. Rients schinkt thee in en zet een trommegien mit 
doempies veur oons dade en kan et de kommende aanderha!f ure wel praotende ho!en. 

Hoe hebbenjow et indertied ondergaon, daj' 
de Friese Anjer kregen en... wat hej' mit de 
centen daon? 

'Och, ik hebbe nooit yule priezen wunnen, ik 
hebbe de Anjer dus en de Kultuurpries van 
Smallingerlaand, die he'k op mien jubileum 
kregen. Mar et is wel verrekte aorig! Hoe 
meer priezen hoe liever! En wat he'k ok al 
weer mit de centen daon? 0 ja, ik hebbe d'r 
een stoel veur kocht. Die stoel. 1k hadde een 
ni'je burostoel neudig, die hej' toch neudig 
veur je wark, dat ik dochte: ik kope een 
stoel! En doe hul ik nog wel een peer centen 
over ok.' 

Et wark dj' doen, hej' dat allied al doen 
wild? Woj' asjoongien gien pelisie wodden 
of zo? 

'Nee, ik bin thuus een betien in disse sfeer 
opgruuid. Oonze heit was een beste veurdre-
ger, hi'j gong ok wel naor reciteerwedstrie-
den en hi'j speu!de ok in et korps. En dan is 
et sfeertien goed, hen. En ik was een joon-
gien, dat wel graeg op 'e veurgrond staon 
wol. Jedeihied is vanzels een hiel legitiem 
motief veur dit yak. le willen toch een halve 
meter hoger staon as een aander, daor komt 
et op daele. Dat was op schoe!e al zo, op 'e 
HBS in Harlingen, altied wa'k doende mit 
schoelekabberet en dat soorte van dingen. 
Dat et zat d'r in en et mos d'r ok uutkom-
men. A'k dit niet wodden was, dan wa'k 

doodongelokkig wodden.' 

En dan staoj' die halve meter hoger as een 
aander en dan kommen de kritieken. Heb ie 
je daor wat van antrokken? 

'Och, ie hebben vanzels et liefste goeie kri-
tieken. Mar ik bin aenlik een zundagskiend, 
ik bin nooit echt votschreven, ik hebbe nooit 
diepe daelen mitmaekt. Doe 'k in et Neder-
laans begon, ja, dan kriej' te maeken mit die 
jongen van de Volkskraante en zo, en dan 
wodt et mes wat scharper, mar echt malle rei-
zen he'k nooit had.' 

D 'r zatten een peer muuilike beslispunten in 
jow leven. In et eerste plak et loslaoten van 
Tetman en Jarich de Vries en zels mit et 
Seiskip Rients Gratama beginnen. In et twie-
de plak daj' niet alliend meer in et Fries per-
gramme c maeken wollen, mar ok in et 
Hollaans. Hoe reageerden de meensken daor 
op? En ha]' d'r zels ok gevulens van twiefel 
bi j? 

'1k heb et niet te vroeg daon en niet te laete. 
Tetman en ik weren geweldige kammeraoden 
en we konnen ok hiel goed tegere schrieven. 
Et was een geweldige kombinaosie, mar op 
een bepaold stuit kree'k ok uutneudigings 
om dingen al!ienig doen te gaon en dat gaf 
wel es wat wrievings. Kiek, Tetman was de 
leider van et gezelschop, die hul de konferen-
cc, en wi'j deden de schetsies en de lieties, et 



Rients Gratama. 

ensemblewark, dus d'r bleef een hiel terrein 
liggen, daor ik niet ankommen kon, en aj' 
dat wél willen, dan moej' et zels doen. Mar 
dat bin dan wel wat 'wrede' mementen. Et 
artistieke respekt over en weer bleef vanzels 
en de vrundschop ok, mar eerst hewwe toch 
wel een jaor had, dawwe wat bi'j mekeer uut 
de buurt bleven, wantja, ik hadde drekt wel 
een geweldig sukses en een hit: Sjeik Sjoerd 
van Arum. Zoks zit eerst even niet lekker, 
mar lacier was 'i weer as vanoolds. 
En dat Neder!aanstaelige. 1k hadde vanzels al 
wat kontakten, want ik speulde mit Tetman 
haosi alle pergramme's die we deden ok in et 
Nederlaans en overal in et laand. En in dat 
hide circuit kon 'k lacier allienig ok wel 
kommen, omda'k van Tetman al bekend was. 
En ik kreeg zoe'n protte sukses da'k docht: 
now gao 'k dezelde kaant uut as Tetman, 
now wor ik ok een insiituut wat in disse kon-
tekst warkt en dat wo'k niet. 1k wol een stap-
pien veerder en doe he'k veur de NCRV wat 
dingen daon. Mar ik bin onrustig. 1k heb ok 
mit een kombogien warkt, mar doe he'k ok 
weer zegd: Sorry jonges, mar ik wil weer 
wat aanders. 1k bin hiel trouw en sociaol, 

mar op bepaolde mementen in je leven weej' 
dat et aanders moet. 
Och, ik heb nooit yule centen veur mezels 
overhullen in die tied. D'r bleefniks over. le 
mossen een kombo betaelen, de technici, we 
hadden een auto op 'e dick en een bus. Mar 
et was mooi, et was presteren, wat ni'js en 
beter. Pas doe 'k allienig mit een pianist en 
een technikus op pad was, kon 'k, wat de 
centen anbelangt, an de oolde dag daenken.' 

Dc tillefoon gaot. D'r belt iene die bliekber 
verlegen zit om een pak mit pompeblaeden 
d'r op. Rients verwiest vrundelik naor 
Riemer van der Velde, de veurzitter van de 
SC Heerenveen. 

Aj' et boek van Pieter de Groot over jow 
lezen, dan lieki et wel asjow Jarich nog een 
grotere theaterman vunnen as Tetman. Kiopi 
dat? 

Now kick, ik bedoele, Jarich was de man 
van et yolk, een geweldige timer, die wus 
percies hoe hi'j de dingen zeggen mos. Mar 
Jarich was aenlik toch ienziediger as Tetman. 
Tetman kon ãlles speulen. Jarich was toch 
meer bunnen an de stereotiepe rollegies, mar 
daor was hi'j dan ok onnaovolgber in, hi'j 
wus de docering zo goed vaaste te holen, en 
daor koj' tussen de coulissen een geweldige 
protte van leren, daor he'k grote bewonde-
ring veur.' 

Ze zeggen vaeke as een Friese schriever in et 
Nederlaans schrieven gaot, dat et dan mm-
der mooi is as in et Fries. Dat he]' now ok 
weer mit Hylke Speerstra. Hoe is dat bij 
jowzels? 

'Dat zeggen de Friezen ok tegen mi'j, en dat 
begriep ik ok wel, dat is vanzels ok zo. 
Theater bestaot bi'j de graosie van persoon-
likhied en aj' een persoonlikhied binnen, die 
allied Fries praot het en hi'j dot ci dan inie-
nend aanders, dan is dat gek. Dat is een 
kwessie van gevuulsweerde. 1k heb allied 
zegd: An de aandere kaant van Wolvege he'k 
nargens last meer van. In Frieslaand he'k dat 
altied muuilik vunnen. Ok mien Hollaans-
taelige pergramme's in Dc Lawei en zo, dat 
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bleef altied muuilik. Mar buten Frieslaand 
ha'k daor gien last van.' 

Hoe Frysk is Rients Gratama? 

'1k bin vanzels een echte Fries uut Pingjum, 
die sfeer he'k an me hangen. Mar ik vien et 
bier ok aorig. 1k perbere ok om Elburgs te 
praoten, as ik hier bi'j de gruunteboer in de 
winkel bin, dan wi'k Elburgs praoten. En dan 
koj' etzelde tegen as dat iene perbeert om 
Fries te praoten. Dat kuj' an de koppen wel 
zien, dan daenken ze: och, now ja, hi'j dot 
zien best... 
1k vien et Stellingwarfs ok mooi. 1k heb daor 
bi'j jim op et Boekebal geneuten! Hatstikke 
mooi! 1k vun et veurdiel ok dat et ems mit 
zoe'n mooie ironisehe ondertoon gong. Kiek, 
as et een stiefkoppige stried wodt en et wodt 
een soortement fundamentalisme, zo van: dit 
is wat weerd en hier willen we veur staon, 
dan schiet ieje doe! veurbi'j. Aj' et gewoon 
hanteren mit een kniepogien en et is weerd 
wat et weerd is, dan is et goed. Mar aj' d'r 
een manifest van maeken, dat ligt me niet. le 
moe'n d'r speuls mit ommegaon. le moe'n 
relativeren kunnen, dat moej' jezels ok kun-
nen, zo is et hiele leven toch?' 

Koj'in Amsterdam, waor a]' les geven op 'e 
Akedemie, wel es een Fries tegen mit een 
protte telent, daor a]' van daenken: hier zit 
een opvolger in? 

'We hebben now een hiele bestejonge uut 
Drachten en Maaike Schuurmans, daor a'k 
mit warkt hebbe, die trof ik ok op 'e 
Akedemie, en Lianne Zandstra van Stiens, 
die dommiet in Wolvege mitspeult, die he'k 
ok op 'e Akedemie troffen. Allienig et punt 
is: ie moe'n d'r niet op rekenen, dat ze heur 
beparken willen tot Frieslaand en et Fries. 
Maaike is poer Friestaelig en die zit now in 
de musical Joe, mar Lianne, die is niet van 
Friese oo!den en niet zo Fries, en die jonge 
uut Drachten is ok al niet in et Fries groot-
brocht. Dat ja, een opvolger van Rients moet 
wel etzelde an de kont hangen hebben as 
wat ik an de kont hangen hebbe.' 

Hoe kuj' veertigjaor laank dezelde energie 
ho/en? Hoe kuj']e elke keer weer zó oplae-
den, da]' ondaanks da]' spul mit de vrouw 
had hebben of dat d'r krek een malle belas-
lingkladde kommen is, et toch iederkeer 
weer veur mekaander kriegen? Of is dat een 
beroepsmaotige holing? 

'Ft is een mechanisme. le moe'n alles uut-
schaeke!en kunnen, zodaj' kompleet blanko 
et teniel op kunnen en dat kan. Dat red ie 
op. Dat moe'n mien studenten ok. Wat d'r 
allemaole in je kop ommcspoekt, dat moet 
d'r uut. En zoks kan.' 

He]' bepaolde hoogtepunten had in die veer-
tig]aor? Bepaolde pergramme of artiesten 
daor a]' mit warkt hebben? 

'1k kan muuilik incidentele dingen numen, 
et is altied zo, daj' over et iene meer tevre 
den binnen as over et aandere, 1k heb an ver-
schillende meensken wat had vanzels. Doe 
'k mit et Hollaans begon, docht ik: ik moet 
in et kreenkien zien te kommen van Jan 
Boerstoel, Willem Wilmink en Hans 
Dorrestijn. Now en dan bel ik op en zegge: 
1k kom es een aovend te praoten en ik neme 
een flesse berenburg mit. En zokke meens-
ken, dat wo'n dan vaeke hiele goeie vrun-
den. 1k bin niet iene die zitten gaot om of te 
waachten en daenkt van: et komt wel op me 
of. Nee, ik stappe d'r op of 
En et gaot om de simpeihied, hen. Ft wark 
van Willem Wilmink, et is zo simpe!, deur-
zichtig en eupen, en daor gaot et omme, ie 
moe'n de dingen op een simpele meniere 
zeggen. Kiek, vroeger mos et kabberet wat 
te zeggen hebben, now, ie mossen stelling 
nemen, zoas Gerard Cox en Frits 
Lambrechts, dat weren mannen, die mossen 
argens veur staon. Dat moe'n ze now alle-
maole weer opvreten, want de tieden bin 
aanders, mar dan hej' ok de kaans daj' 
tevule huj op 'e vörke nemen. Dan daenk ie: 
dit moet d'r nog in en dat wi'k ok nog zeg-
gen, en dan wodt et al gauw tevule.. Ft gaot 
om de simpeihied. 

Is et altied wel mooi wark, de opdrachten 
die]' kriegen? 



'Och, ik hebbe dit jaor gien theaterpergram-
me en toch he'k et hatstikke drok. Et is van 
't jaor een rommeljaor, waor a'k bi'j alder-
haande gelegenheden wat doen moet. En dat 
is verdomde vermuuiend en arbeidsintensief, 
Mar zoe'n opdracht uut de Stellingwarven 
over Pieter Stoevezaand of een opdracht van 
de Kaetsbond, dat is wel prachtig! 1k bin 
ems meer een algemiene theaterman as een 
kabberetier. 1k hebbe ok altied idenen over 
et dekor en zo. 1k teken ok van alles uut, hoe 
et d'r uutzien moet. Dus destieds die 
opdracht om een musical te maeken over 
Mata Han, dat was een feest!' 

Hoe is 't om mit Stellingwarvers te warken? 

'Interessaant. 1k hebbe Lieske (Schiere) en 
Hans (Koekkoek) Tr van 't jaor weer bi'j, 
krek as twie jaor leden. Hatstikke mooi.' 

Een hiele aandere vraoge, Rients, Zarah 
Leander le hebben heur begeleid op heur 
ofscheidstoernee in 1973 deur Nederlaand. 
Et is toch geweldig' daor anneks mit 
west hebben. Hoe is dat gebeurd? 

Rients stikt eerst een segare op. De inleiding 
op een kostelik verhael. 

'1k hadde dezelde impressario as Wim 
Sonneveld en die belde as ik die ofscheids-
toernee wel prissenteren wol. Now, daor 
mo'k wel even over naodaenken, want ze 
hadde vanzels wel een betien een dubbele 
naeme. Deur de oorlog, hen. Ze het uutein-
delik nog voeskt mit Goebbels, dat ja, ie 
moe'n vanzels gien imagebeschaediging 
kriegen. Mar et was netuurlik wél een diva, 
dat ik zee: 1k doe et! En doe he'k mit heur 
en heur man Arne op toernee west. En we 
zatten daor in et Coneertgebouw en die 
vrouw, hen, die hadde, krek as Marlene 
Dietrich, ok een grote anhang van nichten en 
travestieten, dat et regende rosies en bloe-
men op et teniel en bi'j de uutgang ston een 
hiele hodde yolk, dat heur even anraeken 
wol. Een wondere ervering... 
De kennismaeking mit heur, dat was Al zo 
aorig, dat mos vanzels allemaole lieke sjiek, 
dus dat was in et Amstel Hotel en dan was 

diezelde aovend de premiere in de Haagse 
Schouwburg. Dat ikke naor et Amstel Hotel 
en in die tied wa'k een betien een hippe man 
mit een zwat flewielen pak en een bloemd 
boezeroentien an mit grote punten. En doe 
he'k eerst zo wat mit heur man Arne praot 
en op een gegeven ogenblik kwam de diva 
Tr in mit twie page's bi'j heur. Now, Rients 
kon ze niet zeggen, dat ik zegge: Zeg mar 
van Johan. Now, dat vun ze mooi, want dat 
is een Zweedse keuningsnaeme en ze kwam 
van Zweden, dat Johan, dat was prima. En ze 
vreug wa'k antrekken zol. Now ik zegge: 
Dit! Ein schwarzes Anzug und ein Hemd mit 
ein Blümchen?! Now, dat kon niet! Et mos 
een witte boezeroen mit een strikkien wezen. 
Dat ik belde mien impressario John de Crane 
en zegge: Ic moe'n vanaovend een witte boe-
zeroen en een strikkien mitnemen, want ze 
wil gien BlUmchen! 
Enja, et was vanzels een ooldere vrouw, dat 
ze hadde al vri'jwat slietaosie an de kni'jen 
en de heupen, dat ik mos heur ok opbrengen! 
1k zat daor boven in et Amsterdamse 
Concertgebouw in de dirigentekaemer, dat is 
een suite mit een bad en een zit- en eetkae-
mer, en daor zat 1k in! En daor kon zi'j niet 
kommen, want zi'j was min op 'e gang, dat 
zi'j zat in een tentien mit de Bildmaskerin en 
de grimeuze en ik zat boven as Eduard van 
Beinum. En dat meenske, ze was zo verhipte 
zenewaachtig, altied toch nog schoftig as Tr 
met een journalist was, die over de oorlog 
beginnen zol of benauwd veur boe-geroep 
uut de zael, dat een kertier veur de veurstel-
ling mos ik heur haand al vaasteholen! Dan 
reup ze van: JOhan! JOhan! En dan ikke Tr 
henne. En dan brocht ik heur op as 't zowied 
was. 

