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Pieter Jonker 

Henk Kroese, 
firmament 

een ni'je schriever an et 

Meensken hebben vaeke yule meer telenten, 
as dat we in een eerste oogopslag zien. Et 
gebeurt alderdeegst wel es dat meensken die 
jow nao an et hatte liggen en daor aj' van 
daenken daj' ze staorigan wel van haever tot 
gotte kennen, dat die heur zomar in een 
bepaolde richting ontwikkelen, die aj' beslist 
niet verwaacht hebben. Zoe'n verrassing 
overkwam mi'j en een mooier kedogien kuj' 
je niet weensken. 

T' aovend gaot de reize naor Langedieke. 
Naor de WeidedUk 16 om percies te wezen. 
Die straotnaeme is een lillike naeme. Et bekt 
niet lekker. En hoe kuj' now toch dijken in 
Langedieke hebben. Mit mien ni'je autogien 
tuffe ik naor et laeste huus in de straote. In et 
beschoel van een hoeke bos leit daor an et 
aende et huus van Henk Kroese en Hillie van 
der Beek. Ze wonen daor tegere mit heur 
beide kiender Beint en Jonna. Op 2 meie van 
ditjaor zorde Jonna d'r veur dat disse 
prachtige vierkaorte kompleet is. As altied 
hangt d'r een ontspannen en rustige sfeer. 

Onwillekeurig gaon mien gedaachten even 
weeromme naor de tied dat ik van 
Hoogezaand uut daelestreek in de 
Stellingwarven. Now krek twintig jaor leden. 
Een weke of wat veurdat ik ok echt an et 
wark mos in Oosterwoolde wodde ik nuugd 
deur et bestuur van de Schrieversronte om 
een solsetaosiegesprek bi'j te wonen bi'j Jan 
en Rennie Betten an de Grietmanslaene in 
Oosterwoolde, omreden d'r in et kader van 
de Interimmaotriegel Jeugdige Warkiozen 
een administratieve mitwarker benuumd 
wodden moch. En omreden ik mit de ni'je 
mitwarker warken mos, wodde ik ok vraogd. 
We keuzen veur Rob Sloot. Laeter, nao zien 
vertrek, kreeg hi'j trouwens een prachtbaene 
bi'j de Woningstichting, waor as hi'j nog 
thuushoolt. Doe Rob Sloot goed en wel bi'j 
oons an slag was, kwam hi'j mit een wat 

vremde vraoge. '1k hebbe een kammeraod en 
die komt krek uut dienst en het nog gien 
baene en die wil hier ok wel graeg warken. 
Kan dat? Hi'j wil eerst hier ok wel vri'jwillig 
warken zonder verdienst.' En zo gebeurde et 
dat Henk Kroese stipt elke morgen om acht 
ure op zien wark kwam. Vief daegen in de 
weke zonder verdienst. Maonden aachter 
mekeer totdat d'r een plakkien veur him vri'j 
kwam, want intussen hadde hi'j zien pattien 
wel schoneveegd. 

Nao de Schrieversronte kreeg hi'j een betrek-
king bi'j de gemiente Stellingwarf-Oost-
aende. Op et heden het hi'j twie baenen: de 
helte van de weke warkt hi'j op kantoor bi'j 
Eupenbaore Warken en de helte van zien tied 
spendeert hi'j op 'e ofdieling Burgerzaeken. 
Henk Kroese het jaoren bestuurslid van de 
Stellingwarver Schrieversronte west en was 
een aktief lid van de Warkgroep Publiciteit, 
die as o.e. de boekekraante uutgeft, de su-
telaktie op touw zet en de ni'jjaorsbi'jien-
komst meugelik maekt. De laeste jaoren zit 
hi'j veur de Schrieversronte in et bestuur van 
de lekaole omroep Odrie. 

De verleiding is hiel groot om een protte her-
innerings op te haelen an oonze gezaemelike 
aktiviteiten of an oonze jaorenlange vrund-
schop, mar dat is et doel niet van disse reize. 
Disse reize moet d'r een vraoggesprek voerd 
wodden over de schrieveri'je van de haand 
van Henk Kroese. Mar veurdat et zoveer 
komt, he'k et weer in et gaoren mit de tech-
niek. Et gesprek moet aenlik opneumen wod-
den op een baantien. Now daenken jim bi'j 
jimzels: zoks hoeft toch niet zo bezwaorlik te 
wezen. D'r gaot j  niks mis mit die apperao-
ten. Zo simpel, zo ienvooldig. Had je 
gedacht, niet mit Pieter Jonker d'r bi'j. Et 
ienige aorige is dat bi'j et ofluusteren van de 
baand de eerste drie kertier hennegaot mit de 
weergaove van een diskussie tussen Henk en 



Henk mit zien zeuntien Beint. 

mi'j wat d'r allegere mis is mit et apperaot. 
Dat staot d'r wel a!legere op. Nao technische 
ingrepen van de kaante van de heer Kroese 
kowwe dan toch uut aende. 

Hoe komt een meenske d'r toe om verhaelen 
oppepier te zetten? 

1k bin d'r veur vraogd deur een mitwarker 
van et dorpepergramme van de !ekao!e 
omroep Odrie. Maonde!iks wodde d'r op een 
zaoterdagmorgen in een bepaold dorp een 
rechtstreeks radiopergramme maekt mit 
alderhaande verschil!ende onderdie!en. Mij 
wodde vraogd een soortement kolumnachtig 
verhael te schrieven en veur de mikrefoon te 
brengen. 

Mar d'r zal toch ok wel wat an veurofgaon 
wezen? 

As ambtener burgerlike staand heb ik netuur-
!ik wel ervering opdaon mit et schrieven van 
een toespraoke. lene van de laeste keren kon 

ik d'r a!derdeegst hiel wat van mien eigen 
kreativiteit in kwiet. Veerder schreef ik wel 
es teksten veur kabberetachtige stokkies veur 
femiliefeesten. Veur tussen de schoefdeuren. 
Trouwens ik hebbe ok bi'j de kabberetgroep 
van de gemiente speuld. Zoks zol ik nog wel 
es weer wi!len, mar et ontbrekt je gewoon an 
tied. 

Jow verhaelen he 'k lezen en somstieden heb 
1k d'r wel es even iene veur de radio heurd. 
Et is gien beschouwendproza. Et bin verhae-
len die injowfantesie opborrelen. D 'r zit 
humor in. Humor die deur associaosies op 
mekeer staepeld wodt. Zoj' dat ok niet et 
liefst doen en dan een betien in een hoog 
tempo, dat de meensken je haost iens niet 
bijholen kunnen, zoas b.g. bij Freek de 
Jonge? 

Bi'j et schrieven veur pebliek gaot et mi'j 
juust om de reakties van de meensken. Aj' 
aachter j  tekstverwarker wat aorigs bedaen-
ken, dan hoop ie dat et bi'j de meensken ok 



zo overkomt. Daor doej't aenlik veur. 
Somstieden lachen meensken om een stok-
kien in jow tekst, daj' zels mar hiel gewoon 
vienen en aj' veur jezels een aorig (woord-) 
grappien vunnen hebben lachen meensken 
soms niet. En wi'j' in een hoog tempo war-
ken, dan moej' wel een eigen pebliek heb-
ben, dat zoks mooi vint. 1k wete aenlik niet 
as ik dat et liefste doen zo!. le moe'n in 
zoe'n geval de meensken de hieltied een stap 
veur wezen. 1k bin trouwens niet zoe'n 
gedreven mannegien. As ik veur de radio 
weer een verhael klaor hadde, dan vun ik dat 
al een hiele opgaove en wa'k bliede da'k d'r 
zels wel tevreden over was. Et is verrekte 
aorig, dat aj' wat maeken, dat meensken daor 
om lachen kunnen. 

Mar hoe warkte et now percies? 

Doe ik vraogd bin, zeden ze dat ik dit wel 
kunnen zol. 1k hebbe doe zels een stok aach-
ter de deure zet deur ja te zeggen, want dan 
mos ik elke maond een verhael schrieven. 1k 
hadde ok wel et gevuul dat ik mit de schrie-
veri'je es wat doen mos. Wat meer naor 
buten treden. Dat kwam veural deur de reak-
ties die ik kregen hadde bi'j een stok da'k 
schreven hadde veur een trouweri'je. 1k 
hebbe wel tegen de radioploeg zegd, dat a'k 
et gevuul hadde dat ik et nao drie keer nog 
niet kon, da'k dan stoppen kunnen wol. 

Hoe belangriek is humor injow verhaelen? 

1k hebbe d'r doe veur keuzen dat elk dorp, 
dat deur Odrie bezocht wodde, zels et onder-
warp van mien verhael wodden zol. Et iene 
dorp daor ziej' wat meer in, as in et aandere. 
le willen toch wel graeg dat deur de humor 
in zoe'n verhael de meensken es even wille 
hebben en heur eigen dorp ok es een betien 
relativeren kunnen. Meensken moe'n heur 
dorp en de meensken daore ok in mien ver-
hael herkennen kunnen. 

Wanneer is een verhael slaegd? 

Ja, dat hangt ems toch wel of van de reakties 
die aj' van aanderen op jow verhael kriegen. 
Dat kan ik zels muuilik inschatten. Bi'j et 

iene verhael he'k een beter gevuul as bi'j et 
aandere. D'r moet wel lacht wodden. Ic kun 
niet alliend toppers schrieven. Et hangt soms 
ok van et pebliek of As ze et niet aorig vie-
nen dat heur dorp een betien op 'e hakke 
neumen wodt, dan zullen ze minder hadde 
lachen. Daoromme kan ik et nog wel ien van 
mien betere verhaelen vienen. 

Is et niet muuilik om rechtstreeks mit pebliek 
d'r bijje verhael veur te dregen? 

Ja, as et slim !ewaaierig is in de zael dan 
woj' slim onzeker. An de aandere kaante is 
et wel et aldermooiste aj' d'r pebliek bi'j 
hebben. Te kriegen drekt reakties. 

Hoe bouw ie een verhael op? 

Dat is hiel verschillend. An et aende van et 
verhael perbeer ik even weeromme te kom-
men op et begin. le perberen netuurlik een 
aorige slotzin te hebben of een aorige uut-
smieter, mar dat lokt ok niet altied. 1k wark 
niet mit een bepaold stramien. In de !engte 
van et verhael wa'k ok wel een betien vri'j, 
meerst zoe'n zeuven menuten. In een recht-
streekse uutzending is et allegere wel een 
betien p!ooiber. 

Hoe bepaol iejow onderwarpen injow ver-
haelen? 

1k wil niet dat verhaelen op mekeer lieken 
gaon. Et makke!ikst is daj' je wat groots in 
een bepao!d dorp veurste!len. Een vliegveld 
op 'e Haule en de Keuninginne komt op 
Keuninginnedag in Donkerbroek. Et mooiste 
warkt et aj' meensken injow verhael een 
rolle speulen laoten, die as iederiene kent. Et 
gemientebestuur zol daoromme netuurlik een 
makkelike prooi wezen van een verhaelever-
teller. Dat he'k ok wel een peer keer daon, 
mar zoks moet niet te vaeke. Dan wodt et 
mi'j te veurspelber. 

He]' ok een bosschop mitjow verhaelen, of is 
et alliend mar vermaek? 

Aenlik he'k gien grote bosschoppen te verge-
yen, mar zo now en dan zat d'r wel een klein 



Henk Kroese. 

stiekeltien in. Et gaot mi'j d'r omme dat 
meensken heur dorp, heur aktiviteiten en 
heurzels ok wel es een betien relativeren 
moeten. Veerder bin ik niet zoe'n kritische 
volger. Bi'j et verhael over Appelsche heb ik 
dat misschien nog et meerste daon. Aenlik 
bi'j Haulerwiek, Ni'jberkoop en Berkoop ok 
we!. Mar ik moet laeter wel mit goed fesoen 
weer in zoe'n dorp kommen kunnen. 
Deurdaj' bepaolde situaosies es een betien 
uutvergroten en overdrieven, hool ie et dorp 
soms toch een klein spiegeltien veur. Mar ze 
moe'n d'r wel omme lachen kunnen, want 
dan kun ze heurzels relativeren. 

De laestejaoren bin d'r al meer schrievers 
doende west mit dit genre van de kolumn dat 
de Stelling-warvers es in de spiegel kieken 
lat. Daenk mar es an Qene Bult mit zien ver-
haelen over Stelling en de vrouw destieds in 
De Koerier, daenk es an Karst Berkenbosch 

en an Johan Veenstra, die wekeliks in de 
locht was mit de Stellingwarver 
Stiekelstokkies. Wi / 'jow onderscheiden van 
heur wark, wi/' et nog beter doen? D 'r wodt 
toch gauw vergeleken? 

Nee, ik hebbe nooit et gevuul had van ik 
moet et op die of die meniere doen. 1k bin 
d'r zels an begonnen en wat een aander dot 
moet een aander mar weten. Netuurlik is d'r 
wel es zegd: 'Et is krek Johan Veenstra'. Dat 
erveer ik as een komp!ement. Mar ik zeg d'r 
drekt bi'j: How, how, Johan en ikke schrie-
yen beide in et Stel!ingwarfs, we bin beide 
veur de radio west en we holen beide van 
humor. 1k hebbe zels nog mar een peer ver-
haelen schreven, dan verdien ik et nog niet 
om verge!eken te wodden mit Johan 
Veenstra. 
1k verge!iek meze!s niet mit Johan Veenstra 
en ok niet mit aanderen. 1k warke gewoon an 
de verhaelen. 1k be!eef d'r een protte plezier 
an as ik ze veur de radio veurlees en as ze 
dan goed ankommen. Daor hoolt et ok weer 
op, totdat ik vier weken laeter weer es een 
verhael maeke. Dat is een hie!e aandere 
meniere as de intensieve meniere van schrie-
yen van Johan Veenstra, die destieds weke-
liks een goed verhael schreef. Da's hie! knap. 