Rients dot dat op een schitterende meniere 
veur, paradeert deur de kaemer henne en wi'j 
zitten as pebliek op 'e baank en zien et 
lachende an. 

'Ja, eerst haelde ik Arne, heur man, op, die 
kerel die zeup as een tempelier, dat dan ha'k 
die bi'j de aarm, en a'k die te plak hadde, 
dan haelde 'k heur en dan brocht ik heur 
midden op et teniel, now, en dan was 't wel 
veur mekaander: een stemme as een klokke! 



Op et Boekebal van 1995 in Wolvege: v.l.n.r: Rients Gratama, 
Douwe Kootstra en Johan Veenstra. 

Fantastisch! Mar ja, ems een rotwief, hen. Ze 
wodde zowat begreven onder de bloemen en 
de kedo's. Ringen, aarmbanen, tevule om op 
te numen. En ik hebbe goddomme nooit ien 
bloempien had! Nooit! Ego! Ego! Alliend 
bi'] de laëste veurstelling in Arnhem het 
Arne nog zegd, dat der Johan et zo goed 
daon hadde.' 

Hej' nog grote plannen veur de toekomst? 
Zoj' bepaolde dingen nog hiel graeg willen? 

'Nee. Et ultieme pergramme za'k nooit 
schrieven. 1k zal et toch nooit aanders doen 
as da'k et now doe. Meer is 't niet en minder 
is 't ok niet. Et ideaal om nog ienkeer de 
blits te maeken, dat he'k niet. Et zal altied 
wel zo blieven as 1k et now doe. 1k daenk 
daor ok bolt over. 1k weet allienig da'k et 
zo lange as et meugelik is doen blieven wil. 
En aenlik wi'k alliend nog mar dingen doen, 
daor a'k aorighied an hebbe. Dat wel. Al die 

dingen, die wél een hoop geld opsmieten, 
mar waor a'k aenlik glen bliksem an vien, 
dat wi'k ems niet. Hoewel, et geld is vanzels 
wel een faktor van betekenis, want ie willen 
et op je oolde dag toch ok wel een betien 
holen zoas et is. Mar selekteren is muuilik. 
le weten nooit van te veuren hoe et uutpakt. 
Soms daenk ie: Wat doe ik hier! Wat doe ik 
hier! Geef die meensken wat te vreten!' 

Gao]' nog wat mitje tekentelent doen? 

'Ja, Carla vint aenlik dat dat moet. Vroeger 
wa'k een geweldige tekener, vroeger ha'k 
wel naor de keunstakedemie wild, en as dat 
gebeurd was, dan wa'k tekener wodden, mar 
now et dit wodden is, komt et tekenen toch 
op et twiede plak.' 

Weer tillefoon. D'r belt iene veur een tillefo-
nische enquête, mar daor weeft Rients rap 
mit of Dat dot hi'j niet, zegt hi'j. 



Roel Oostra! Die het now een Stellingwarfs 
pergramme en indertied was hi j dire kteur 
van De Lawei. Wat betekent Roel veurjow? 

Ten protte! Doe 1k veur mezels begon is De 
Lawei een betien mien thuustheater wodden. 
Tetman gaf altied premiere in een tente en 
zo, mar daor ha'k et zin wel wat van of, ik 
docht: ik gao in een schouwburg. Dat doe 
bin 'k naor Roel toestapt en ik zee: 1k hebbe 
een pergramme en ik wol de premiere wel in 
De Lawei hebben. En doe zee Rod: Dan 
zorg ik dat de zael vol is. En dat was ok zo, 
et was stampvol, en doe he'k een pracht van 
een premiere had. 
Dat ik hebbe mit Roel een baand kregen. 
Thuus ha'k een huusholing mit een peer 
kleinjongen en ie moe'n toch een plak heb-
ben om allienig te wezen, om rustig schrie-
ven te kunnen, en de hiele Lawei ston eer-
tieds bi'j de zoemer leeg, dat ik was as 't 
waore in De Lawei in de kost, daor kon 'k 
mien pergramme dan schrieven. Biesma, de 
beheerder, brocht me dan wat eten en koffie 
en thee, en ik sleup d'r ok. 
En dan gooiden Roel en de beide dochters 
morgens stienties tegen de ruten en dan gon-
gen we zwemmen in De Welle en nao et 
zwemmen atten we brinta bi'j Roel thuus. 
Geze!lig was dat! Krek wa'k neudig hadde. 
1k hebbe ok es een weke in de hutte van 
Rink van der Velde bi'j die zien petgat zeten, 
mar daor was gien hássens! Dan gong 1k 
morgens om zes ure al van bedde, want 1k 
wus, dat d'r dan, argens vierhonderd meter 
veerderop, een boer langes kwam. Dan zag 
1k toch nog een meenske! 1k kan niet allienig 
wezen, ik moet d'r een betien gezellighied 
bi'j hebben.' 

Vien ie et niet zunde, dat zoe 'n pergramme 
op Keuninginnedag, de Stuyvesant Rapsodie, 
mar ien keer opvoerd wodt? 

'Ja, mar dat is now ienkeer zo mit alles wat 
'einmalig' is, et is een protte muuite veur te 
min emplooy.' 

Ziej' nog toekomst veur et Fries en et 
Stellingwarfs op 'e plaanken? 

'Dat is een muui!ike vraoge. 1k bin geneigd 
om te zeggen, dat et slim van meensken 
ofhangt, die wat kunnen. Zolange aj' meens-
ken hebben die telent hebben, die dingen 
schrieven of doen kunnen, die interessaant 
binnen en ók veur et pebliek antrekkelik bin-
nen, dan zal 't wel b!ieven. Et perbleem is: 
kommen d'r zok soorte van meensken veur 't 
locht? Leeft die kultuur zo stark deur, dat et 
een voedingsbojem is veur jongere meensken 
om daor wat mit te doen. Et kriterium is: et 
moet goed wezen, et moet vakwark wezen. 
Dan gaot elkeniene d'r in mit. As et niks is, 
dan hej' in no time gien inkelde pebliekelike 
uutstraoling meer. Vakmanschop is punt iene, 
al is et taelgebied nog zo klein, as d'r wat 
goeds in gebeurt, dan het dat een funktie. 
Mar ja, hoe ontstaot zoks? Komt d'r nao mi'j 
nog es een jongkerel of een maegien, die 
daor een stokkien brood in zicht? 1k weet et 
niet. D'r is jeugd die op een geweldige 
meniere mit meziek doende is, die zitten niet 
iedere aovend in de disko. Mar ja, 1k daenke 
ok wel es: hoevule kiender praoten nog Fries 
en hoevule oolden willen dat nog? En dan 
kan et vanzels hadde van je of gaon. Dan 
keer Ic et ok niet. le maeken op 'e Akedemie 
soms al mit dat et Ho!laans in de knoei komt. 
Now ja, we zien et wel...' 

We bin deur de vraogen henne. Rients 
schinkt nog een keer thee in en even lacier 
kuieren we mit him deur een zunnig Elburg 
naor de auto, die we buten de stadswal!en 
staon hebben. Hi'j zwaait oons nao awwe 
votrieden. 
Laeter, die aovend, eten we bi'j Willem Bos 
in Schoterziel en onder et eten (ik hebbe ze!-
den !ekkerder scholfilet had!) eiden we de 
middag nog es over en we bin etiens: we 
hebben een prachtmiddag had bi'j een 
prachtkerel! 



Krummelties 

DE TJONGERSCHAANS 

Een veurbeeld van hoe aorig en korrekt 
bepaolde iñstaansies mit et Stellingwarfs 
ommegaon is et ziekenhuus De Tjonger-
schaans in Et Vene. Onder et koppien 
Nederlands voertaal in de Tjongerschans 
staot et volgende stokkien in et blad 
Tjongernieuws, een blad, dat de pesjenten 
kriegen. 

Patienten en bezoekers van ons ziekenhuis 
komen uit verschillende delen van ons land. 
Om niemand in verlegenheid te brengen is 
ervoor gekozen om het Nederlands als voer-
taal te gebruiken. Naast het Nederlands zjn 
ook het Fries en het Stellingwerfs talen die in 
De Tjongerschans gesproken worden. Als 
een patient duidelk de wens te kennen geefi 
om in een van deze talen met een hulpverle-
ner te willen spreken, dan kan dat. Er zUn 
voldoende medewerkers die goed Fries of 
Stellingwerfs spreken. Nieuwe medewerkers 
krijgen de gelegenheid om deze talen in ieder 
geval te leren verstaan. Bij  
is dat zelfs een voorwaarde. 
In de patientenbibliotheek blven we uiter-
aard rekening houden met de wensen van 
onze patienten. Er zljn dus ook boeken in het 
Fries en Stellingwerfs. 

Een ploeme op 'e hoed van et Veenster zie-
kenhuus en... kursisten veur de kursus 
Stellingwarfs bin bi'j de Sehrieversronte 
altied welkom! (jv) 

DOOR DE STELLINGWERVEN 

Oflopen 9 meert was d'r in et GCO-gebouw 
in Wolvege weer de jaorlikse prissentaosie 
van lesmateriaol veur et yak Hiemkunde. len 
van de ni'je lesbundels wodde deur et GCO 
ontwikkeld, mit hulpe van ondergetekende. 
Et lesboek Door de Stellingwerven heurt bi'j 
de uutzending van de Friese schoeletillevisie 
Fryslán Thverstroch van kommende 26 meie. 

Et pergramme dat op Nederlaand 2 uutzun-
nen wodt, is morgens van 10.30-10.50 ure. 
De uutzending wodt herhaeld op 29 meie om 
dezelde tied en op dezelde zender. Et lesboek 
Door de Stellingwerven is achttien bladzie-
den dikke, en d'r is o.e. ommedaenken veur 
et gebied, de tael, Pieter Stoefzaand en de 
rotanindustrie. In de bi'jheurende verwar-
kingslessen kommen et Stellingwarfs, et 
Fries en et Nederlaans an bod. Et boekien 
daor alle leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 
een exemplaor van kriegen, zicht d'r slim 
verzorgd uut. An de reakties van de leer-
krachten te vernemen, zal et lesboek omme-
raek bruukt wodden. (sab) 

NI'JE BUNDEL PIEPMOES 

In meie verschient de bundel In de bos van 
Piepmoes. In et boekien dat tachtig bladzie-
den dikke wodt, kommen achttien verhaelen 
mit tekenings die eerder in et schoelekraan-
tien Herenhoentien stonnen. Tiedens een 
prissentaosie van ni'j lesmateriaol vieden 
jaor in Wolvege wodde daor deur et onder-
wiesveld omme vraogd. Et doel is dat d'r 
veur de schoelen een baantien bi'j komt daor 
een tal van de verhaelen op te heuren binnen. 
Die verhaelen wo'n inlezen deur Femmie 
van Veen van Hooltpae. Et boekien wodt 
uutgeven deur de gemienten Oost- en West-
Stellingwarf, mar zal ok bi'j de 
Schrieversronte en de boekhaandels te koop 
wezen (f 14,90). De verhaelen en de teke-
nings in In de bos van Piepmoes bin van 
hiemkundemitwarkster Sietske Bloemhoff. 
(red.) 

ET VUURHOKKE 

Van verschillende meensken kreeg ik aorige 
reakties op mien stokkien over et vuurhokke 
in de veurige Ovend. Een peer daorvan lever-
den ok nog ni'je gegevens op, die ik graeg in 
dit krummeltien an jim deurgeve. Zo vertelde 
de heer Tiesinga van Oosterwoolde dat d'r 



tussen 1750 en 1800 belasting heven wodde 
op schostiens, ok op die van een vuurhokke. 
Op de schostien van de heerd was dat drie 
gulden in et jaor, en op die van et vuurhokke 
vuuftien stuvers. Sommige meensken doch-
ten haandig te wezen en de laestnuumde 
belasting te ontlopen deur een keuken tegen 
de veurmure van et huus an te bouwen, daor 
zat ja de schostien van de heerd. 
De heer Kiaver, ok van Oosterwoolde, 
schreef dat d'r indertied ok hoolten vuurhok-
ken veurkwammen. Die weren wel op een 
stienen fundering bouwd en hadden ok dak-
pannen. De heer Kiaver vertelde liekewel ok 
nog over een hiel belangrieke funktie van et 
vuurhokke die ik nog niet nuumd heb. As de 
meid, die vaeks inwonend was, verkering 
kreeg, moch zi'j heur vri'jer op vesite kom-
men laoten in et vuurhokke! 
Ok de heer Gorter van Makkinge vertelde 
daorover. Now verbaosde mi'j dat niet echt, 
mar ik had et bi'j mien infermaanten niet 
opgeven kregen. Wel wus ik, dat in de oolde 
Saksische boerderi'je van Lamert Bos van 
Ni'jberkoop een vri jershokkien zat veur 
etzelde doel. Toch ston d'r bi'j die boerde-
ri'je ok een vuurhokke, mar dat zal vermoe-
delik wel te klein west wezen. Sommige 
vuurhokken weren ja hiel klein. Daornaost 
vertelde de heer Gorter dat et vuurhokke bi'j 
him thuus altied de hutte nuumd wodde. 
Butendat vertelde hi'j dat bi'j heur thuus et 
buunstap inderdaod tegen de hutte an lag, 
mar dat daor bi'j heur een ofdakkien boven 
zat. 
Van dit plak of wil ik iederiene nog es hatte-
uk daanken veur alle reakties! (sab) 

STELLINGWARVER PLAANTENAEMEN 

Een peer weken leden kreeg ik van The 
University of Georgia een aorig verzuuk. Die 
Amerikaanse universiteit is doende mit et 
maeken van een katalegus van alderhaande 
plaantenaemen in zoe'n 150 verschillende 
taelen. Et gaot daorbi'j om de naemen van 
die plaanten die in oonze omgeving gruuien, 
en dan mit naeme die van gruunten en ere 
gewassen. Et doel is om op die wieze de 
internationale kommunikaosie tussen weten-
schoppers en laandbouwkundigen nog beter 

verlopen te laoten. Tegere mit SaskiaDouma 
- zi'j warkt behalven veur hiemkunde o.e. ok 
an et woordeboek - perbeer ik vanzels an dat 
verzuuk te voldoen! 
Op de prissentaosie van lesmateriaol veur et 
yak Hiemkunde oflopen 9 meert hebben we 
oonze veurlopige list al zien laoten. De reak-
ties daorop weren slim positief. De voliedige 
list gaot daorom dommiet ok naor alle schoe-
len toe. Daornaost ontston et idee om op drie 
verschillende plakken (in et westen, de mid-
den en in et oosten van de Stellingwarven) 
een netuurpad veur schoelekiender uut te zet-
ten waorbi'j de list ok bruukt wodden zal. 
Nog veur de zommervekaansie gaon onder-
wiezer Harm Smid van Wolvege, oold-onder-
wiezer Wiebe Scheenstra en ondergetekende 
om de taofel zitten om de meugelikheden es 
te bekieken. (sab) 

JAORVERGEERDERING 

Om alvast even in jim agenda op te schrie-
yen: de jaorvergeerdering wodt van I t jaor 
hullen op deensdagaovend 15 september. 
Dus niet meer op 'e zaoterdagmiddag zoas 
we wend weren, mar van It  jaor op een 
deensdagaovend! (jv) 

SCHRIEVERSKONTAKT 

Vier keer in 'tjaor wodt d'r een schrievers-
kontakt hullen. Tot now an toe gebeurde dat 
onder verantwoordelikhied, onder de viagge 
van de Stellingwarver Schrieversronte. 
Dat is van now of an niet meer et geval. Et 
schrieverskontakt staot now hielendal los van 
de Schrieversronte en het daor niks meer mit 
van doen. 
De Stellingwarver Schrieversronte is van 
doel en orgeniseer ien keer in et jaor of zoks-
zowat een biezunder evenement angaonde 
schrieveri'je veur schrievers en pebliek. De 
orgenisaosie veur een eerste evenement is in 
volle gang. Daor wodt jim, zo gauw as alles 
rond is, tiedinge van daon. (jv) 

NI'JS UUT GRUNNINGEN 

Lestdaegs nuumden we in De Ovend de ste-
vige veuruutgaank die et Nedersaksisch in 
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Overiessel maekt bet mit de anstelling van 
twie streektaelkonsulenten en een speciale 
taelkundige. Grunningen het ók een mooie 
stap veuruut maekt. Op twie feberwaori 
eupende daor officieel et ni'je Buro 
Grunninger Tael en Kultuur. Et is insteld 
deur de perveensie Grunningen en de 
Rieksuniversiteit en 't wodde bi'j die instel-
lung onderbrocht. Mit de komst van de heer 
J.G. Abbes as projektleider en Vr. J. Nuijten-
Tjalkes as administratief mitwarkster is et 
buro op starkte kommen. Dc perveensiaole 
streektaelfunktionaris dr. S. Reker is heufd 
van et buro wodden. Ok twie mitwarkers van 
et Nedersaksisch Instituut zullen, veur een 
pat van heur weektaeke, an de warkzemhe-
den van et ni'je buro bi'jdregen. Bi'j de 
eupening wodde een mooie, ni'je studie pris-
senteerd van de haand van dr. H. Feenstra. 
Die het in et kader van et wark van et 
Grunninger buro al drok mit onderzuuk 
doende west. Zien boek hiet Duizendjaar 
Gronings taallandschap. Talige oniwikkelin-
gen in cultuurhistorisch perspectief (hbl) 

ACHT BLADZJEDEN EXTRA! 

Krek as de veurige Ovend telt disse Ovend 
acht bladzieden extra! Een kedogien veur de 
lezers! Mar de volgende Ovend telt gewoon 
weer 32 bladzieden, want ja, et is vanzels 
niet elke keer ries mit rezienen! (jv) 

EXAMEN KURSUS STELLINGWARFS 

Op zaoterdag 28 meert kwammen d'r vief-
tien van de zeuventien kursisten de examen-
dag volgen van de kursus Stellingwarfs. 
Morgens om tien ure gong et uut aende mit 
et diktee. Daornao kwam d'r een schriftelike 
opdracht mit alderhaande vraogen en was d'r 
een opdracht veur kreatief schrieven. 
Middags was d'r et mondeling examen. 
Al mit al wodden d'r goeie risseltaoten haeld 
en slaegde iederiene veur et diploma, dat 
deur Schrieversronte-veurzitter Klaas van 
Weperen an et aende van de middag uutrikt 
wodden kon. De volgende meensken gongen 
mit een diploma naor huus: Jan Schuring 
(Waoteren), Hankie van der Tuin (Et Vene), 
Agaath van Tielen (De Hoeve), Adrianus 

Deems (Ni'jlaemer), Hilde Kreuze 
(Ni'jhooltwoolde), Annie Donker-Koelma 
(Hooltpae), Jimmy Visser (Wolvege), Henk 
Koelma (Hooltpae), Henk Poelman 
(Drachten), Henk Viaming (Oosterwoolde), 
Diana Lantinga (Drachten), Minke Postma 
(Ni'jhooltpae), Jitze Hofstra (Oosterwoolde), 
Jannie Liemburg (De Gediek) en Jan L.M. 
Kits Nieuwenkamp (Vleddervene). 
De kursusgroep komt nog ien keer bi'j 
mekaander veur de excursie onder leiding 
van Geert Lantinga. Meerstal wodt iene van 
de netuurgebieden van Stellingwarf bezocht. 
Al herwerts jaoren is dit een slim wardeerde 
ofsluting van de kursus. Disse keer is dat op 
woensdag 13 meie naor de Delleboersterhei-
de. (pj) 

VERVOLGKURSUS STELLINGWARFS 

De jaorlikse beginnerskursus Stellingwarfs is 
krek ofsleuten en hi'j leup weer as een trein. 
Van verschillende kaanten is d'r vraoge naor 
een vervolg- of opfriskursus. Dat de kursus-
leiding is him an 't beraoden. Zodoende wol-
len we al wel graeg weten hoevule meensken 
d'r graeg an mitdoen willen. Et zal lichtkaans 
gaon om zoe'n vier, hooguut vuuf aovens, 
veur meensken die de beginnerskursus ooit al 
es daon hebben. Wie daor in principe wel 
nocht an bet, zo'k vraogen willen dat now 
even an et buro deur te geven, dan kriegen 
we alvast wat zicht op waor we op angaon 
moeten zollen. (hbl) 

TAELBELEID IN DE TJONGERSCHAANS 

Op vri'jdag 27 meert wodde in et ziekenhuus 
De Tjongerschaans van Et Vene de angiocar-
dio/interventie-unit eupend. 
Tiedens die bi'jienkomst wodde d'r ok praot 
over kommenikaosie en taelbeleid in et zie-
kenhuus. 
Direkteur Pieter Jonker voerde daor uut 
naeme van de Schrieversronte et woord. 
Van de direkteur beheerszaeken, de heer Van 
Leerzem kreeg Pieter een cheque van f 500,--
veur de Schrieversronte. Hattelik daank! (jv) 



Pieter Jonker 

In Memoriam Dirk Kerst Koopmans 

Al zit ie al een peer weken op een tillefoon-
tien te waachten dat d'r een aende kommen 
is an et welbestede leven van de Stelling-
warver keunstener Dirk Kerst Koopmans, as 
et dan op 5 meert komt, dan raekt etje toch 
nog flunk. Hoe kan zoks toch, vraog ie jezels 
of As een goeie vrund over de negentig 
wodt, een goed leven had het, twie jaor lan-
ger leefd het as dat de dokters veurspeld had-
den, en prachtig wark naolaoten het en daj' 
twintig jaor Iaank een goeie vrundschop 
dield hebben, dan kan d'r toch aenlik alliend 
mar reden tot daankberhied wezen. Daor zit 
toch glen dramatische kaante an? En toch dot 
et zeer. Et zit et meerst in et felt, daj' nooit 
meer naor zien verhaelen luusteren kunnen, 
daj' nooit meer deur zien enthousiasme en 
waarmte ontroerd raekt wodden kunnen en 
daj' de kleine dingen die et leven zo de 
muuite weerd maeken, niet langer mit him 
dielen kunnen. De laeste van wat ik de Grote 
Drieje nuumde is niet meer. De Grote Drieje: 
keunstschilder Sierd Geertsma uut 
Appelsche, keunstschilder en grafikus 
Johannes Mulders van De Oosterstreek en de 
schilder van de Scheene Dirk Kerst 
Koopmans. 
Now heur ik Jim al prottelen, dat we toch 
wel meer goeie keunsteners in de 
Stellingwarven hebben of had hebben. Ja, 
zeker wel. Missehien bin d'r wel goenend, 
die van yule grotere betekenis binnen as 
mien Grote Drieje. Mar zi'j hebben gemien-
schoppelik dat ze in Stellingwarfzowat in 
dezelde tied geboren en getogen binnen, alle 
drieje hebben ze heur deur heur omgeving 
inspireren laoten en veur alle drieje het d'r 
roem ommedaenken west veur heur wark as 
beroepskeunsteners. Bi'j de Stellingwarver 
Schrieversronte is d'r van de Grote Drieje 
wark in drok verschenen. Et is een biezun-
der groot veurrecht dat ik ze alle drieje kend 
hebbe en dat ik mit heur saemenwarken 
moch. Mit Dirk Kerst Koopmans heb ik niet 
alliend saemenwarken mocht, mar in een 

lange riegel van jaoren bin ik bevrund west 
mit him en Wieneke en laeter mit Aukje. 
Aachter die vrundschop staot now deur de 
dood een dikke punt. Dirk bleef in de laeste 
weken zeggen: '1k weiger om dood te gaon.' 
Daor hadde hi'j groot geliek an, want de 
dood past oons niet. Hi'j pakt oons of wat 
oons dierber is. En toch is de netuur starker 
en d'r komt een dag dat we toegeven moe-
ten. Dirk het twie jaor langer leefd as dat de 
dokters in et ziekenhuus in Sneek dochten. 
En dat leven hadde zeker nog een protte 
kwaliteit. Mitmekaander konnen we nog de 
verschiening van et boek Dirk Kerst 
Koopmans - de schilder van de Scheene 
beleven. De laeste twie jaor het hi'j nog in et 
Stellingwarfs herinnerings an vroeger op 
pepier zet en hi'j bet nog mit zien kreatieve 
wark doende west. 

Op maendag 9 meert hebben we oonze vrund 
Dirk in kleine kring op et hof brocht in 
Spange. Een plakkien dat hi'j zels mit ver-
drag uutzocht het. Een stee midden in zien 
netuur, in zien Grote Veenpoolder, in zien 
Stellingwarver laand. Tien jaor eerder had-
den we dezelde reize maekt, doe we 
Wieneke Beun, de eerste vrouw van Dirk, op 
et hof brocht hebben. Doe was et een mooie 
junimorgen en de kiste kwam op 'e school-
ders van de dregers en mitmekeer stapten we 
deur et groslaand op et kleine karkhof an, 
daor as de klokke in de klokkestoel luded 
wodde. De voegels zorgden deur heur zang 
veur et prachtigste eerbetoon. An now toe de 
mooiste begraffenis, die a'k mitmaekt hebbe, 
veurzoveer aj' et woord mooi bruken meu-
gen veur een begraffenis. 1k bedoele aenlik 
te zeggen dat disse begraffenis de meerst 
intieme en daordeur daenk ik ok de meerst 
indrokwekkende begraffenis in mien leven 
an now toe west bet. 

Et mement dat me bi'j et ofscheid van Dirk 
Kerst Koopmans et meerst raekt bet, was et 
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Dirk Kerst Koopmans bi7 de beukeboom 
aachter zien huus in Balk. 

bezuuk op zaoterdagaovend veurofgaonde an 
de begraffenis. Mien vrund de keunstener 
Peter Lazarov en ik hebben doe in Balk an 
Dirk de laeste ere bewezen en tegere mit 
Aukje hebben we et leven van Dirk van de 
laeste maonden bi'j langes west. We kregen 
weer zoe'n overheerlike gevulde koeke en ik 
hebbe de laeste segare uut Dirk zien deusien 
oprookt. De kleine dingen, die et leven en 
disse vrundschop zo biezunder macken. Et 
was gewoon fijn om op dat mement bi'j 
Aukje en Dirk te wezen. 

Dirk zee altied dat hi'j een goed leven had 
hadde. Hi'j hadde altied een groot vertrou-
wen in de meensken om him toe, mar daor 
zal hi'j ok wel es mit op 'e koffie kommen 
wezen. Dc Scheene-tied was een aarmoedige 
tied, ok al gong zien hatte nog wel vaeke 
naor die tied uut. Datzelde gul ok veur Zuud-
Amerike, daor as hi'j vier jaor laank in 

Argentina warkzem was. In Gaasterlaand, in 
zien prachtige huus an de Luts in Balk, het 
hi'j de langste tied van zien leven woond en 
warkt. Veur meensken die meer lezen willen 
over et leven van DKK en meer zien willen 
van of lezen willen over et wark verwies ik 
geern naor et boek Dirk Kerst Koopmans - 
schilder van de Scheene, now in dit in 
memoriam hool ik et bi'j een stokmennig 
persoonlike herinnerings. 

Et zal in de naozoemer van 1978 west heb-
ben, ik warkte pas een peer maonden bi'j de 
Stellingwarver Schrieversronte, doe ik bi'j de 
prissentaosie van et bock Onder eigen yolk in 
kefé 'Dc Veehandel' in Spange in de kunde 
kwam mit de schilder van de Scheene, mit 
Dirk Kerst Koopmans. Hi'j was daor omre-
den iene van zien tekenings bruukt was in et 
bock bi'j een verhael van Fokke 
Middendorp. 1k wodde doe nuugd om mar 
gauw es in Balk te kommen. Dat he'k niet 
sloeren laoten, want ik wol geern es naoder 
mit de schriever van Wind in het net in de 
kunde kommen. DKK zorgde d'r veur dat we 
van alle belangrieke kraanteartikels, die d'r 
over him en zien wark verschenen, ofschrif-
ten of originelen kregen veur oons dokumen-
taosiecentrum. Et dee b!ieken dat d'r nog tal 
van haandschriften van him laggen, die we 
bruken mochten veur publikaosie in oons 
tiedschrift De Ovend en datzelde gul ok veur 
zien hooltgravures, hooltsneden en linosne-
den. Laeter wodden nog tal van tekenings 
van him in et tiedschrift opneumen. Hi'j 
wodde een trouw mitwarker. Hi'j illestreerde 
de dichtbundels Eupenings en Een voegel 
zong. Drie keer gaf hi'j mitwarking an een 
Stellingwarver kelinder mit alliend wark van 
zien haand. Twie keer in zwat-wit en iene 
keer in kleur. Alle drie keer wodde de kelin-
der in Stellingwarfprissenteerd en e!ke keer 
weer wodden dat biezundere bi'jienkomsten, 
daor as de schilder zels persent was. In 
Ooldetriene was dat in anwezighied van zien 
kammeraod Molleurus Couperus (1906), die 
een peer weken veur Dirk in Amerike weg-
raekte. Een vrundschop die veur heur bei-
dend een hiele protte betekend het. In 1983 
verschient d'r een herdrok in et Stellingwarfs 
van Wiend in et net in een vertaeling van 
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Jannes W. Nijholt. De laeste jaoren het Dirk 
Kerst Koopmans ok belangeloze mitwarking 
verliend an et hiemkunde-projekt in de 
Stellingwarven. 