Komt d'r een vervolg op jow schrieveri/e? 

Ja, ik zol nog wel es geern schetsies schrie-
yen willen veur een kabberet. Dan gebeurt 
d'r wat meer mit jow teksten as ien keer veur 
de radio veur!ezen. Een roman of dichtbun-
del hoeft van mi'j niet verwaacht te wodden. 
1k zol daenk ik ok nog wel es wat veur kien-
der schrieven willen. 1k zit misschien dichter 
bi'j de wereld van et kiend as bi'j die van de 
voiwassene. Mien fantesie de vri'je loop lao-
ten, ik daenke da'k dat et liefst doe. Een psy-
chologische roman hoeven ze van mi'j niet te 
verwaachten. Schrieveri'je is ok wel een 
kwestie van tied, die aj' d'r veur vri'j mae-
ken willen of kunnen. 1k daenke dat yule 
meer meensken zoksoorte dingen doen kun-
nen, as ze de tied d'r mar veur nemen. 
Hoogste tied om de leesders van De Ovend 
mit te nemen naor iene van de veertien ver-
haelen van Henk Kroese. 



Henk Kroese 

De Fochtel 

De iene het et toch mar een stok beter veur 
mekeer as de aandere. Waor de iene in een 
klein husien woont, woont de aander haost in 
een kesteel. En ridt de iene op een twiede-
haans fietsien, de aander het een dikke spik-
splinterni'je auto onder de kont. 
Dat is niet alliend zo mit meensken, dat is ok 
zo mit dorpen. Sommige dingen bin ok 
logisch; as klein dorp hej' vanzels meer 
ruumte om de deure as grote stad. 
Mar et wodt al aanders daor waor et iene 
dorp et doen moet mit een aorig stokkien 
gruun wiels et ere dorp daor een echt netuur-
monement tegenover zetten kan. Kilemeters 
groot en zels tot over de laansgreenzen 
bekend. 
Wat dat angaot hebben jim et hier op 'e 
Fochtel goed veur mekeer. Now zal dat veur 
een pat ok de reden wezen waorom as jim 
hier wonen, daor hej' ommes invloed op. 
Mar waor aj' gien of in alle geval minder 
invloed op uutoefenen kunnen is: wie kom-
men d'r mit mi'j nog meer te wonen? 
Now ok wat dat angaot hebben jim et hier 
geweldig troffen. 

Jim hebben d'r hier op et dorp een peer rond-
lopen daor kun de ere dorpen bi'j lange nao 
niet an tippen. 
Zo hej'm een peer geweldige publicisten. 
Publicisten hen, dat bin meensken, vaeks 
mannen, die daenken dat ze et beter weten en 
die daor ok mar wat graeg veur uutkommen. 
Dat is wat kot om de bocht en et klinkt mis-
schien wat negatief mar zo is et beslist niet 
bedoeld heur. 
Zonder de ere Fochtelers tekot te doen vien 
ik dawwe et hier best hebben meugen over 
een elite. 

Wi'j' wat weten uut de geschiedenis of hej' 
een vraoge over bi'jglieks de veldnaemen op 
'e Fochtel dan is d'r mar iene waor aj' naor 
toe moeten: Otto de Vent. 
Die wet van alles een protte en van weinig 

nog meer, dat is een waandelende encykiope-
die. 
Van laandverhuzers ok hen, daor wet hi'j 
alles van. Ur wodt zels zegd dat hi'j al wus 
waor ze telane kommen zollen, doe ze zels 
nog niet iensen wussen dat ze votgaon zol-
len. 
Dat liekt mi'j wel wat stark mar as et al zo 
was zol et mi'j toch niet verbaozen. 

Mar Otto de Vent is niet alliend as hi'j over 
de greenzen henne kikt. D'r is nog iene die 
dat dot en die him mit een niet oflaotende 
energie inzet veur et iene wodden van 
Europa: Haans van Borselen, de goeroe uut 
Rotterdam. 
Jene die as geweldig veul kontakten over de 
greens het en waor wi'j in de Stellingwarven 
geweldig bliede mit wezen moeten. En reken 
mar dat ze heur in Rotterdam nog wel es 
aachter de oren klauwen zullen. 
En ik zal et jim nog starker vertellen: Dat ik 
hier zit dat komt deur him. 
Nog niet zo lange leden hadde ik dat nooit 
durfd. Zeker weten mar wat wi'j' ok, je hide 
leven laank geven aanderen j  et gevuul daj' 
d'r niet bi'jheuren. Ic bin gien Hollaander, ie 
bin gien Fries, ie bin mar een Stellingwarver, 
mar een Stellingwarver. 
Och ik hadde wel es wat boeken lezen over 
de Stellingwarven mar die hebben nooit bot 
indrok op mi'j maekt. Mar deur de publikao-
sies van Haans van Borselen, vaeks mar een 
peer fladdegies pepier, hebbe ik een gevuul 
veur eigenweerde kregen. 
1k bin mi'j bewust wodden van mien 
Stellingwarver identiteit. Zomar, inienend! 1k 
hebbe d'r van poere opwiening een peer 
naachten niet van slaopen kund. 
Dan struunde ik mar omme en vreug me de 
hieltied of hoe as et toch kon da'k zo stom 
west hadde. Of ik pakte de fiets en gong naor 
een stil plakkien in de bos of argens in de 
laanderi'jen. Daor zette ik clan de fiets daele, 
ik maekte van mien hanen een soorte van 



toeter, die zette ik an de mond en dan raosde 
ik et uut: '1k bin een Stel!ingwarver!' En 
wiels de echo 'lingwarver, warver, arver' 
votsturf heurde ik van verschillende kaanten 
roepen: '1k ok! 1k ok! 1k ok!' 
Wi'j bin mit mekeer veul daank verschuldigd 
an disse beroemde zeune van De Fochtel. 

Mar tegen ien persoon moet hi'j et ofleggen, 
en Otto ok trouwens. Zi'j weten vanzels over 
wie as ik et hebbe en zullen daor grif gien 
muuite mit hebben. 
Want aj' daor de publikaosies van lezen dan 
vaa!tje pas een scharp analytisch daenkver-
mogen op. Et is verschrikkelik knap aj' zien 
hoe as disse persoon in staot is en breng zae-
ken weeromme tot de waore esseensie. Mar 
ok omkeerd wodt zien laoten hoe as grootse 
plannen in een peer zinnen dudelik maekt 
wodden kunnen. Plannen die niet alliend 
getugen van een geweldig kreatief daenken 
mar ok van lef. Lefomje as klein dorp zien 
te !aoten en zels je identiteit te bepaolen. 
Hier op 'e Fochtel begriepen jim netuurlik 
allemaole wel dat ik et hebbe over perf. dr. 
W.E.G. Korhoen. 
Grifdaj'm et allemaole mit rni'j iens binnen 
dat de benaeming 'elite' hier meer as op zien 
plak is. 

Vandeweke was op 'e til!evisie de onderteke-
fling van 'et verdrag van Amsterdam'. Dat is 
iene van de verdregen die as ondertekend 
wodden moeten in et kader van et iene wod-
den van Europa hen en doe mos ik inienend 
an De Fochtel daenken, wonder hen? 
Now moe'n jim weten dat ik eerst niet zo 
waarm leup veur dat iene Europa heur. 
Hie!emaole niet doe ik heurde dat ze de 
kiompen verbieden wollen. Die voldeden 
niet an de Europese richt!ijnen. Mooie boel 
docht ik, a!les wodt soepeler behalven die 
iene richtlijn die as over oonze klompen 
gaot. 
1k zag et al hielemaole veur me. Klompen 
die oons !aand binnensmokkeld wodden, ver-
burgen in een kontainer mit hasjies. 
In Oosterwoo!de wodt de eerste kiompe-
shop eupend. Wethoolder Ne! van 
Burgsteden hoo!t een waarm p!eidooi veur de 
vri'je klompeverstrekking en biedt et eerste 

peer an an een vers!aafde boer van Dc 
Knol!e. Nog dezelde weke wodt op 't West 
een tippeizone insteld veur kiompeprostitu-
sie. 
Gelokkig hebben ze inzien dat ze daor goed 
verkeerd doende weren mar veul vertrouwen 
hadde ik d'r doe al niet meer in. 
Dat veraanderde doe ik mi'j ofvreug wat as 
d'r gebeuren zol as disse drie mannen heur 
kwaliteiten es op iene bu!t gooien zo!!en. 
Grif dat et mit dat iene Europa dan nog best 
goed komt. 

Van et verleden kuj' !eren en daor kuj' in de 
toekomst een protte an hebben. Dan komt de 
kennis van Otto de Vent goed van passe. Mar 
aj' wat berieken wi!!en hej' krojen neudig. 
Dan kommen die Europese kontakten van 
Haans van Borselen weer goed van passe. 
Aj' daor et scharpe analytische daenkvermo-
gen, de kreativiteit en de lef van perf. dr. 
Korhoen bi'j doen kan et niet aanders of De 
Fochtel moet een leidende rolle speulen gaon 
in et iene wodden van Europa. 
En dan zo'k et aorig vienen dat d'r in dat 
iene Europa een stok van de Fochteler identi-
teit weerommekomt. 
De korhoen op de Euro bi'jg!ieks. Daj' dan, 
krek as now in Nederlaand mit snippen en 
iesvoegelties, in Europa betaelen kunnen mit 
een korhoen. 

Grif dat d'r nao 'et verdrag van Mestricht' en 
'et verdrag van Amsterdam' dan ok nog wel 
es in kefé Van Weperen 'et verdrag van De 
Fochtel' tekend wodden zal. 
En as dan de menisters, naodat bi'j et ni'je 
keunstwark et staotsiepetret maekt is, tegere 
an et buffet zitten in dorpshuus 'Et Legien', 
wo'n zi'j toespreuken deur de eregaast van 
die dag, de president van de Verienigde 
Staoten. 
En die is zo onder de indrok raekt van al!es 
wat hi'j op 'e Fochtel zien het dat hi'j zien 
toespraoke bes!uut mit de historische woor-
den: '1k bin een Stellingwarver'. 
Hi'j krigt een groot applaus mar boven et 
gekiap uut heur ie dude!ik klinken: '1k ok! 1k 
ok! 1k ok!' 



Krummelfies 

SPREUKEKELINDER 1999 

Krek as ieder jaor komt d'r weer een 
Stellingwarver Spreukekelinder uut bi'j uut-
geveri'je Van de Berg in Enschede. 
Dc spreukekelinderkemmissie, bestaonde uul 
Jan Oosterhof, Joop Oosterhof en Pieter 
Jonker, het weer een hiele protte aorige 
spreekwoorden, zegswiezen en stokkies veur 
aachter op 'e kelinderbiatties bi'j mekaander 
gadderd en staot borg veur weer een pracht 
van een kelinder. 
Peter Lazarov maekte veur de ni'je kelinder 
een hooltgravure van et Helomaslusien bi'j 
de Lende onder Wolvege. 
De kelinder kost f 19,50. (jv) 

SUTELAKTIE 

Op 3, 7 en 10 oktober wodt van 'tjaor de 
sutelaktie hullen. Doen jim ok weer mit? 
Geefjim alvast op bi'j de Stellingwarver 
Schrieversronte in Berkoop, dan macken we 
d'r mit mekaander weer drie prachtige dae-
gen van! (jv) 

KLASKE 

Kiaske, die et omsiag van disse augustus-
Ovend opfleurd, is de lease-poes van de 
Stellingwarver Schrieversronte. In wezen is 
et de katte van Klaas Menger, ien van oonze 
buren, mar Kiaske komt daegeliks bi'j de 
Schrieversronte over de heerd. Hi'j ligt lek-
ker in de zunne op et tegeiplein aachter oons 
instituut en hi'j komt in et gebouw, ligt daor 
op een stoel te slaopen, krigt melk en kafle-
brokkies en vret, as hi'j de kaans krigt, et 
vleis van de bolle van de mitwarkers! Et mag 
dudelik wezen: we bin allemaole staepelgek 
op Kiaske! (jv) 

VESITE 

Op 3 juli kwam et orgenisaosieburo van et 
projekt Steden-ring veur een kennismaeking 
naor oons instituut. Veurzitter en direkteur 
zorgden veur de ontvangst. Et projekt 
Steden-ring is een kultuur-toeristisch projekt 
om een tal kleine steden en dörpen in 
Nederlaand beter op 'e kaorte te zetten. 
Berkoop heurt daor ok bi'j. (jv) 