Al mit al leefde Dirk Kerst Koopmans ok 
slim mit mit al et wark van de 
Schrieversronte. De meerste Schrieversronte-
boeken stonnen in de boekekaaste van Dirk 
en Aukje. En dit jaor dee hi'j nog een flinke 
financiële schinking an et projekt Et 
Stellingwarfs Woordeboek. Elke keer aj' op 
bezuuk kwammen, dan wodd' ie geweldig 
gaastvri'j onthaeld. De meerste keren vertel-
de Dirk over alderhaande belevenissen uut 
vroeger daegen, over alderhaande ontmoe-
tings die hi'j had hadde mit bekende schrie-
vers en keunsteners, over ni'je boeken die as 
hi'j kocht of lezen hadde of over tentoonstel-
lings die as hi'j bezocht hadde. Dirk was een 
geboren verteller. Elke keer reisden we ok 
even naor et atelier en kwammen d'r mappen 
op 'e bodden mit wark van zien haand. En 
elke keer weer zag ik weer ni'j wark, da'k 
nog nooit eerder zien hadde, wiels et vroeger 
al maekt was. Et bin onvergetelike reizen 
west naor Balk. Et ienige naodiel was daj' 
aenlik op zien minst een halve dag d'r veur 
uuttrekken mossen. Even henne en weerom-
me naor Balk was d'r niet bi'j. 
lene van de aldermooiste bezuken herinner ik 
me nog percies. Et was 9jannewaori 1991. 
De aovend teveuren hadde ik Dirk (doe al 
84) beld. Et was al laete op 'e aovend. Et 
leup al tegen half elven. 1k zee dat d'r een 
jonge Bulgaarse hooltgraveur tegenover mi'j 
zat, die prachtig wark maekte en dat die gra-
fikus geern mit keunsteners uut de streek in 
de kunde kommen wol. Dirk was kot van 
beraod: Morgen drekt kommen.' 
'Ja, mar ik moete morgen warken, Dirk.' 
'Je hebben toch nog wel snipperdaegen, 
nietT 
Zo reisden Peter Lazarov en ik vroeg in de 
morgen op 9 jannewaori naor Balk. Ze praot-
ten niet mekeers taelen, mittertied gong et in 
et Spaans. Mar ok zonder taelen, verstonnen 
ze mekeer prima. Dirk kwam mit et plan om 
Peter Lazarov te introduceren in de wereld 
van de kleingrafiek. Aachterof een geweldig 
plan, dat veur Peter en ok veur mi'jzels veer- 

gaonde gevolgen hebben zol. Al mit al 
wodde et een prachtdag. 
Aovens toogde ik Peter naor De Haule om 
daor even waarm te eten. Peter wol nao et 
eten mien petret tekenen. 1k zat rustig medel 
te wezen, doe de tillefoon gong. Aukje an de 
lijn. Ze was andaon markte ik wel. 
'Dirk zat in traonen, doe ik thuuskwam,' zee 
Aukje. 
'Hoe now?' vreug ik. 
'Hi'j het zoe'n fijne dag beleefd, dat hi'j is 
d'r even hielemaole of,' vertelde Aukje, 'en 
dat wol ik jim even weten laoten.' 
Now jim begriepen wel dat mi'j doe et 
gemoed ok al volseheut. 

Doe et boek Dirk Kerst Koopmans - schilder 
van de Scheene klaor was, hewwe et mitme-
kaander op Dirk zien 90-ste jaordag op 7 
oktober 1996 persoonlik anbeuden. Op zokke 
mementen straolde Dirk allied een groot 
gevuul van daankberhied en enthousiasme 
uut. Daor heb ik altied biezunder van geneu-
ten. En dat gebeurde ok altied aj' weer naor 
huus gongen. Dirk en Wieneke en laeter Dirk 
en Aukje brochten j  altied even naor de 
deure. Ze bleven dan in de deure staon en aj' 
dan votreden in de auto, dan kwam de haand 
vol enthousiasme omhogens en dan straolde 
Dirk. Op die meniere leut hi'j jow weten hoe 
bliede dat hi'j was, daj' bi'j him west hadden 
en wat zal ik die enthousiaste haand omho-
gens en dat bliede gezicht missen. 
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Piet Oosting 

Post uut de- Charente 

Frame Beerenburg 

Joel staot een staepel tuunofval te verbranen. 
De rook drift traoge deur de koniferen en 
verwi'jt over mien grosveld. Zo doen ze dat 
hier dus. Jow vraogen je al of waor jow mit 
't ofval van zoe'n twintig are tuun henne 
moeten. Now gewoon verbranen. 1k kuier 
om de hege henne om een praotien te mae-
ken. 
Tat hoeven jow in Nederlaand niet te perbe-
ren,' zeg ik, wiezende op de braandstaepel. 
Joel kikt me evenpies peinzende an, as psy-
chiater het hi'j de professionele, en mis-
schien ok wel de netuurlike neiging om over-
al wat aachter te zuken. Hi'j kan op mien 
onschuldige tronie kennelik niks verdaachts 
ontdekken, want nao een kot posien zegt hi'j: 
'Och, hier in Frankriek mag 't aenliks ok 
niet, mar Panes is veer vot, hen, daor zien ze 
de rook niet.' 
'En de gendarmes in Chalais dan?' vraog ik 
onneuzel. 
le zien een trekkien van wanhope op zien 
gezicht verschienen over zovule onbegrip. 1k 
zie him daenken: Een braove jonge, heur, die 
Hollandais, mar dom... 
'Hoe daenkenjow dat die gendarmes heur 
tuunofval kwietraeken?' vragt hi'j mit een 
zuutsappig glimlachien. 
Tja, daor he'k niet van terogge. Mar ik heb 
now wel de zekerhied dat mien staepel ok 
rustig in de fik kan zonder dat ik daor as 
'étranger' perbiemen mit kriege. Allienig 
moe'n we nog wel evenpies waachten tot de 
mais d'r of is, want wi'j bin zo dom west om 
een bulte te bouwen an de raand van de 
mais, en die is zo dreuge as koeke op 't 
mement. Joel waorschouwt me d'r nog even 
veur om niet zo stom te doen as Serge. Ha, 
ha, die Serge, dat is toch zoe'n tuunman! Die 
stak veurig jaor zien ofval in de braand en 
braande geliek een peer bunder maisveld 
schone. Gelokkig was de mais krek mi'jd, 
mar die lange stoppels braanden ok best. De 

boer vun et niet slim, de pompiers uut 
Chalais daorintegen wel. Want die hadden 
d'r een peer daegen heur hanen vol an had. 
Die Serge, hen. 
Serge, die intussen ok ankommen lopen is, 
staot d'r wat schaopachtig bi'j te grinniken. 
Ja, dat vuurtien, dat was me wat, hen, wat 
weren die pompiers kwaod. Die braand het 
Marcel gelokkig blust mit een peer flessies 
van ziën eigenmaekte Pineau. 
Want wat Beerenburg is veur Frieslaand, is 
Pineau veur de Charente. In de veurige ieuw 
of zo hadde een wienboer bi'j ongelok wien-
most geuten in een vat waor nog wat kejak 
in zat, doe hi'j nao een peer daegen naor zien 
wien kieken kwam, reuk et daor verdocht 
lekker. Zo is de Pineau de Charente ontstaon. 
En wi'j bin die boer mit mekaander hiel 
daankber veur zien onbedoelde uutviening. 
Want et is goed in te nemen. Joel vint et dan 
ok de hoogste tied veur ien aperetiefien en 
wi'j bin et hielendal mit him iens. 
As we in Nederlaand ok Maires hebben, wil 
Joel weten. Ja, mar wis en drie, die hebben 
wi'j ok. Jow zien ze wel nooit, mar we heb-
ben ze wel. Bi'j oons, flee, dat zegge ik ver-
keerd, bi'j oons, dat is hierzo. In Nederlaand, 
begin ik overni'j, hebben Maires et vusen en 
vusen te drok om heur mit et gewone yolk of 
te geven. Jow zien ze allienig as jow honderd 
jaor wodden of zeuventig jaor trouwd binnen 
of zo, wat haost krek zo arg is. Ze wo'n ok 
niet keuzen deur de meensken uut de com-
mune, nee, ze wo'n benuumd deur de menis-
ter, uut naeme van de Krone. En jow moe'n 
in et profiel passen. 1k bedaenke inienend 
daj' veur sommige gemienten haost een 
soorte Quasimodo wezen moeten om in et 
profiel te passen, mar et liekt me niet goed 
toe om dat te vertellen. Da's zo muuilik uut 
te leggen in 't Fraans. 
De Krone, wat dat dan wel is. Now, dat is 
een soortement waezig gehiel van et staots-
heufd en de regering, waor et zo bi'j regeld 
is, dat de menister altied op zien donder krigt 
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Een vallei in de Dordogne, waor we ok om een huus zocht hebben. 

as d'r wat misgaot. Temeensen, zo was et 
vroeger altied. Tegenwoordig moe'n ze 't al 
hiel reer opslaon, wil et niet goedpraot wod-
den of in de doofpot verdwienen. 
Now, daor weten ze in Frankriek ok van mit 
te praoten. Toch, et volkien kan dan wel een 
kot geheugen hebben, de gerechtighied het 
een lange aosem en Justitie een lange aarm, 
al zoj' dat in Nederlaand niet zeggen, aj' 
Sorgdreger heuren. Die kan d'r nooit wat an 
doen. In Frankriek kan 't lange duren of kot, 
ze gaon veur de biele. Niet meer letterlik 
vanzels, mar toch. Daor zorgen de kraanten 
wel veur. Op 't mement dat we die Pineau 
zitten te drinken, heb ik daor nog mien twie-
fels over, een hiele tied laeter wodt bewezen, 
dat die bewering waor is. Papon wet d'r now 
van mit te praoten. 
Elke dag staon kraanten en tillevisie bol van 
dat perces in Bordeaux. En hoe pienlik as et 
verleden ok wezen mag en hoevule muuite 
de Fraansen daor ok mit hebben meugen, et 
komt spitte veur spitte boven waeter. En et 
perces tegen Papon is bi'j lange nao niet et 
ienige dat op 't mement anspand is tegen 
oold-menisters, politici of burgemeesters. 
'Now ik hier toch zitte,' zeg ik tegen Joel, 
'binnenkot moet ik een peer daegen naor 
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Nederlaand veur een reünie, willenjow dan 
de boel een betien in de gaten holen?' 
Vanzelssprekend wil hi'j dat. Hi'j bödt zels 
an om op de poezen te passen, dan kan Vylie 
ok mit. Dat liekt me gien goed idee toe. Daor 
hebben mien poezen grif gien begrip veur. 
Ze kieken oons nooit weer an. En wi'j zollen 
gien menuut gerust wezen. Nee, 't is mooi 
anbeuden, mar 't is allemaole al regeld. As 
ze die weke de bosschoppen veur Vylie mit-
nemen willen en een betien de boel in de 
gaten holen, is 't al mooi. Netuurlik doen ze 
dat. Gien perbleem. 
As ik laeter fleurig de keuken instappe en de 
vrouw vertelle dat d'r goed op heur past 
wodden zal in de weke da'k in Nederlaand 
bin, snoft ze een peer keer en vragt snibbig: 
'Hoevule hej' d'r had?' 
'Jentien mar, heur,' perbere ik dapper. 
Ze kikt wantrouwig en telt d'r in gedaachten 
uut routine twieje bi'j op. 
'Jim altied mit Jim gezoep,' zegt ze. 
Want de vrouw het gien begrip veur dat soor-
te sociaole bezigheden. 1k was van plan west 
om veur 't eten nog evenpies mit 'n koold 
pilsien op et terras zitten te gaon, mar ik zie 
Tr van of en schinke braof een glassien 
limenade in. Jow moe'n op et laeste jow 



greenzen weten. 
De volgende dag beginnen ze gelokkig mit 
de mais in de velden om oons henne of te 
mi'jen. Dat het een tal veurdielen. Et uut-
zicht wodt weer aanders, mien ofval kan 
opstookt wodden, ik kan weer stienen zuken 
veur de mure, die ik an 't optrekken bin om 
de tuun henne en de maismieten bin verdwe-
nen. 
De maismiete is zoe'n klein besien, daj' him 
mit et blote oge niet zien kunnen. Jow krie-
gen ontiegelike jokte van de maismiete. Eerst 
dochten wi'j dat 't van et ien of et aander in 
et eten of in et waeter kwam, of van de 
vrouw heur eigenmaekte yoghurt. Now bin 
we d'r aachter dat et de maismiete is. 
Wi'j banjeren niet daegeliks deur de mais, as 
jim dat soms daenken mochten, mar de poe-
zen wel. En die brengen in de vachte dat vol-
kien mit, zodatjow binnen de kotst meugeli-
ke keren een jokte hebben asofjow in de 
stiekels ommeruuld hebben. 
Ja, et is niet allemaole rozegeur en maone-
schien in Frankriek. In september en oktober, 
as de mais dreuge is, hej' ok maismiete, en 
dus jokte. Hoewel de meensken hier d'r hie-
lemaole gien last van schienen te hebben. 
Die bin d'r mit opgruuid moej' mar rekenen 
en ze hebben meerstal ok gien poezen in 
huus. Die rere Hollandais ok, mit heur 
'chats'. 

Harmen Houtman 

Bij de scheerbaos 

Lestdaegs was ik doende mit een stokkien 
over de kapper. Doe scheut ml 'J* miens de 
scheerbaos in de zin. 1k daenke dat ik him in 
de jaoren vuuftig nog wel doende zien heb. 
Mien Amsterdamse buurvrouw, die jaoren 
kapster west het, vreug ik d'r es wat veerder 
over. 
Heur vader was ok kapper en scheerbaos. 
Veurdat ze naor schoele gong, mos ze vaeke 
nog een peer manluden inziepen. Ze wodde 
dr op wezen om gien reenfeltien over te 
slaon. 
Mien buurman huip zien schoonheit mit et 
inziepen van de soldaoten. Dat weren de zie-
ken in et militair hospitaol in Utrecht. Ze ver-
telde me dat de arbeider zoks vanzels niet 
betaelen kon. De middenstaand en de gegoe-
de kiasse wel. Vermoedelik kochten ze een 
weekkaorte. Een scheerbeurt duurde een 
menuut of tiene. 
Et mes wodde slepen op de wetstien. Ok was 
d'r een soort van lange leren stok, waor ze 
daenkelik de 'bramen' mit van et mes hael-
den. Ze had ok de indrok dat pattie klaanten 
een eigen mes hadden. 
1k zol de lezers wat vraogen willen over dit 
oolde ambacht. Wie wet d'r nog meer over de 
scheerbaos? Wie wet aorige of gekke verhael-
ties over disse man? Bin d'r nog scheerbao-
zen? In welke kleine dörpen weren ze? Weren 
d'r ok goenend, die gien kapper, mar alliend 
mar scheerbaos weren? 
1k bin beni'jd naorjim reakties. 



Pieter Jonker 

In Memoriam Alfons Kruse 

leerde ik Alfons Kruse kennen as een 
bescheiden en plezierig meenske. Graeg 
hadde ik flog es vaeker mit him praoten wild 
over beeldende keunst in et algernien en zien 
eigen wark in et biezunder. Et is verhipte 
spietig, dat dat d'r niet meer van kommen is. 
Et is zoas Lamkje Hof-de Boer schreef in 
hour gedicht Dood: dat de dood gien reek' 
ning hoolt mit al oons zullen. 
Et prachtige wark van Alfons Kruse blift, 
mar et is mar muuilik te accepteren dat zoe'n 
aorig meenske oons verlaoten mos. 

Alfons Kruse an et wark. 

Op zaoterdag 21 feberwaori 1998 wodde in 
een indrokwekkende eucharistie-viering 
ofscheid neumen van Alfons Kruse. die 
deensdagsmiddags rimpend wegraekt was in 
de leeftied van 57 jaor. Bi'j zoks staotje ver-
staand stille. Fokke Middendorp en ik hadden 
viak daorveur ofpraot dat we Alfons Kruse 
benaoderen zollen veur et omsiag en veur 
illestraosies veur et ni'je boek van 
Middendorp, daor as op et heden an warkt 
wodt. Alfons Kruse was veur de 
Stellingwarver Schrieversronte iene van de 
illestraoters, waor as wi'j altied een beroep 
op doen konnen. In et veurste plak veur 
boekomslaegen van de boeken van 
Middendorp: De Van Harens en Wolvega, Na 
clriemaal klokkleppinge, Huus op 'e Miente 
en Fokke van Lute op 'e tekst over Aant 
Heida, Jan van Schoot en Johannes 
Wardenier. Veur de beide eerste boeken 
maekte hi'j ok een riegel hide sfeervolle 
tekenings. Ok veur et tiedschrift Dc Ovend 
het hi'j prachtige tekenings leverd. Uut zien 
kreatieve wark en uut zien betrokkenhied dee 
blieken dat West- Ste llingwarf him hiel nao 
an et hatte lag. In et tekenen was hi'j een per-
fektionist. 
In de kontakten die ik mit him had hebbe 
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Pennetekening van Afons  Kruse: Et Sashusien bij et Wiede van de Lende. 

Bote Steilingwerf 

VI1I441: 

De naacht is niet meer 
as een kotte schiemer. 
In et schaad van gister 
waacht vandaege op de zunne. 