DE RUSSCHEN'S VAN DONKERBROEK 

Onder disse titel verscheen d'r van de haand 
van Jannes Russchen uut Liwwadden een 
boek over een Oost-Stellingwarver boerefe-
milie van 1700 tot 1974. De femilie 
Russchen vienen we van om-en-de-bi'j 1700 
tot 1850 op 'e Weper onder Oosterwoolde, 
mar van 1769 tot 1816 ok op 'e plaetse 'De 
Russchen' an de Balkweg in Donkerbroek. 
Van 1893 tot 1968 zitten ze op et Westaende 
in Donkerbroek. Et aorige van dit boek is dat 
de pake van de schriever, Jannes Jacobs 
Russchen, de verteller van de verhaelen was 
en dat zien zeune Roelof Russchen d'r veur 
zorgde dat ien en aander op stencil kwam. En 
die zien zeune het de hide femiliegeschiede-
nis veerder uutdiept. Et boek is meer as een 
femilieboek, want de schriever haelt ok tal 
van aorige herinnerings op an meensken en 
situaosies in Donkerbroek. Varkenslaachter 
en klokkeluder Luite Piekeboer en Bliende 
Keimpe, de winkelman en orgenist wo'n 
weer tot leven brocht en dat gelt ok veur de 
Kompeni'jsters as Paulus Jakje, Jeltsje Hap 
en Kees Knien. Veural ok veur de geschiede-
nis van et West van Donkerbroek geft et 
bock an de haand van veilingverslaegen een 
protte infermaosie. Et boek zicht d'r keurig 
verzorgd uut mit tal van illestraosies. Et kost 
f 35,-- enistekoopbi'j deNije 
Ooststellingwarver, bi'j 't Witte Huus en bi'j 
de schriever, 058-2122895. (pj) 



Twie ni'je, biezundere boeken van Johan 
Veenstra en Remco Heite 

VERRASSEND STELLING WARPS 

Et ni'je bock van Johan Veenstra, wat op 25 
september uutkomt, is wel een hiel biezun-
der bock. Et is maekt op verzuuk van Frits 
van der Vinne, de bedriefsleider van 
Boekhaandel Zwikstra in Wolvege. Boek-
haandel Zwikstra bestaot van 'tjaor 100 jaor 
en Frits van der Vinne wol graeg een biezun-
der Stellingwarfs bock mit uutgeven, dat 
daoromme vreug hi'j Johan Veenstra om een 
riegel mooie verhaelen van bekende 
Nederlaanstaelige schrievers en schriefsters 
te vertaelen in et Stellingwarfs. Johan 
Veenstra kreeg de vri'je haand om die ver-
haelen uut te zuken, die hi'jzels et mooiste 
vun om te vertaelen. 
Op die meniere ontston Verrassend 
Stellingwarfs. Johan Veenstra vertaelr Marga 
Minco, R.J. Peskens, Marjan Berk, Maarten 
't Hart, Margriet de Moor, Cees Nooteboom, 
Lieve Joris, S. Carmiggelt, Vonne van der 
Meer, Rudi van Dantzig, Rascha Peper, 
Adriaan van Dis. 
Ben uniek bock! Nargens, in welk streektael-
gebied van Nederlaand dan ok is, veur 
zoveer we naogaon kunnen, een bock uut-
kommen mit vertaelings uut de Nederlaans-
taelige literetuur van nao de Twiede 
Wereldoorlog. 
Johan Veenstra het schrievers en schriefsters 
uutzocht, die hi'jzels goed vint en verhaelen, 
daor hi'j himzels in weerommevienen kan, 
die dichte bi'j himzels en bi'jtieden dichte 
bi'j zien eigen wark staon. 
Dc vertaelde schrievers, heur eventuele 
rechthebbenden en de diverse uutgevers 
reageerden mitien enthousiast. Ze gavven 
allemaole drekt heur toestemming. Cees 
Nooteboom stuurde een brief, waor hi'j zien 
wardering veur regionaole kultuur op een 
treffende meniere in onder woorden brocht, 
Rascha Peper dee heur best een pat van héiir 
brief in et Stellingwarfs te schrieven en 
Marjan Berk hong, hielendal uut de schroe- 

yen, aovens laete bi'j Johan Veenstra en 
morgens vroeg bi'j Pieter Jonker an de tille-
foon! 
Van Verrassend Stellingwarfs wodt een ien-
maolige oplaoge van 1.000 exemplaoren 
drokt, daor Boekhaandel Zwikstra de helte 
van ofnemt. Et bock wodt niet herdrokt. Ur 
schient now al spraoke te wezen van een col-
lectors-item! Wetende dat de boeken van 
Johan Veenstra meerstal slimme viot verko-
pen, is et hier dus echt van: wees d'r bi'j, 
want op is op! 
Peter Lazarov maekte een prachtig omsiag 
veur et bock, de hooltgravure die hi'j veur et 
omsiag maekte, staot ok nog een keer veur 
in et bock ofdrokt. 
Et hide projekt wodt mit subsidieerd deur de 
perveensie Frieslaand, de Stichting Lezen en 
Boekhaandel Zwikstra. 
Et bock wodt prissenteerd op vri'jdagaovend 
25 september bi'j Dragt in Wolvege. Dc 
aovend begint om 8 ure en jim kun d'r bi'j 
wezen! 
Dc invulling van et pergramme is, now we 
dit stokkien veur De Ovend schrieven, nog 
niet hielemaole rond, et is ok nog een betien 
onwisse wie et eerste exemplaor krigt. Ur 
wodt zeker een forumdiskussie hullen over 
et vertaelen van literair wark en d'r kommen 
grif ok een peer vertaelde schrievers. Vonne 
van der Meer en Marjan Berk hebben al toe-
zegd. En netuurlik bin d'r veurdrachten uut 
et oorspronkelike wark en de vertaeling. 
Gratis kaorten kuj'm haelen bi'j Boekhaan-
del Zwikstra in Wolvege en de Stellingwar-
ver Schrieversronte in Berkoop. 
Verrassend Stellingwarfs kost f 19,95. Et is 
alvast te bestellen op 'e bestelliste in disse 
Ovend en bi'j de boekhaandel. (red.) 



GUUS HELLEGERS BEELDHOUWER 

Op ii september 1998 versehient d'r bi'j de 
Stellingwarver Schrieversronte een biezun-
der boek. De eerste exemplaoren wo'n 
anbeuden deur mevr. Janneke van 
Groeningen-Hazenberg uut Eelde. Zi'j en 
heur man Jos van Groeningen bin de initia-
tiefnemers en direktie van et Museum 'De 
Buitenplaats' in Eelde. Dat is een schitterend 
museumkomplex veur figuratieve keunst dat 
ok et wark van Guus Hellegers brengt. De 
eerste exemplaoren zullen anbeuden wodden 
an de schriever van et bock, drs. H.R. 
(Remco) Heite uut Wolvege, an de beeldhou-
wer en medailleur Guus Hellegers uut 
Steggerde en an vormgever Leendert van 
Pelt uut Zaandhuzen. Disse drie meensken 
staon netuurlik borg veur de kwaliteit van 
disse Schrieversronte-publikaosie. 

Gustaaf Th. M. Hellegers en zien vrouw 
Marion wonen langer as viefentwintig jaor in 
Steggerde. Hi'j wodde op 30juni 1937 gebo-
ren in Teteringen. Nao zien opleiding an de 
Keuninklike Akedemie veur Beeldende 
Keunsten in Den Haag dee hi'j nog een ver-
volgopleiding an et Nationaol Hoger 
Instituut veur Schone Keunsten in 
Antwarpen. 
Van 1972-1975 was hi'j ok keunstkritikus 
bi'j de Liwwadder Kraante en jaorenlaank 
was hi'j docent an de Akedemie Minerva. 
Deur et hide laand staon beelden van 
Hellegers, wiels zien pennings en kleinplas-
tick ok grote wardering kriegen. 