Mien uutzicht is bedurven. 
1k mis de boom, 
die d'r veur ston. 
Et dee me zeer, 
doe hi'j tegen de vlakte gong. 
Ben boom kan je naoste wezen. 



Tine Dekker 

Een ongewone reize naor Frieslaand 

Op een maendagmorgen ('t was 17 feber-
waori) gongen wi'j op 'e reize, op Frieslaand 
an. 't Hadde knap sni'jd en de weg was wat 
glad, 	j mar wi mossen toch wel op pad. Dit 
keer gong mien schoonzuster ok mit, mar ik 
stapte in Santpoort-Noord in de trein en zi'j 
in Zuud. 
Mit die sni'j leup et lange niet best, mar zi'j 
hadde hulpe van een peer grote buurkiender, 
een twieling, die leerden in Amsterdam en 
die ok mit dezelde trein mit mossen. Dc 
koffer van mien schoonzuster was arg zwaor, 
veur iene haost niet te tillen, mar de kiender 
wisselden mekeer iedere keer of en dan zet-
ten ze de koffer even op de grond daele. 
Ze kwammen gelokkig wel in dezelde coupé 
waor ik zat. De trein was aorig vol en d'r 
weren ok nogal wat soldaoten in. 1k hadde 
mien koffer aachter mien bienen zet, mar de 
buurkiender zetten de koffer van mien 
schoonzuster boven mi'j in et net. Mien 
schoonzuster vreug mi'] hoe as ik bi'j de 
trein kommen was. 1k zee dat dat nogal wat 
muuite kost hadde, omdat gieniene je huip. 
'Vroeger was dat aanders,' zee ik, 'de oolde-
re meensken die hulp ie grif.' 
1k hadde dat nog mar krek zegd, of een man 
uut de volgende coupe' reup hiel hadde: 'Van 
oude mensen gesproken, het lekt mij hier 
knap in mijn nek.' 
Raozend was hij en dat dee blieken want 
hi'j gong flunk te keer. Deurdat de koffer van 
mien schoonzuster de hieltied even op de 
grond staon hadde, was d'r wat sni'j an vaas-
teplakt en die begon now te smulten en et 
waeter dreef him mit straolties bi'j de kieren 
in. De soldaoten om him henne begonnen te 
schaeteren van et lache en de rest van de 
meensken lachte al gauw mit, wi'j al niet 
minder. 
Dat was et begin van de reize en d'r zat veur 
oons nog yule meer in et vat! In Amsterdam 
ankommen, mossen wi'j een hoge steile trap-
pe of, een lange gang deur en daor an et 
aende van mossen wi'j weer naor boven, 

naor perron 13, weer zoe'n hoge trappe. Dat 
vul niks mit, veural die laeste klimperti'j 
niet. 
Mar wat wonder, daor ston de trein al te 
waachten. Dat kon volgens oons toch niet, 
die trein vertrok toch yule laeter? Mar et ston 
echt angeven dat dit de trein naor 
Liwwadden en Grunningen was. D'r ston ok 
een vrouwludezangkoortien mit heur din-
gent. Meer weren d'r nog niet. 
'Kom op,' zee die man, 'we stappen in, dan 
zitten we waarm,' want et was aorig koold 
op et perron. 
Hi'j veurop en wi'j as enten aachter him an, 
en prachtig, wi'j weren binnen. 
Ja, ok nog mar krek, of de trein tufte vot, 
mar hi'j gong de verkeerde kaant uut. Wat 
overkwam oons now toch, wat reer! Mit 
grote ogen keken wi'j mekeer an, de schrik 
was wel groot. Een aende buten de stad hul 
de trein stille op een hiel groot rangeerterrein 
en daor stonnen we. 
De massienist stapte uut en hadde niks in de 
gaten. Hi'j stroesde dwas over de reels op 
een seinhusien an. Wi'j roepen vanzels en 
zwaaien mit buusdoeken tot de raempies uut, 
mar deur et lewaai om oons henne heurde 
hi'j dat niet. 
Deur et gezwaai kregen ze oons mittertied 
toch in de smiezen en kwammen d'r twie 
mannen van et spoor, mit een stoel, op oons 
an. Via die stoel mossen wi'j d'r uut, want 
een perron was d'r niet en vanuut de trein 
keken wi'j zo in de diepte! 
Zi'j nammen oons mit naor dat seinhusien en 
daor dee de dirigent doe et verhael an de 
baos. Dc klokke en et bod op et perron, die 
hadden et oons flikt. Die baos greep de tille-
foon van de haoke en belde et station en wi'j 
heurden him zeggen, dat hi'j daor een hiel 
groot huusgezin hadde van iene man en wel 
twintig vrouwluden, een harem docht ik 
miens! Doe legde hi'j uut wat d'r gebeurd 
was. Et was een fout van et spoor en ze 
maekten et ok weer goed. D'r kwam veur 

22 



oons appat een lokemetief mit een goederen-
wagon en daor mossen wi'j mit weeromme. 
Die twie mannen gongen weer mit oons mit 
en ok de stoel nammen ze weer mit. len van 
de twieje kiom alvast in de wagon om oons 
naor boven te trekken, want ie konnen je nar-
gens an vaasteholen. De aandere huip oons 
ien veur iene op de stoel en om dan veerder 
omhogens te kommen, gafhi'j oons een flunk 
douwgien mit, tegen et plakkien, waor aj' 
aanders altied op zitten, mar ie konnen now 
zo nauw niet kieken. 
Et was een hiel geheister, dat wil ik je we! 
verte!len. 1k kon mien lachen haost niet 
ho!en, doe ze mien schoonzuster d'r in hu!-
pen, et was ok zoe'n mooi gezichte! Mar 
daornao was ik zels an de beurt en doe ver-
gong mi'j et lachen wel. 
Ze deden van et spoor heur best om de fout 
weer goed te maeken, want mit een vaort 
gong et weeromme naor et station doe wi'j 
allemaole inlaeden weren en wi'j stopten 
werachtig viak aachter de trein, waor wi'j mit 
mossen. We hadden nog krek tied om in de 
laeste wagon te kommen en daor reden we al 
henne. 
Wat gaf oons dat toch een oplochting. We 
zatten wel in et diel van de trein dat naor 
Grunningen gong, dus in Zwol!e mossen wi'j 
daor weer uut en veerder lopen tot wi'j een 
wagon zaggen waor Liwwadden op ston. Ok 
dat redden we op en zo kwammen wi'j op 'e 
tied in Wolvege an. 
Dc bus richting Berkoop vertrok daor om ien 
ure en die haelden wi'j ok. Die sjefeurs daor 
weren gemoedelike en behulpzeme meens-
ken, dat dee wel blieken. In Hooltpae wollen 
wi'j graeg veur et huus van mien man zien 
mem uutstappen, want aanders mossen wi'j 
wéér een aende sjouwen mit oonze koffers. 
En dat moch, ok al was et niet bi'j een halte. 
Mien man zien mem was die dag jaorig en 
wi'j wollen heur fielseteren en hadden 
netuurlik ok een aorighied mitneumen. Zi'j 
was ommeraek bliede dat zi'j oons zag en ze 
hadde waarm eten veur oons klaor. Lekker 
waarm in de kaemer en waarm eten in de 
boek, 't kon echt niet beter, wi'j kwammen 
weer hielemaole op verhael. 
In Hooltpae lag ok snij en et pad was niet 
best. Wi'j zollen mit de bus van vuuf ure uut 

Wo!vege veerder naor Berkoop. En dus ston-
nen wi'j om goed vuuf ure weer an de weg. 
Et was zowat duuster, dus goed uutkieken as 
hi'j d'r ok ankwam. Dc sjefeur, die oons in 
Hooltpae brocht hadde, ree disse dienst ok en 
hi'j zol om oons daenken, hadde hi'j zegd, en 
dat dee hi'j. Zo begonnen wi'j an et laeste 
aentien van de reize. Dichte bi'j Berkoop 
gong ik bi'j de sjefeur staon om him uut te 
duden, waor hi'j stoppen mos. Wi'j wollen zo 
graeg bi'j de laene van heit uutstappen. 
In et schiensel van de koplaampen van de bus 
zag ik heit al staon, mit zien fiets. 
'Hier moe'n we wezen,' zee ik tegen de sje-
feur en weer was hi 'j gedienstig. 
Machtig mooi was dat in die tied. Hi'j zette 
oons netties bi'j de laene of en wi'j hebben 
de sjefeur hiel hattelik bedaankt. Zo gong dat 
doe, now zoe'n veertig jaor leden. Et gaot 
now allemaole zo eers, et moet allemaole zo 
viogge! 
Dc zwaore koffer kon mooi aachter op de 
fiets van heit. En doe lopende op huus an. 
Dat vul niks mit op de laene mit allemaole 
had bevreuren waegensporen en in de sni'j 
zag ie die niet. Et was g!isteren en g!ieden, 
mar wi'j kwammen hielhuuds thuus. Heit 
hadde de eulielaampe an!aoten en de blienen 
eupen, dus et waarme locht zag ie al van ye-
rens en daor leupen wi'j op an. He, ok daor 
was et lekker waarm en heit hadde koffie 
veur oons klaor. Eindelik weren wi'j dus 
thuus. 
Al rede!ik gauw gong de grote koffer van 
mien schoonzuster doe eupen en begreep ik 
pas, waorom die zó zwaor was. D'r kwam 
van alles uut: een kiadde grune aten, een 
grote wost en een mooi stokkien rookt spek. 
D'r wodde een grote panne van aachter 
haeld, waeter, en de aten d'r in en op de 
kachel zet om te wieken (uut te dienen, zee 
mem vroeger). Et was dudelik, wi'j atten crc-
daegs snert. Slotties hoefde ze niet mit te 
nemen, die hadde heit wel. 
'Wat een protte,' zee heit, doe hi'j dat zag. 
'Ja,' zee mien schoonzuster, 'et is ok veur 
drie daegen, dan hebben wi'j daor gien 
ommekieken meer naor,' want wi'j mossen 
hadde an 't wark. 
We hadden twie daegen om de boel wat op te 
knappen en de dadde dag (20 feberwaori) 



was oons heitjaorig. Dan mos alles in odder 
wezen, et kwam zo et kwam. 
Wi'j hebben ok de aachterwaand van de kae-
mer nog behongen en de ziedwaand om de 
kaasten henne. Aachter de kaasten keek ie 
toch niet en we kregen ze ok niet van de 
kaant. Veerder zat alles gelokkig in de varve. 
De stoelen en de kaasten opwrieven, et keu-
per poetsen en de kachel mooi glad. Et lokte 
oons, mar et was'wel haosten, want de dae-
gen weren kot. Elektrisch hadde heit niet. 
Bi'j de eulielaampe was et aovens altied arg 
gezellig, ok al koj' d'r niet yule bi'j zien. 
De dag naodat wi'j kommen weren, hebben 
wi'j dus snert eten. Et was hiel lekker, mar 
wel zwaor te verteren. Heit keek es hiel 
bedaenkelik in de panne en zee doe: 'Mien 
maegd, ik viene et wel sneu veur jow, mar ik 
ete et morgen niet weer, dat verdreegt mien 
maege niet meer.' 
Doe dust ik ok te zeggen, dat ik et niet weer 
at. Snert was mi'j verbeuden, mar veur ien-
keer wol ik toch zo kienderachtig niet wezen 
en ik at die dag dus mit. Mien schoonzuster 
keek wel sneu, mar nam et sportief op. 
'Och,' zee ze, 'dan hebben heit zien katten 
ok nog wat.' 
Die kregen mitien een flunk schaoltien vol en 
atten heur boekies rond. Et smaekte heur, dat 
koj' zien, ze buunden de bojem zowat uut et 
schaoltien weg. De wost en et spek was niet 
weg, want dat kon ok best bi'j aander eten. 
Heit hadde gien vee meer en op 'e stal lag 
now braandhoolt en zaand op et plak waor 
eerder de koenen stonnen. Ft bleek, dat de 
katten de snert ok al niet zo best verdreugen, 
want et reuk lange niet lekker op 'e stal; flee, 
et stonk! Deur de sni'j konnen de katten 
buten heur behoefte niet doen en now deden 
ze dat dus op 'e stal in et zaand. 
Heit zien verjaordag was veur him de mooi-
ste dag van et jaor, dan kreeg hi'j nogal wat 
vesite en hi'j hul zo van gezellighied. Een 
man alliend krigt niet yule anloop. Ok disse 
keer wodde et veur him een hiele fijne dag. 
Om de sni'j hoefden de meensken niet thuus 
te blieven en dat deden ze ok niet. 
Wi'j hadden koekies en snuupgoed mitneu-
men, mar de oranjekoeke kwam vanzels uut 
et dorp, van bakker Schlecht. Die was arg 
lekker en een traktaosie veur iederiene. Op 

zoe'n dag zat de kaemer altied vol vesite en 
d'r kwam ok altied veul post. Nee, ze vergat-
ten him niet. Dan glunderde heit zo verge-
noegd, daor haj' de reize en et wark wel veur 
over. Et dee oons ok goed. De dag daornao 
gongen wi'j weer vot, mar eerst mos ik toch 
nog wel even de hof in, om te zien of de 
neutepollen al bluuiden. Om 20 feberwaori 
henne is et heur tied. Enja heur, ze weren d'r 
weer, de hiele kleine rooie bloempies, stief 
tegen een dun takkien androkt. De gooldge!e 
trossies vol stoefmael hongen d'r boven en 
beweugen zachies henne-en-weer in de 
wiend. Neutepollen bevruchten heurzels, die 
hebben daor glen bi'jen bi'j neudig, die bin 
d'r ok nog niet zo vroeg in de tied. 
Wat zit de netuur toch mooi in mekeer, et is 
werachtig een wonder. 1k kan daor zo van 
genieten, de hieltied weer. 
Doe mossen wi'j dus weer naor huus. Naor 
Hollaand, waor oonze mannen de kost ver-
dienden. Dat gong veur alles, mar Frieslaand 
trok altied an oons. De weerommereize ver-
leup viot, zonder mankementen en wi'j 
weren mooi op 'e tied thuus. 
Wi'j hadden yule te vertellen, dat kuj' 
begriepen en wat hebben wi'j die reize laeter 
nog vaeke ophaeld. En dan lachten we opni'j 
om die man die et waeter bi'j de kleren 
inleup. 
Lachen om aandermaans leed is niet netties, 
mar soms kuj' et toch niet laoten. 
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WH. de Vries 

historikus 1 40/'45 

De oorlog in de Stellingwarven - 12 - 

Disse bemanning kwam daele hi j  Heemskerk, zo we lezen hebben. Gieniene kwam 
terogge. 