De Stellingwarvers kennen meerstal et ni'je 
beeld van Guus Hellegers in Wolvege 
'Aurora', iene van de droompoorten. Et 
beeld staot vlakbi'j et kantoor van De 
Stellingwarf en wodde in 1997 plaetst. 
Meensken kennen vaeke ok et beeld van 
Fedde Schurer in Et Vene wel, en ze weten 
ok wel dat Hellegers de penning van de H.J. 
Bergveld-pries maekte. Dan hoolt et vaeke al 
op en daoromme is et van groot belang dat 
we staorigan meer geweer wodden over et 
wark van disse bescheiden, mar oe zo be-
langrieke Stellingwarver keunstener. 
As d'r van de Schrieversronte uut een beroep 

daon wodde op Hellegers om mit te helpen 
dan was hi'j altied persent, mit naeme zien 
bi'jdrege an et boek over Dirk Kerst 
Koopmans en zien mitwarking an de keunst-
kelinders van de Schrieversronte tegere mit 
de Veurschotbaank. 

In een vraoggesprek mit de beeldhouwer 
diept schriever Remco Heite leven en wark 
van Guus Hellegers uut. Et bock begint mit 
een beschouwing van Heite over et wark van 
Hellegers. Nao disse twie bi'jdregen volgt 
een beschrieving van et wark an de haand 
van foto's, die van goeie dokumentaosie 
veurzien binnen. Naost de infermaosie kriej' 
as leesder mit 133 foto's een goed beeld van 
de ontwikkelings in et wark van Hellegers, 
zoas die deur de jaoren plak vunnen hebben. 
Et bock slot of mit een overzicht van de 
belangriekste tentoonstellings en de belang-
riekste literetuur. 
Heite het een peer jaor an dit bock warkt en 
levert een gedegen stok wark of: een klein 
monement veur een beeldhouwer. Remco 
Heite het tal van publikaosies op zien naeme 
op et terrein van de Nederlaanse letterkunde, 
warkte alderdeegst mit an et Friese tied-
schrift Troiwaer. Veur beeldende keunst het 
hi'j ok grote belangstelling. Hi'j maekte stu-
die van 'Dc Stijl', schreefok over zien vrund 
de schilder Rinny Siemonsma en was veur-
zitter van de Stichting Beeldende Keunst 
Frieslaand, die o.e. de keunstuutlien orgeni-
seert. Hi'j is veurzitter van de Dirk Kerst 
Koopmans-Stichting en veurzitter van de 
Stichting Nobilis. 

Et bock verschient in een twiekleuredrok en 
de Schrieversronte besleut Leendert van Pelt 
uut Zaandhuzen as vormgever an te trekken. 
Van Pelt was ok docent an de Akedemie 
Minerva. Hi'j gafdaore vormgeving. Ur is 
van alle kaanten financiële hulpe kommen: 
de P.W. Janssen's Friesche Stichting , et 
Anjerfoons, de perveensie Frieslaand, een 
niet naoder te numen Stichting in Den Haag, 
de Koperetieve Veurschotbaank Berkoop en 
de gemiente West- Stellingwarf. Ft bock kost 
f 39,50 en is ok te bestellen op 'e beste!!iste 
in disse Ovend. (red.) 



Piet Oosting 

Post uut de Charente 

Zi'jen en oogsten 

Tiedens een zwarftocht deur de omgeving, 
op zuuk naor fossielen, die her en der tussen 
de kalkstienen in de velden liggen, kommen 
we bi'j een mit een bossien begruuide heuvel 
telane. Op de helling, tussen de struken, ligt 
alderhaande ofval, waor de meensken op een 
gegeven mement vanof wezen wollen. We 
sneupen d'r wat in omme en dan zegt de 
vrouw opiens: 'Kiek es, hier ligt een oolde 
haandploeg.' 
Tussen verroest krammedraod, oolde iezeren 
potten en pannen en kepotte waegenvielen, 
liggen daor twie oolde haandploegen en een 
klein eidegien. Da's mooi veur in de tuun. 
Dus we beginnen dapper de rotzooi, die d'r 
ommehenne en bovenop ligt, vot te scheu-
ren. Dat eidegien hebben we aorig viogge 
vri'jmaekt, de twie ploegen vargen hiel wat 
meer inspannings. 
'Weten jow wat?' zeg ik tegen de vrouw, 
'lopenjow mar naor huus toe en hael de auto 
op. Dan krooi ik dit ding de heuvel of naor 
de weg toe. Et lopt allemaole of naor de weg 
toe, dus dat lokt me wel.' 
De vrouw gaot op pad naor huus om de auto 
te haelen en ik pakke et eidegien bi'j zien 
aachterste haoken. Zo is 't krek een oolde 
kroje. Mar wel iene mit een roestig iezeren 
vielegien veuran. En et is wel heuvel of, mar 
toch gauw nog een kleine kilemeter naor de 
weg toe. Et zwiet staot me overal op 'e belig 
as ik uutaendelik bi'j de weg ankomme mit 
mien butenmedel kroje. De vrouw komt krek 
anrieden. We hangen oonze voonst aachter 
de auto en even laeter staot hi'j sierlik te 
pronken op et grosveld. 
'Die ploegen, dat wodt niks zo,' zeg ik, 'die 
krieg ik nooit naor beneden.' 
'Ok niet mit 'n beidend?' vragt Willie hoop-
vol, want die wil heur eigen krachten nog 
wel es overschatten. 
'Ok niet mit 'n beidend,' zeg ik somber. 
Mar dan daenk ik miens an Marcel mit zien 

trekker. Dat is de oplossing veur zoe'n ker-
weigien. 1k stappe naor Marcel toe, die in de 
tuun an 't scharrelen is en begin een prao-
tien. 
'Daorginderd hen, daor ligt dat bossien op 
die heuvel.' 
'Ja,' onderbrekt Marcel me, 'da's mienend.' 
Ja, dat ha'k wel weten kund. 
'Now, dan weten jow netuurlik ok wel dat 
daor een bulte ofval ligt. Vienen jow et arg 
as ik daor wat spullegies tussenuut haele, die 
ik nog wel bruken kan?' vraog ik onschul-
dig. 
'Ligt daor dan nog wat bruukbers bi'j?' vragt 
Marcel even onschuldig, mar mit een waek-
zem toontien. 
Want die Hollandais het al meer dinkies 
oplapt, die hi'j as rommel beschouwde, en 
dan zien ze d'r miens weer hiel antrekkelik 
uut. 
'Now,' zeg ik zo neutraol meugelik, 'veul 
bruukbers is d'r niet bi'j, mar d'r liggen wat 
van die oolde iezeren pannen en zo, die wil 
ik wat oplappen, dan kan de vrouw ze as 
bloempotten bruken.' 
Marcel trapt d'r mit beide ieerzen in, et 'en 
Z0