Et oorlogsjaor 1943 leup op et aende en dus 
schrieven we 16 december 1943 en et zol 
een hiele roerige oorlogsdag wodden mit een 
hide hoop drokte in de locht. Doe de rust op 
et aende van de dag een betien weeromme 
was, lag de oogst van die oorlogsdag nog 
nao te roken en te branen op 'e grond en een 
hiele hoop jonge kerels zollen niet meer tot 
disse wereld beheuren. 
Et begon al drekt nao de middag, doe de 
Amerikaanse vliegtugen massaol opzetten 
kwammen om Bremen te bombarderen, mar 
de Duutsers hadden heur netuurlik al lange 
peild en weren d'r ok klaor veur. Overal ont-
stonnen felle lochtgevechten, veural boven 
Frieslaand en de risseltaoten leuten niet 

lange op heur waachten. Een grote viermoto-
rige Amerikaanse bommewarper, een 
Boeing, no. 42-3365, kwam naor beneden en 
sleug tegen de grond bi'j Kimswerd in 
Frieslaand. De eerste slaachtoffers weren 
valen en et was nog mar et begin. 
Drekt daornao was et weer raek, want deur 
de gevechten en de schieteri'je kwammen 
twie bommewarpers mit mekeer in botsing 
en kwammen daele bi'j Rauwerd en 
Poppingawier en 20 jonge Amerikanen vun-
nen de dood. De list was nog lange niet vol, 
want nog drie bommewarpers vunnen hier 
heur aende en wel de 42-30872 in de 
Waddenzee boven Kornwerderzaand, de 42-
30677 bi'j Urk in 't lesselmeer en nog iene 



op Texel. 
Ok de Duutsers kwammen d'r niet zonder 
kleerscheuren of, want een Duutse jaeger, 
een Focke Wulff, no. 430162, gong tegen de 
grond bi'j Boksum. De piloot overleefde et, 
mar wel mit een hide hoop groeten en hi'j 
mos oplapt wodden. Een Junkers kwam 
daele bi'j Hooghalen mit drie dooien en d'r 
gongen nog twieje naor beneden en wel bi'j 
Bergen en Deventer. Wi'j hadden bier 
netuurlik yule meer over vertellen kund, mar 
ik geleuve niet dat dat past in disse serie. 
Kwaolik was et gebrom van de Amerikaanse 
vliegtugen uutsturven, of et overtrekkende 
gebrom begon opni'j en now weren et de 
Ingelsen, die we heurden veur een naachtan-
val op Berlien en weer weren d'r slaacht-
offers. Twie Ingelse bommewarpers gongen 
naor beneden en wel bi'j Heemskerk en bi'j 

Oterleek, dit weren de DS835 en de JB656 
en dattien Ingelsen vunnen de dood. 
An disse kaant van et Jesselmeer was et weer 
raek en twie vliegtugen van de Ingelsen, ok 
Lancasters, kwammen daele in de buurt van 
De Lemmer. Dit weren de DV300 bi'j 
Tacoziel mit vuuf dooien en drie vermisten, 
die nooit weer vunnen binnen. Nommer 
twieje was de JA853 bi'j Follege mit vuuf 
dooien en twie vermisten. In et hoge noor-
den, bi'j Weidum kwam de DS83 1 daele mit 
zes dooien en twieje, die mit de parrechute et 
leven redden konnen. Et wodt een wat lang-
draoderige opsomming, mar et weren keihad-
de feiten die historisch allemaole vaastelegd 
binnen. 
Ok de gemiente West- Stellingwarf kreeg zien 
diel van et oorlogsgeweld en dat vernammen 
we aovens om zoe'n ure of zesse, half zeu- 

Vufe van de zeuven bemanningsleden, die mit de Lancaster JB 545 daelekwammen 
bi/ de Sas onder Ooldetriene. 
Boven vi. n. r: King en Holloway. Beneden vi. n. r: Rees, Ratcliffe en Day. Marsiand 
en Losa staon niet op 'efoto. 
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De Duutse bemanning, die de Lancaster hi j Ooldetriene daelescheut mit heur 
Messerschmitt BF 110. 
Op 'e foto v.1. n. r: Gansler, Schnaufer (de piloot) en Rumpelhardt. 

yen. Inienend was d'r schieteri'je in de locht 
en boven Sunnege-Ooldetriene verscheen 
hiel hoge een fel branende steern an de locht, 
kommende uut noord-westelike richting.Van 
die steern vullen stokkies of, die overal in de 
lanen daelekwammen. Doe brak de steern in 
drie branende stokken uut mekaander en die 
kwammen daele bi'j de Sas onder 
Ooldetriene in laanderi'jen die ze doe De Pot 
nuumden en de stat van et vliegtuug lag 500 
meter veerderop, waor now een mooie verka-
velingsboerderi 'je staot. 
De grote brokken vliegtuug die daor op et 
laand laggen, weren van de Avro Lancaster 
B3, JB545, letters EA-O, van et 49-ste 
squadron en opstegen van et vliegveld 
Fiskerton. Gieniene van de zeuven beman-
ningsleden het d'r mit de parrechute uutkom-
men kund en ze kwammen allemaole omme. 
Et merendiel van de jonge kerels was op een 
verschrikkelike meniere verminkt en de res-
ten weren hiel muuilik te bargen. lene van 
disse jongen wodde begreven op de 20-ste 
december, de twiede op 'e 23-ste en de dadde 
op 'e 24-ste en de laeste pas op de 30-ste 
december. De greven in de Ni'je Anleg in 
Wolvege kuj' daor now nog vienen en dan 

kuj' de naemen lezen van de piloot, Pilot 
Officer G.L. Ratcliffe, de navigator Sergeant 
E. Holloway, (mit zien vrouw hebben we nog 
lange kontakt had), de bommerichter 
Sergeant W.R. Day, de boordwarktuugkundi-
ge Sergeant A.E. Marsiand, de radioman 
Sergeant W.T. Rees, de schutter Flight 
Sergeant B.J.V. King uut Australië en de 
schutter Flight Sergeant R. Losa uut 
Kannede. Disse Lancaster hadde naost de 
brisaantbommen ok braandbommen bi'j him 
en radarstoringslinties, waor we et in De 
Ovend al es eerder over had hebben. 
Van de 497 Lancasters die in de naacht van 
16 op 17 december 1943 naor Berlien vleu-
gen, kwammen d'r 38 niet terogge. 
Jaoren leden heb ik mit toestemming van de 
boer nog es een onderzuuk insteld naor 
wrakstokken in De Pot-laanderi'jen, die in de 
oorlogsjaoren toebeheurden an de gebroeders 
De Graaf. 1k vun in totaol drie braandbom-
men van veertien en een halve kilo en daor 
zat ik wat mit, want iene was lek. Dat hul in, 
dat de metaolen maantel een scheure hadde, 
waor de fosfer as natte drap uutleup, en 
zolange as dat goetien nat is, is d'r niks te 
redden. Dat hul in, dat et zaekien weer onder 



Dit is luitenaant M Lacha. Hi j kwam daele 
bi/ Boksum mit zien Focke Wuiff 190. Hi  
mos oplapt wodden. 

waeter mos, omdat et aanders in de zunne 
dreugde en dan braande et as een here. We 
hebben koptouwen haeld van de boerderi'je 
(ik hadde hulpe kregen van twie pehisies) en 
we hebben ze vaaste zet onder waeter in de 
sloot. Een dag of wat laeter bin ze deur de 
E.O.D. (Explosieven Opruimingsdienst) 
opblaosd. 
Al mit al was et een beweugen dag west, die 
16e december 1943. De Gediek kon daor ok 
over mitpraoten, want daor vullen op twie 
plakken in et dorp braandbommen. Mit me-
kaander bin d'r in Ingelaand en Kannede 
7.374 Lancasters bouwd en daor vligt nog 
iene van, in Ingelaand, as museumstok, en 
d'r staot daor nog iene in et Hendon-museum 
in Londen. 

Theo van de Bles 

Elisabeth Bas 

kraante 
as klied 
op 'e taofel 
locht 
van de laampe 
wat groter 
as et bod 
kiepen 
kaekelvri'j 
in de kaemer 
an kaele mure 
de zeune van God 

now 
woj' ok 
'n ei 
of hej' 
meer zin 
in 'n lekkere segare? 

ik wus dat hi'j ze niet kookte 
hi'j docht zeker dat ik die niet rookte 
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De Selvera's 	wi

19 9 

'j hadden 'n 
baand 

neem ie de stoel 
ik drege et geweer breurs van kammeraod 

et beste plak 
soanden saemen 
clraod 

is hier van keuken naor kaemer 
uut de wiend en sleuten dan 
zurme aachter mikrefoon op 
onder de wal baandrekorder an 

ogen waachten stille 
woorden stille 

geurden
etugen 

daor is zi'j 
zicht oons kraekhelder 
geft gien krimp buurvrouw heur 

geaemel 
starke oren scharp en gerattel 
scharpe hoeven schrap van theegoed 
schrappe blik, len stap 

ok bakkiesman 
oolde jaeger kwam mit 
op 'e stoel knopen 

ielestiek ogen 
en geweer gaoren en 

praoties in stille hanen goed op 'e baand 

hoed 
blik 

spietig genog 
'n komt d'r 	aende 

mond an elk vermaek 
iene straole bi'j et ofluusteren 
tebakssap was et vot- 

en-daolik goed raek 
iene zocht 
iene vlocht hoe kriej't in de plasse 

waor zit jim verstaand 
neem ie de stoel doe dit nooit meer - 
ik heb et geweer en now hier mit die baand! 

Dit bin de Iaeste drie gedichten uut een riegel van twaelf, die instuurd binrien veur De Oolde Pook-pries. 



Sietske Bloemhoff 	
Lib~%l 

W4, Et Kroontien WC 
In et decembernommer van De Ovend van et ofi open jaor vertelde ikjim over et hiemkunde-pro-
jekt dat verpleeghuus Nieuw-Lindenoord in Wolvege orgeniseerde. Et verpleeghuus vierde 
omreden ze 35 jaor bestonnen 35 weken feest en wollen in die weken ok wat veur de schoele-
kiender orgeniseren. In overleg mit et verpleeghuus en de ofdieling onderwies van de gemiente 
West-Stelling'warfschreefondergetekende veur dejongste vier groepen van et basisonderwies et 
verhael Piepmoes en et Lendenust dat in et veurige Kroontien te lezen was. Daornaost wodde 
d'r veur de ooldste lwie groepen een infermetieve les ontwikkeld over oolde beroepen in de 
Stellingwarven. Schriefster Wil Vening van Berkoop schreef op verzuuk een verhael veur de 
kiender van groep 6 en 7. Dat verhael gaot over de kiender Hans en Mar/e van wie de pake en 
de beppe naor een verpleeghuus 'moeten'. 1k beloofde dat dat verhael een keer in Et Kroontien 
te lezen wezen zol en dat is dus now zoveer 1k weet zeker datjim et mit genoegen lezen zullen. 
(sab) 

EN DOE WODDE ALLES AANDERS... 

(Een verhael van Wit Vening) 

'Lao'we op de fiets naor Pake en Beppe 
gaon,' stelt Mem veur. 'Et is ja zok prachtig 
weer.' 
'He ja,' antwoordt Heit, 'dat is een goed 
idee.' 
Een kertiertien laeter bin ze onderwegens: 
Mem, Heit, Hans en Marije. Et is een uurtien 
fietsen naor Pake en Beppe. Zi'j wonen an de 
buterkaante van een groot dorp, an een bried 
zaandpad. 
Pake is een echt butermeenske en doe hi'j 
ophul mit warken, het hi'j alderhaande dieren 
anschaft. Een peer geiten, kiepen en alder-
deegst een schaop. Een bond en twie katten 
hadden ze al. Zo leefden Pake en Beppe slim 
tevreden op 'de boerkeri'je', zoas Beppe wel 
es zegt. Temeensen... zo was et altied. 
Pake kan et aenlik allegere niet meer an. Hi'j 
is slim muui, de laeste tied. Beppe wil niks 
liever as verhuzen. Zi'j kan haost niet meer 
lopen en d'r komt alle daegen iene die heur 
mit van alles heipt. Heit en Mem perberen 
Pake over te haelen. 
'Et zol staorig-an beter wezen, aj'm wat meer 
tussen de meensken wonen zollen en wat 
dichter bi'j de winkels zatten,' zegt Mem wel 
es. 
Pake wuift zokke opmarkings altied driftig 
vot. 
'1k bin best, en zéur niet zo... le praoten mi'j 

nog ziek,' zegt hi'j dan. 
De kiender willen et ok niet heuren. 
'As Pake now niet vot wil... LAOT him dan.' 
Et is ok zo heerlik om naor heur toe te gaon. 
D'r gebeurtja altied wel wat: de geite bet 
jonkies, of et schaop bet in et veurjaor laomer 
kregen. In de haast kuj' d'r een protte brum-
mels plokken en in de gruuntetuun meugen 
de kiender zovule fruit eten as ze willen. 
Ze bin intied haost bi'j et zaandpad, as ze in 
de veerte de sirene van een ambulance heu-
ren. Et geluud komt hadde dichterbi'j en 
Mem zegt: Tat is ok wat... op zoe'n mooie 
morgen...' 
De ziekenwaegen scheurt bi'j heur langes en 
ze schrikken en wo'n ongerust as ze zien hoe 
as hi'j remt om et zaandpad in te slaon. 
Inienend zet Heit de sokken d'r in en de hiele 
femilie vligt aachter him an. Tussen de 
bomen deur zien ze dat de ambulance warke-
uk veur et huus van Pake en Beppe staot. 
Et eerste dat ze zien is Beppe die goelende in 
een stoel zit. En een klein aentien veerder Iigt 
Pake op de grond, stille en bliek. De meens-
ken van de ambulance bin al mit him an de 
gang en tillen him krek op de brancard. De 
dokter komt overaende en zegt: 
'Hoogstwarschienlik een beroerte. Meneer 
moet vot-en-daolik naor et ziekenhuus.' 
Heit slat him veur et heufd en ropt: 'Waorom 
bin we now juust op 'e fiets!' 
Mem die heur aarms troostende om Beppe 
hennesleugen bet kikt op, wiels heur de trao-
nen in de ogen staon. 



'Neem Pake zien auto dan,' zegt ze. 'Daor 
kuj' toch wel mit rieden?' 
Ze stappen allegere gauw in en rieden tegere 
mit Beppe aaehter de ziekenwaegen an. Et 
ziekenhuus is gelokkig niet veer; in de stad, 
vlakbi'j et dorp. 
En now zitten ze mit mekeer in de waacht-
kaemer en waachten op de uutslag van et 
onderzuuk. Marije kikt naor Beppe; die zicht 
d'r inienend zo oold en klein uut. Stille gaot 
ze an de aandere kaant van Beppe zitten en 
pakt heur haand die ze hiel stiefvaastehoolt. 
Nao een hiele poze komt de dokter d'r an en 
ze willen him de woorden wel uut zien mond 
trekken. De dokter strikt him over et haor, 
wiels hi'j zegt: 'Now... zoas et now liekt, 
vaalt et missehien nog mit. Hi'j zal in ieder 
geval weer praoten kunnen en de rest moe'n 
we mar ofwaachten...' 
Hi'j kikt naor de gezichten veur him en gaot 
veerder: 'Jim meugen even bi'j him kieken, 
mar niet te lange. 1k zie jim mit een peer 
daegen wel weer.' 
Hi'j nikt vrundelik en verdwient in een lange 
gang. 
Marije en Hans vienen et best griezelig; hoe 
zal Pake d'r uutzien? Misschien wel hiel 
aekelig! 
Dat vaalt gelokkig mit. Pake ligt stillegies in 
et bedde, wiels hi'j wat waezig naor heur 
kikt. Beppe hoolt heur flunk en gaot dichte 
bi'j et bedde zitten. Even laeter nemen Mem 
en Heit heur tussen heur in, en laoten Pake 
alliend. 
Pake knapt staorig-an een betien op, mar hi'j 
kan haost niet meer lopen. En Beppe is inie-
nend een hiel oold vrouwgien wodden. Ze is 
now uut-van-huus bi'j Hans en Marije thuus. 
Ze zit wat klaegerig in een stoel. Now en 
dan lopt Mem een aentien mit heur buten... 
De kiender vienen et hiel muuilik: disse 
Beppe kennen zi'j niet en Fake al hielendal 
niet! Et is vanzels ok slim dat die beide niet 
weer weeromme kunnen naor heur huus. 
Mar gelokkig is d'r een plak veur heur in 
een verpleeghuus. Hans kan mar niet an et 
idee wennen en het de laeste daegen een mm 
zin en Marije vint et ok muuilik. Dommiet 
bin ze al die mooie uutstappies kwiet as heur 
grootoolden niet meer in heur gezellige huus 
wonen! En de beesten... hoe moet et daor 

now mit? 
Op een morgen zit Hans weer mit een zoer 
gezicht zien stokkien brood te verfrommelen 
en dan krigt Mem d'r genoeg an. Ze legt 
heur mes daele en kikt Hans an. 
'Now moej' es even goed naor mi'j luuste-
ren... Nee, luuster, zee ik! Pake en Beppe 
hebben jaoren in heur husien wonen kund, 
en ze vunnen et daor heerlik. En wi'j ok! 
Gezellige middaegen buten en jim konnen 
lekker snupen van et fruit en al die fijne din-
gen! Mar heb ie d'r wel es over naodocht dat 
an alles een aende komt? Now? Daenk now 
mar niet dat Heit en ik et zo makkelik vie-
nen.' 
Mem heur stemme trilt even as ze veerder 
gaot: Ten meenske wil graeg alles zo holen 
zoas et is... Veural as et j  goed bevaalt. Mar 
zo warkt et niet! Ur komt now een hiele 
muuilike tied veur oons. 1k weet et. Mar hoe 
daenk ie dat et veur Pake en Beppe is? Alles 
opgeven en uut heur mooie huus weg en 
naor een verpleeghuus daor ze gieniene ken-
nen! Gelokkig kun ze troost zuken bi'j 
mekeer... En ik weet zeker, dat d'r in et ver-
pleeghuus weer aorige meensken binnen die 
heur opvangen zullen. En laoten wi'j perbe-
ren, niet alliend mar an oonszels te daen-
ken!!' 
Mem zwiegt en heur hanen trillen, as ze de 
broodbotties opruumt. Hans en Marije zitten 
mit dikke rooie wangen veur heur uut te kie-
ken. Inienend springen ze toegelieke over-
aende en slaon de aarms om Mem henne. 
'Wi'j zullen heur zovule meugelik helpen,' 
ropt Marije. 
'Wi'j kun heur toch ok opzuken as ze daor 
wonen?' vragt Hans. 'Now... dan... Zi'j blie-
yen toch oonze Fake en Beppe, wat d'r ok 
gebeurt,' zegt hi'j nog. 
En dan maeken ze dat ze vot kommen. Naor 
schoele! 