9  ontgaot him eventies. Hi'j vint et gien 
perbleem. Oolde iezeren pannen en potten 
het hi'j nog genog, en daor zitten gien gatten 
bi'j in de bojem. 
'Jow haelen d'r mar weg wat as jow hebben 
willen,' zegt hi'j gui. 
'Mooi,' zeg ik, 'want d'r liggen ok twie 
oolde haandploegen, die ik al uut de rotzooi 
trokken hebbe, mar die bin te zwaor om mit 
de haand mit te siepen, kun jow me die niet 
mit de trekker ophaelen?' 
Jaaa, ik beginne al aorig te leren om rond te 
daenken. 
Marcel vuult him dudelik bedonderd, mar 
hi'j nemt et gelaoten en perbeert om niks 
marken te laoten. 
'Ja heur,' zegt hi'j 'die breng ik jow wel 
even thuus.' 
Twie daegen laeter staot d'r, as wi'j morgens 



De ploeg bi j oons in de tuun. 

beneden kommen, iene mooie oolde ploeg in 
oonze tuun. lene. De aandere staot sierlik te 
pronken in Marcel zien eigen tuun. 
'1k vun et toch wel mooi staon, doe ik dat zo 
bi'j jim zag,' zegt Marcel, 'en d'r staot ok al 
een eidegien, dan wodt et misschien wel wat 
te vol, hen? Lag d'r aenliks mar ien eide-
gien?' vragt hi'j nog aachterdochtig. 
'Volgens mi'j moe'n d'r ok twie eidegies 
west hebben.' 
1k bin bange dat Marcel veur dat aandere 
eidegien greven moeten zal, want dat is 
waorschienlik nao een jaor of veertig hiele-
maole overwoekerd deur de bos. 1k hebbe 
temeensen gien twiede eidegien zien. 
Marcel vertelt trots dat Laure as jong mae-
gien nog mit die ploegen warkt het, mit een 
grote osse d'r veur. Laure staot d'r glimmend 
bi'j te nikken. Langzemerhaand kommen we 
Tr aachter dat Marcel nog wel argens vanof 
zien kan, mar Laure begint meer en meer de 
weerde van oolde spullegies te ontdekken. 
Daoromme vertel ik ok mar niet dat ik bi'j et 
sneupen op ien van zien zoolders, waor ik 

overigens zien zegen bi'j hebbe, een oolde 
koffiemeule vunnen hebbe. Et bakkien was, 
krek as alle aandere oolde hoolt hier, opvre-
ten deur de hooltworm. Et gietiezer en et 
keuper zatten goed verstopt onder een peer 
dikke laogen vieze grune varve. Mar doe 't 
apperaotien hielemaole schone en ok weer 
hiel maekt was, leek et weer een jeweeltien. 
Peugeot Frères, staot d'r op. Argens kwam et 
medel me bekend veur. En ja, heur, we heb-
ben een stel koffiekoppies van een bekend 
Nederlaans koffiemark, waor oolde koffie-
meulen op ofbeeld staon. Laot disse daor 
now ok bi'j wezen. Peugeot Frères 1877. 
Een taofelkoffiemeule uut 1877 dus. 
Meensken onder jim, die in een Peugeot re-
den, weten now dus, dat ze een veredelde 
koffiemeule in de gerage staon hebben, want 
zoas Philips scheerapperaoten maekte van 
mislokte fietsdynamo's, zo hebben de 
Peugeot Frères een moter in een koffiemeule 
zet en d'r vielen onder monteerd. Van die 
auto's weet ik et niet zo, mar de koffiemeule 
is prachtig. En Laure krigt him niet, daorveur 



heb ik d'r teveule wark an had. Angezien ze 
toch niet wussen dat ze him hadden, 
beschouw ik et mar as een voonst uut de 
poubelles. Uut et ofval. 
Die middag gaon we naor Chalais en naor de 
baank, want ik hebbe nog een appeltien te 
schellen mit monsieur Blanchard, de plaetse-
like direkteur van de baank, waor wi'j oonze 
Fraanse rekening hebben. Now hebben wi'j 
al een peer anverinkies had, die netuurlik 
misverstanen weren, mar hi'j is nooit bliede 
as hi'j mi'j zicht, want dan is d'r wat mis. 
Hi'j schöt dan ok haostig zien kantoor in en 
trekt de deure aachter him dichte as hi'j me 
Tr inkommen zicht. Et zal him niet helpen. 
'1k wol eventies mit monsieur Blanchard 
praoten,' zeg ik fleurig tegen de assistent, die 
wat bliekies en zenewaachtig in zien pepie-
ren zit te vrotten. Hi'j wet d'r alles van, as 
die Hollandais komt bin d'r perblemen en 
daor hoolt hi'j niet van. Hi'j is dan ok hat-
stikke bliede as ik naor Blanchard vraoge en 
eupent gedienstig de deure van et kantoor. 
Monsieur Blanchard zit mit een zwak glimla-
chien op zien gezicht aachter zien buro naor 
de ordinateur te loeren: de komputer. 
'Ah, die monsieur, aorig dat die even langes 
komt, gao toch zitten. D'r bin toch hopelik 
gien perblemen, hen?' 
'Spietig, die bin d'r wel.' 
'Oh ja, wat is d'r dan an de haand, ze hebben 
toch alles zo korrigeerd as monsieur et wol, 
of niet dan? En monsieur kan now ok zonder 
perblemen cheques uutschrieven en zo.' 
'Ja, die cheques, daor gaot et nog even over. 
Kiek mar es naor dat chequeboekien.' 
'Now, een gewoon chequeboekien, niks mis 
mit, alles staot d'r op.' 
'Percies, alles staot d'r op. D'r staot bi'jveur-
beeld ok op, op elke cheque, Compte 
EtrangeiY 
'Ja, mar monsieur is hier toch ok een vrem-
de.' 
'Ja, monsieur misschien wel, mar et geld 
waor monsieur mit betaelt is gewoon Fraans 
geld, van een Fraanse rekening, bi'j een 
Fraanse baank. Niks étranger. Wet monsieur 
Blanchard wel wat d'r gebeurt as we mit 
zoe'n cheque betaelen willen bi'j bi'jveur-
beeld een supermark in Riberac of zo? Nee, 
dat wet monsieur Blanchard niet. Now, dan 