Henk de Vries 

Meester Tjeerd Dijkstra 

le kun rustig zeggen: meester Diekstra het 
zien leerlingen van de dorpsschoele in 
Noordwoolde wat in et leven mitgeven, dat 
nooit weer bi'j je weggaot. De man was in 
zien wark hiel biezunder. Pedagogisch was 
d'r gien twiede van. Hi'j was een geboren 
Noordwooldiger en een liefhebber van oonze 
Stellingwarver tael. Hi'j schreefvroeger al 
revue's in oonze eigen streektael. Hi'] leerde 
oons Nederlaans praoten en schrieven, mar 
toegelieke praotte hi'j tegen oons haost de 
hieltied Stellingwarfs. Mar we mochten niet 
Stellingwarfs weerommepraoten. Dat aenlik 
wodden we op zoe'n meniere twietaelig 
onderwezen. 
Meester Tjeerd Diekstra is in zien leven 
vri'jgezel bleven. En zo kregen we dan zien 
andacht as weren we zien eigen kiender. Et 
was een hiel gevulige man. Hi'j wus van elk 
kiend in de kiasse wel waj' et liefste deden. 
Zo hadde hi'j van mi'j al gauw deur dat ik 
liever zat te tekenen as te rekenen. Hi'j 
hadde b!iekber gien hekel an me, want ik 
bleef dan ok prompt bi'j him zitten. As pleis-
ter op de wonde wodde ik zien knecht. Et 
bod schonevegen, en boekies en schriften 
uutdielen. En somstieden een pakkien Chief 
Whip virginia sigeretten ophaelen bi'j 
Kuperus, waor now Farnholt zit. Want mees-
ter Diekstra rookte as een schostien. Wat kon 
die kerel roken! Zien vingers weren d'r 
bruun van. 
Veurlezen uut et bock van Kesien van 
Oranje, dat heugt mi'j nog slimme goed. 
Kesien van Oranje was een kaansloos straot-
joongien, mar zien liefde veur de dieren was 
zo groot, dat hi'j !aeter in et leven een hide 
goeie dieretemmer wodde in een wereldbe-
roemd cirkus. Meester kon et zo mooi bed-
dend veur!ezen, zo heb ik et haost nooit 
meer iene doen heurd. Hi'j wodde d'r zels 
ontroerd van. As et verhael droevig wodde, 
kreeg hi'] d'r een brokkc van in de keel en 
oonze ogen wodden vochtig. Ic konnen wel 
een spelde valen heuren as meester zien ver- 

hael even onderbrak of de bladziede omme-
sleug. 
Meester Diekstra woonde altied mit zien 
zuster op et west van Noordwoolde. Ze had-
den et huus ni'j bouwen laoten. Et huus is 
d'r vanzels nog wel. Staotig en degelik, recht 
in de gevels, staot et d'r now flog. Mooi 
medel veur zien tied. Nog mit echte anker-
verbienings in de muren. Et kan nog wel 
honderd jaor staon. Huzen overleven 
meerstal de bewoners. 
Meester Diekstra was ok een groot Iiefheb-
ber van zingen. En a]' vals zongen, daor had 
hi'] oe zo de pest an. Wi'j as kiender van de 
begin jaoren veertig, daor zatten vermoedelik 
wat minder zuvere zangstemmen bi'j, want 
meester wun him daor nogal es over op. Zo 
kon hi'j midden in een lied miens as een 
bezetene tekeer gaon. Stampende mit zien 
grote schoenen op de hoolten vloer van et 
leslekaal, dat slim hoge onder de zoolder 
was, in de oolde dorpsschoele. En dan kre-
gen we mit een zwaore verheven stemme te 
heuren, dat we niet zingen konnen. Oonze 
zusters en breurs konnen dat vroeger yule 
beter. D'r weren zels kiender bi'j waor de 
oolden van ok al bi'j meester Diekstra in de 
kiasse zeten hadden en die konnen nog es 
zingen! Mar oons gejammer was niet om an 
te heuren! En dan dee hi'] de hanen demon-
stratief veur de oren. 
1k scheut mit mien maotien naost mi'j in de 
baank op een keer bi'j dit vertoon in de lach. 
Mar et lachen vergong oons gauw want 
meester Diekstra hadde lange hadde lede-
maoten. Zo heurde dat d'r in die daegen alle-
maole bi'j. Veurdat we et lied Et angelus 
kiept in de veerte perbeerden te zingen, leut 
meester de stemvorke eerst van dichtebi'j 
goed klinken. Mar van oons zanggeluud was 
meester Diekstra niet zo ondersteboven. Nee, 
oonze vroegere veurgangers mochten de rae-
men en de deure onder et zingen d'r bi'] los 
hebben, mar bi'] oons bleef alles potdichte. 
Meester was ok we! sportief. Et kon soms zo 
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Achtenzeuventig kiender van de dOrpsschoele van Noordwoolde mit schoelereisien 
naor de Appelschester dunen in 1951. De grote man rechts aachter op 'efoto tegen 
de bos an is meester Tjeerd Diekstra. 

wezen dat hi'j op et schoeleplein mitdee. Mit 
haandballen of zels voetballen. Mar mit et 
schoelereisien in de bus mos ie niet waogen 
om dan onderwegens een betien zitten te 
gekjaegen. Nee, naor buten kieken wat d'r 
allemaole te zien was, want ie mossen laeter 
in de kiasse een opstel maeken kunnen van 
waj' onderwegens allemaole zien hadden. En 
dan rnoj' et niet inje heufd haelen om op te 
schrieven daj' alliend mar proemebomen 
staon zien hadden bi'j Nunspeet. 
As mit de grote zoemervekaansie iene be-
docht hadde om een dag eerder vot te kun-
nen, dan verzette meester Diekstra him daor 
tegen. Hi'j was een sociaol vulend meenske. 
Jeder lieke yule rechten. Mar oons schoele-
kammeraotien Japie Dassen wol toch ienkeer 
een peer daegen eerder vot, omdat zien 
omke, de turfschipper van Noordwoolde, 
uutveerde. Japie zol mit zien omke op et 
schip mit op vekaansie, dat et wodde tussen 
meester en Japie een grote twiestried. Mar 
Japie hul de voete strak en zee: '1k gao 

toch!' Dat doe Japie mit zien omke op et 
turfschip deur de vaort langs de Butenburen 
veerde, zatten wi'j nog in de baanken. 
Meester Diekstra keek deur de hoge schoele-
ruten et noordwesten in. Et turfschip glee 
langzem richting Iekenvallaot. En meester 
bromde wat binnensmoons: 'Die bliksemse 
jonge. Daor staot hi'j op et schip. Het toch 
zien zin deurdreven.' Mar ie konnen an 
meester wel vernemen, dat hi'j et Japie aen-
uk best gunde. 
Meester Tjeerd Dijkstra was geboren op 4 
juni 1905 in Noordwoolde en is wegraekt in 
et ziekenhuus van Et Vene op 5 april 1960. 



Koosje Hornstra 

Mien Fiattien 

Li' bewuste Fiattien. 

Wat vuulde ik me trots, doe 1k boven uut et 
raem keek en mien eerste eigen auto zag. Et 
was injannewaori 1967 en et dee blieken. dat 
de reize van Diever naor Roden winters 
ommeraek tegenvul. Op de Spartamatic was 
et in oktobcr al vusen te koold en mit bus en 
trein was ik zundagsaovens vier uren onder-
wegens en zwaor verkluumd. 
Dus zol d'r dan mar ommekeken wodden 
naor een autogien. Eerst keken mien moe, die 
in oons gezin zokke zaeken regelde, en ik bi'j 
de zeune van oonze buurman, die een 
Fiatgerage in Stienwiek hadde. Mar de kleur 
van die Fiat 500, vaelgruun, vun ik toch hie-
lemaole niet mooi. Op anraoden van een 
hevrunde pelisiernan, gongen we mit him 
naor Et Vene. Hij hadde daor kunde, die ok 
een Fiat 500 had. Een mooie witten iene. mit 
zwat linnen dak en een oranje zunnescharm-
pien. Dat was him percies! Now en dat he'k 
weten! 
Mien eerste 'vere' reize was naor mien zuster 
in Enschede, die daor an de Lomschoele ston 
en et begon al vremd. In Nom. hi'j de benzi- 

nepompe, vreug die man as ik altieten mit een 
tasse op de auto reisde. Now had ik bi'j 
schoele de tasse mit schriften op et linnen dak 
lead en die dus veerder vergeten. Ondaanks 
de bochten in de acht kilerneter vanof de 
schoele, was de tasse dus rnooi liggen bleven. 
Nao dit aeventuur veerder naor Twente. Op 
de grote weg in de buurt van Almelo wol 
mien Fiattien niet hadder as vuuftig kilerneter 
in et ure en een geluud asof ik een grote 
kruser bestuurde. An de rechterkaant van de 
weg ontdekte 1k een benzinepompe mit gera-
ge en al leup et al tegen vuven, toch wol een 
kerel d'r wel even naor kieken. Hi'j zee dus, 
dat et an de knalpot mekeerde en dat dat gien 
wonder was, want die was al es last west. Dat 
was veur mi'j een grote teleurstelling, veural 
ok in die meensken die me dat autogien ver-
kocht hadden. Dc gerageman kon me niet he!-
pen. dus ronkte ik veerder naor Enschede, 
waor mien zuster me zo al van verens ankom-
men heuren kon. 
In plak van genoeglik de stad in, mossen we 
dus eredaegs de stad in op zuuk naor een 
gerage, die oons op zaoterdag helpen wol en 
dat slaeude gelokkig. 
Dus konnen we zundags rnooi uut toeren 
richting Duutse greens. Ok een vrundinne van 
mien zuster gong mit. We reden, alle kaanten 
opkiekende, over een binnenweggien, doe et 
Fiattien begon te hotten en niet yule !aeter 
stonnen we stille. 
Mit de vrundinne bin ik naor de grote weg 
lopen en daor perbeerden we een lift te krie-
gen, wiels mien zuster de waacht hul bi'j et 
autogien. lene van de auto's stopte en wol de 
Wegenwaacht we! waorschouwen. Nao een 
half uurtien waachten kwam de bekende gele 
auto oons weggien oprieden. Naoder onder-
zuuk brocht an et locht, dat et an de kontakt-
punties lag. Daor hadde ik dus hielernaole 
niet op rekend, ok al omdat ik niet iens wus, 
dat een auto zokke dingen hadde. Dc wegen 
waachter het ze schonemaekt en doe konnen 
we, nao betaeling uteraord, weer veerder. We 
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hebben lekker pankoeken eten in een taeme-
uk deftig resteraant, waor as we netuurlik de 
sloppe lach kregen, veural doe we de ober 
perbeerden uut te leggen, dat et an oonze 
kontaktpunties legen hadde. 
Al mit al was dit dus een duur reisien, mar 
dat bleek nog mar et begin. 
Op een dag op et aende van november gon-
gen een kollega en ikke om sunderklaosinko-
pen te doen vanuut Roden naor Grunningen. 
Slecht weer was et en et sni'jde haost een 
betien. Et was even nao Peize, doe de Fiat 
weer meraokels kreeg en et gong de hieltied 
traoger en op et laeste, dee hi'j (of zi'j) hie-
lendal niks meer. Now wus ik intied al hid 
wat meer over wat Tr onder de moterkappe 
zat en dus tilde ik de bougiekappe mar es op, 
waor dus de kontaktpunties onder zatten, en 
ik dri'jde d'r een betien an. En et ongeleufeli- 

Liftende an de diek! 

ke gebeurde, we konnen veerder. 
Van et huus van mien oolden in Diever gong 
ik nao et weekaende maendagsmorgens bi'j 
de Drentse Heufdvaort langes richting Assen, 
en een kilemeter of zesse veur Assen mos ik 
dan ofslaon naor Norgervaort, viak daorveur 
wol de versnelling muuiliker in de twiede en 
doe 'k ienmaol de bochte omme was, wol dat 
hielemaole niet meer. En wat moej' dan mor-
gens om een ure of achte? Now wus ik van 
die aandere keren, da'k daor langes reden 
was, dat over de brogge een benzinepompe 
ston. Mar ik hadde niet zien, dat hi'j niet 
meer bruukt wodde. Gelokkig ontdekte ik 
even veerderop een soortement gerage. Et 
bleek een haandel in twiedehaans auto's te 
wezen. Hi'j wol mien Fiat wel naokieken en 
zien vrouw zol me wel even naor schoele re-
den in de Mercedes. Zi'j bleek een Duutse te 
wezen, dat ik dochte nog, die het hi'j zeker 
mit de auto's importeerd. Jaegen dat dat 
meenske kon en dat mit al die bochten. 1k 
kwam niet veule te Iaete, mar een betien bib-
berig was ik wel, doe'k uut de auto stapte. 
Aovens het de man me uut Roden haeld, me 
uutlegd dat et an een wiellaeger mekeerd 
hadde waor hi'j veur naor Assen moeten 
hadde en dat hi'j die Tr weer inzet hadde en 
dat dat mit mekeer f 42,50 kosten mos. Now 
!iekt dat niet yule, en dat was et ok niet, mar 
ik verdiende doe krapan f 300,-- in de 
maond, dat et was wel weer een ribbe uut et 
lief. 
In de gerage het de man me nog uutlegd, 
da'k feitelik een katte in de zak kocht hadde, 
mar daor scheut ik niet yule mit op, want 
geld om een aandere te kopen, hadde ik toch 
niet. 1k ston ommes bi'j mien oolde luden 
zwaor in de schuld. Bi'j et ofrekenen kreeg 
ik nog een rumbone en now hool ik hide-
maole niet van die dingen, mar ja, ie zeden 
netuunlik gien nee en in mien zenuwen he'k 
dat ding deurdemidden beten en doe leup me 
die rum mit suker zo veur over de jasse. 
Reken mar da'k me doe zwaor ongelokkig 
vuuld hebbe. 
Mien Fiattien bleek laeter bi'j veurkeur 
maendagsmorgens niet anslaon te willen en 
daoromme moch hi'j in 't plak van de Daf 
van, mien moe in de gerage staon. 
Zundagsnaachs sleup ik al slecht bi'j de 



gedaachte dat hi'j de aandere morgen niet 
anslaon willen zol. En ik bin dan ok vaeke 
androkt deur mien oolden en deur de meens-
ken die d'r krek langes kwammen. Tussen de 
middag drokten de beide meesters me weer 
an en dan brocht ik him mar weer naor de 
Fiatgerage op 'e Lieke. 
1k hadde ok es weer malleur op een maen-
dagmorgen en belaande op 'e Smilde bi'j een 
Fiat-trekkergerage. Die vunnen et perbleem 
al rap. D'r was een hoeke uut de bougiekap-
pe. Dus tussen de middag weer naor de Fiat-
gerage. Vri'jdags haelde ik him weer op en 
ree naor Diever. Weer in de buurt van De 
Smilde heurde ik et bekende gesputter aiweer 
en ja heur, daor ston ik al es weer langs de 
weg. De Wegenwaacht kwam langes, keek 
onder de moterkappe en zee, dat d'r een hoe-
kien uut de bougiekappe miste en dat mos ik 
even maeken laoten. Hadde ik toch bi'j de 
gerage hielemaole niet keken as die him wel 
maekt hadden. Dc Wegenwaacht kreeg him 
al weer an de praot, mar doe ik de aandere 
daegs weer mit pech viak veur Meppel an de 
kaant ston, kwam diezelde man toevallig 
weer langes en zag me staon. Doe he'k van 
him een aandere bougiekappe kregen. Aorig 
hen? 
Toch he'k d'r in de zoemer van '67 ok hiel 
yule plezier mit had. Mit vier maegies 
hewwe drie weken kampeerd op kamping De 
Turkse Tent op Texel. Dus een tente mos mit 
en alles wat daor bi'j heurde in een kiste op 
et aachterbaankien. Daordeur gongen d'r dus 
twie maegies mit de bus en op et eilaand ok. 
Bi'j de ingang van de kamping troffen we 
mekeer. Mit eupen monden stonnen de 
meensken te kieken hoe d'r een tente, een 
kiste en een protte tassen en naor zi'j dochten 
A vier maegies uut zoe'n klein autogien 
kommen konnen. 
Laeter dee blieken dat d'r ok best vuuf 
meensken inpasten, dan deden een peer 
gewoon et heufd deur et eupen dak. 
Op mien va zien verjaordag, op 3 april, die 
toevalligerwieze op woensdag vul, zol ik 
middags naor huus. Kreeg ik me onderwe-
gens toch een bujje! Hadde wiendvlaegen mit 
haegelstienen kreeg ik mit te maeken en dan 
mit zoe'n Iicht autogien. 
D'r weren niet yule auto's, mar krek doe d'r 

al iene ankwam, raekte ik deur een rokwiend 
op de aandere weghelte en in paniek trapte ik 
op de rem en dat moej' nooit doen. Veurda'k 
et wus scheut ik richting Heufdvaort, kiapte 
mit de veurkaante tegen et muurtien en ston 
weer richting Assen. Op zoe'n mement gaot 
d'r nog van alles deur je henne. Zo van: wat 
moe'k ok al weer doen a'k in 't waeter vlie-
ge, want daor ha'k krek een uutzending van 
zien op 'e tillevisie. Nog altieten lichtelik in 
paniek he'k gauw de moter uutzet, want 
docht ik, dan kan die temeensen niet in de 
braand vliegen. Pas laeter bedocht ik dat die 
ommes aachterin zit. Deur et malle weer was 
d'r veerder ok gien meenske te zien en dus 
bin 'k mar weer instapt, heb him keerd en 
bin veerder naor Diever reden, waor ik hide-
maole vergat mien va te fielseteren en een 
flinke goelbujje kreeg. 
Deur al disse aeventuren mit dat mooie witte 
Fiattien 500 mit oranje zunnescharm en zwat 
linnen dak bin 'k beheurlik overspannen 
raekt en hebbe doe besleuten da'k nooit weer 
een Fiat hebben wol, ok al kreeg ik d'r iene 
kedo. Mar de laeste tied bekroepen me toch 
wat nostalgische gevulens, a'k zo now en 
dan es een Fiat 500 deur Wolvege rieden zie. 
En bi'j de Ni'je Weme kan 'k now speren, 
want veur 850 kaorten mit Belvedère-zegels 
kan 'k een pimpelpaors 'rugzakje' uut 1972 
kriegen en dat is ok een Fiat 500. 
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Henk Bloemhoff 

Et Stellingwarfs Woordeboek 

Ommeraek! Wat hebbe ik een prone reakties 
kregen op mien veurige stokkien in De 
Ovend over et woordeboek. Dat was et 
decembernommer van 1997, en daor vreug ik 
in wie d'r meer wus van een stokmennig 
woorden. Now was de riegel nog niet iens zo 
uutgebreid, mar ik hebbe nogal wat brieven 
en tillefonische reakties had! Van meensken 
die mi'j de oflopen 23 jaor as vri'jwilliger an 
et woordeboekwark hulpen hebben, van 
'gewone lezers' van De Ovend en ok van 
meensken die mi'j now en dan heuren in 
mien taelrebriekien Van praot komt praot. 
Dat zit in Huus en hiem, et zundagse 
Stellingwarver pergramme op beide lokale 
radio's. In dat pergramme stel ik nogal es 
dezelde of etzelde soort vraogen. 

schepel as oppervlaktemaot 

Wie kent schepel flog as oppervlaktemaot uut 
zien dorp, was iene van de vraogen. Krek as 
mit meer maoten en gewichten was d'r vroe-
ger nogal wat variaosie, dat naor zokke din-
gen deurvraogen is een goed ding. In et 
woordeboekmateriaol veur schepel zitten ok 
veurbeeldzinnen daor schepel op een bepaold 
gewicht of inhoold slat. Zoe'n reaktie kreeg 
ik o.e. van Jimmy Visser uut Wolvege. Die 
zee dat et dan om 35 kilo gaot, mit naeme 
van eerpels, rogge en zo. Die betekenis 
kwam vroeger, zo dot uut et woordeboekma-
teriaol blieken, her en der in oons gebied 
veur. Mar as oppervlaktemaot dan? Now, de 
gegevens van de ooldere inwoners laoten 
zien dat et om 0,1 ha gong (Bdie, Ste en 
0mg. Nw), 0,5 ha (lange leden neteerd deur 
de heer Das, omgeving Nw, Obk), 0,4 ha 
(Bu) of 0,3 ha (Dhau). De heer J. Lantinga, 
van vroeger uut Blesdieke, behaandelt sche-
pel ok in zien boekien Van heuren, zien en 
weten (Oosterwoolde, 1994). Hi'j wees me 
d'r op, dat zien vermelding 0,09 ha uut aan-
dere bronnenlstudies komt. Mar veur de 
meensken uut zien oolde woonomgeving 

(Blesdieke e.o. dus) gong et om 0,1 ha. Dus 
uut overlevering, om zo te zeggen. Tussen 
haokies: veur ni'je, geYnteresseerde sneupers, 
et boekien van de heer Lantinga is de muuite 
weerd! De beer 0. de Vent stuurde me een 
tal verwiezings uut verkoopformelieren. 
Daor wodt in schreven over zo- en zovule 
schepel laand, onder Oosterwoolde, Berkoo 
en Else. En daor bliekt wel uut dat deur hie 
Oost-Stellingwarf henne et woord schepel 
wel in gebruuk was, mar niet percies is dude-
lik om hoe'n groot stok land et gaot. 

wild drieven 

De heer J. Oosterkamp van De Focbtel 
reageerde op mien vraoge naor biezundere 
woorden die bi'j de jacht te passe kwammen, 
mit naeme bi'j et drieven. Et vraogde tuja 
kende hi'j niet, mar wel prrr, om alderbaan-
de wild op tejaegen. Dan wodt d'r now en 
dan mit een stok tegen een boom of op een 
polle of zo slegen. Ok de beer Henk de Vries 
uut Noordwoolde gaf dat op. Ok geft die 
brrr, brrr, en veerder geft hi'j huh, huh as 
kreet bi'j et drieven (dus mit de u van putte). 
De heer Oosterkamp nuumt in zien brief ok 
vortow of vortoe. As ze dat woord heurden, 
wussen de jaegers wat d'r an kommen kon: 
een haeze! Die kreet om haezen op te drie-
ven liekt trouwens slim op oerdoe, oerdow 
en variaanten d'r van. Dat wodde reupen mit 
naeme om honnen en katten vot te jaegen. 
Dat woord is in et woordeboekdie! III 
behaandeld. Tierie wodt reupen as de drie-
vers petriezen 'opdoen', zo schrift de heer 
Oosterkamp. Deur die kreet wet een jaeger 
dus ok wat d'r an komt zetten. De k!emtoon 
ligt op de eerste of twiede lettergreep. Tierie 
is dus een betien een aandere uutspraoke as 
tiro in et Neder!aans, dat geven wodt deur de 
grote Van Dale. De heer Dc Vries van 
Noordwoolde geft dat woord krek as Van 
Dale, mar zegt dat et in toepassing is op et 
kleidoeveschieten. Et wodt reupen as de 



kleidoeven as et waore opgooid wodden deur 
de mesiene die daor veur is. De heer De 
Vries legt de naodrok op 'e eerste lettergre-
pe, in et Nederlaans is dat eers. 

meer raekties 

Ok de eerpelstomer wodde naor vraogd. Van 
Dale geft veur 'aardappelstomer' installatie 
voor het stomen van aardappels die als vee-
voer dienen. Van de heer Lantinga (zie 
boven) kreeg ik de volgende verwiezing: 'In 
de dattigerjaoren hadden ze bi'j de zuvelfe-
brick in Steggerde in een oolde kezebak bui-
zen maekt om eerpels stomen te kunnen. De 
boeren konnen daor eerpels stomen laoten 
die ze dan vervolgens inkoelden, mit een 
flinke laoge grond d'r op. Ze wodden laeter 
bruukt veur veevoer'. De heer K. Nijboer, 
van vroeger van Noordwoolde, nuumde ok 
diezelde Steggerse eerpelstomer, en ok aan-
deren hadden d'r een al dan niet vage herin-
nering an. Zo kreeg ik uut Bull: 'grote, meta-
len bak daor eerpels in stoomd wodden veur 
de varkens'. Zoe'n 50, 60jaor leden ston ok 
bi'j sommige boeren op 'e Fochtel zoe'n eer-
pelstomer op et hiem. Et was een soort hoge 
ketel mit een schostien d'r op. Hi'j wodde, 
mien ik, mit briketten stookt. Hi'j ston niet 
zo veer van een sloot of, want d'r was wae-
ter neudig. Et waeter en de eerpels gongen 
dan in de ketel, en zo wodde et geer kookt. 
De eerpels gongen in een koele, d'r kwam 
wat stro over en dan kwam d'r wat zaand 
over. Mar eerpelstomer betekent ok nog wat 
aanders. Vrouw G. Blaauwbroek uut 
Liwwadden, van vroeger uut De Miente, wus 
et volgende. Et is een dubbele panne daor 
eerpels in kookt wodden. De boverste panne 
kommen de eerpels in, dat is een gattiespan-
ne. De onderste panne doej' flunk wat waeter 
in. As de eerpels geer binnen moej' waeter 
uut de panne gieten. De gere eerpels doej' 
dan in de onderste panne. Die doej' even op 
et vuur, dan even dreugen dus en opschud-
den! De oolderwetse eerpelstomer was 'gries 
gewolkt', tegenwoordig hej' ze ok van me-
tao!. Vrouw Blaauwbroek bruukt de eerpel-
stomer nog daegeliks, en et woord zels ok! 
Van de woordeboekgroep van Oolde- en 
Ni'jlaemer, om percies te wezen de kontakt- 

persoon de heer J. Bakker, kreeg ik opgeven 
dat die thuus ok nog zoe'n soort panne staon 
hebben. Et woord is bi'j heur eerpelstomer-
panne. 

spekriederi'je 

De heer Henk Zwart uut Appelsche - ja 
inderdaod, de oold-wethoolder - volgt et 
woordeboekwark ok nog wat op ofstaand, en 
nemt ok de vraogen in De Ovend deur. Hi'j 
belde dan ok al riekelik gauw op over et 
woord spekriederi je. 1k hadde dat woord 
van oonze infermaanten uut Wolvege kregen, 
en wol d'r meer over weten. Wat was et aen-
uk, zoe'n spekriederi'je, en waor kwam et 
woord veur? Now, et was hadrieden om bie-
zundere priezen: veural om spek, mar ok wel 
om wost, eerpels en zo. Veural arbeiders-
meensken wollen zok eten mar al te graeg 
winnen, die hadden et bepaold niet bried. In 
Appelsche wodde dan wel zegd: 'Dan heb-
ben ze wat te vreten, now!', zo vertelde de 
heer Zwart. Nao die zien tillefoontien kwam-
men d'r krek zok soorte reakties uut et hide 
gebied weg: o.e. uut de Westhoeke en uut de 
midden van oons gebied. Ze stonnen d'r 
soms in de gestreepte onderbroeken veur, zo 
kan Vrouw Oostra-Lem van de woordeboek-
groep van Hooltpae nog uut overlevering 
vertellen. Uut verschillende tillefoonties dot 
ok blieken dat meensken meer en meer 
begonnen te vienen dat et niet goed was en 
laot aarme meensken hadrieden om eten! 

et vervoig 

Hoe staot et op et heden mit et woordeboek-
projekt? Zoas ik in et decembernommer 
schreefhe'k op et heden et vierde diel onder 
de hanen. Et eerste diel komt laest, neffens 
dat indertied pland is. Now, de eerste helte 
van de letter S zit d'r op en ok de letters U, 
W en Z bin op wat anvullings- en korrektie-
wark klaor. Dc kommende tied ligt dus de 
naodrok op 'e ofwarking van de letters 5, T 
en V. Jim heuren d'r wel weer meer van! 
Veur de ni'je lezers: de beide dielen II en III 
bin netuurlik veur e!keniene te koop. Veur 
f 60,- et stok, om de reklame mar kompleet 
te macken! 
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Veurbij, veurbi'j, veurgoed veurbi'j 

Bovenstaonde foto wodde oons toestuurd 
deur Tine Dekker-de Groot uut IJmuiden. Op 
'e foto staot heur schoonmoeder Andriesje 
Dekker-Oosterhof veur heur huus an de 
Heufdweg in Hooltpae. Et huus staot d'r nog 
altied, ongeveer op 'e hoogte van et plak, 
waor et gedaenkteken veur Wilfred Berry 
staot, de Kannedeze soldaot, die daor bi'j de 
bevri'jding van de Stellingwarven, dood-
scheuten wodde. 
Vrouw Dekker is de laeste west, die Wilfred 
Berry in leven mitmaekt bet. Ondaanks de 
schieteri'je is ze naor him toegaon. Hi'j 
kreunde, hong veurover en vreug nog om 
waeter, mar doe ze dat veur him haeld hadde 
en weer bi'j him kwam, was hi'j al dood. Ze 
bet een stok zaachte deken uut huus haeld en 
daor het ze zien heufd op legd. 
Wilfred Berry is eerst begreven op et hiem 
van de Buitboer in Berkoop, Inter bet hi'j 
zien laeste rustplak vunnen op et Kannedeze 
oorlogskarkhof in Holten. 

Op 'e foto (boven et heufd van vrouw 
Dekker) is te zien hoe as, deur de schieteri'je 
van de Duutsers, een koegel een halve klin-
kerstien uut de hoeke van de mure mitneu-
men bet. 
Op 12 april was et a! weer 53 jaor leden, dat 
Wilfred Berry (1920), die indertied trouw-
plannen hadde, doodseheuten wodde. Et 
monement in Hooltpae blift oons an disse 
trieste gebeurtenis herinneren. (jv) 



Ur 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!' 

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

goele veurweerden. 

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

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