kikt de juffer aachter de kassa jow an mit 
ogen vol ofgriezen en aachterdocht, slat een 
kruus, biddet zachies: 'Vade retro Satanas', 
en vragt aachterienvolgens jow verbliefs-
kaorte, jow paspoort en nog een bewies, dat 
jow echt in Frankriek wonen, konterleert ver-
volgens bi'j de Banque de France as jow wel 
cheques uutschrieven meugen en wel as 
betrouwbere vremde in de boeken staon en 
verwarkt dan mit kennelike tegenzin de che-
que. Daenkt monsieur Blanchard dat dat 
aorig is? Now, dat is niet aorig. En zokke 
cheques wil ik niet weer hebben. Die diskri-
minerende tekst gaot d'r of en aanders hoef 
ik gien cheques meer van disse baank, want 
Tr bin ok aandere baanken.' 
Monsieur Blanchard staot versteld van al et 
Fraans, dat ik op weet te spi'jen. Ikkezels ok 
trouwens, mar dat laot ik niet marken. Hi'j 
bezweert me bi'j hoge en bi'j lege, dat et 
hielernaole niet de bedoelings van de baank 
binnen om te diskrimineren. Integendiel. Ze 
wollen monsieur as vremde juust in zien 
weerde laoten, zodoende. Mar as monsieur 
daor perblemen mit het, zal hi'j vanzels kon-
takt opnemen mit et regionaole heufdkantoor 
in Cognac. En dan komt et vast wel goed, 
heur. 
Dit chequeboekien is nog niet leeg, dus as et 
A echt goedkomt moe'n we mar ofwaach-
ten. En de lezers ok. 



Henk Bloemhoff 

Etebruuk van et Stellingwarfs in West- 
Steflingwarf 
Even veur de gemienteraodsverkiezings van 
dit jaor het et bekende weekblad Stellingwerf 
een poletieke enquête hullen mit daor an 
vaaste een tal vraogen over et bruken van et 
Stellingwarfs. Omdat et mit die poletieke 
enquête om de gemiente West-Stellingwarf 
gong, weren ok de taelvraogen op een repre-
sentatieve groep meensken uut die gemiente 
richt, en dus niet op Oost-Stellingwarf of 
angreenzende gemienten daor et 
Stellingwarfs ok veurkomt. Et tal personen 
dat ondervraogd wodde, was 204. D'r bin 
wel meer meensken benaoderd, mar zoas dat 
tegenwoordig vaeke gaot bi'j enquêtes, is 
lang niet elkeniene bereid om mit te doen. 
Lestdaegs het Stellingwerf de ciefers publi-
ceerd. De redaktie had mi'j vraogd om an de 
enquête mit te warken en kommetaor bij de 
uutslag te schrieven. Zoks doej' as geInteres-
seerde vanzels mar al te graeg. Wie die 
publikaosie nog es hielemaol naolezen wil, et 
gaot om de Stellingwerf van 8 juli, jg. 100 nr. 
28. 
Et leek mi'j goed om ok in De Ovend de ris-
seltaoten zien te laoten. Meer meensken zul-
len ni'jsgierig wezen as allienig de lezers van 
Stellingwerf. Zels gong et me zo: we moe'n 
Tr van de Schrieversronte uut en ok aanders 
nogal vaeke een betien een slag naor slaon 
hoe dat now zit mit et praoten en lezen en zo 
van et Stellingwarfs. Eerdere enquêtes zoas 
van de Fryske Akademy gavven nogal een 
somber beeld, en 'de volksmond' was over et 
algemien ok al niet botte fleurig. Now geft 
de uutslag van de ni'je enquête, wat et tal 
sprekers angaot, niet drekt reden om mit de 
hanen over mekeer zitten te gaon, dat beslist 
niet. Mar wel vien ik dat Tr nog een hiel 
beheurlike basis is om mit enthousiasme en 
vaosie oons in te zetten zonder dawwe daen-
ken hoeven dat et om een verleuren zaeke 
gaot. Dat laeste beslist niet, donkt mi'j! 
De redaktie van Stellingwerf hadde gien 
bezwaoren tegen meer publikaosies mit 
gebruukmaeking van heur ciefers, krek 

eersomme. Dat zodoende, en mit daank veur 
heur goedvienen. Et ofvraogen van de enquê-
te is uutvoerd in opdracht van Stellingwerf 
deur Boom Direct, de marketing-unit van 
Koninklijke Boom Pers. De tael daor ze in 
ofvraogd hebben, was et Nederlaans. De 
vraogen die de meensken veurlegd binnen 
nuum ik zodaolik eerst, dan volgen vot-en-
daolik de ciefers en wat kommetaor. 

1. Tael thuus 

Wat veur tael(en) praotenjow thuus veurnae-
melik (Stellingwarfs, Nederlaans, Fries)? 

Uutslag in percentages: 

tael 	 percentage 

Nederlaans 45% 
Stellingwarfs 34% 
Fries 9% 
wisselend 11% 
alle drieje 1% 

Kommetaor: Et Stellingwarfs dot et hier lang 
niet zo mm, vergeleken bi'j eerdere onderzu-
ken en et pessimistische gevuul van sommi-
gen. We kun alderdeegst een percentage van 
42% annemen, as we bi'j de groepen 'wisse-
lend' en 'alle drieje' annemen dat in twie op 
de drie gevallen et Stellingwarfs ok praot 
wodt. De kombinaosiemeugelikheden bin j  
Stellingwarfs/Nederlaans, Stellingwarfs/Fries 
en Nederlaans/Fries; twiedadde pat van 12% 
levert 8% op, dat komt dan bi'j de 34% op. 

2. Stellingwarfs praoten 

Kun jow et Stellingwarfs praoten, en hoe 
goed? 
Meugelikheden: hiel goed, goed, redelik, 
mm, hielendal niet 

Uuts!ag in percentages: 



praoten kunnen 	percentage 

hiel goed 24% 
goed 21% 
redelik 26% 
mm 9% 
niet 20% 

Kommetaor: 1k had al zoe'n gevuul dat yule 
meer meensken et Stellingwarfs aenlik wel 
praoten kunnen mar et niet vaeke doen. 
Meensken die et echt niet kunnen of et 
Stellingwarfs mar hiel min praoten kunnen, 
staon veur een percentage van 29%. Zoe'n 
70% kan et dus wel. Mar vergeliek ie dat mit 
de ciefers over et praoten thuus, dan ziej' et 
verschil: een kleine 30% bruukt et thuus niet 
mar kan et wel praoten. Krek ok in disse 
groep zit dus een stok basis om et 
Stellingwarfs in levendig gebruuk te holen. 
Disse groep zal dus stark motiveerd wodden 
moeten om et Stellingwarfs meer te bruken. 
In et algemien ligt d'r een taek om oolden te 
motiveren et Stellingwarfs tegen de kiender 
te bruken en an iederiene om de jeugd te 
interesseren. Om de simpele reden dat de 
jongeren van now de voiwassenen van mor-
gen binnen... die et heurjeugd weer leren 
moeten. 

3. Stellingwarfs lezen 

In dit geval even wat veurof. Onderzuuk naor 
et praoten van streektaelen is vaeker daon as 
naor et lezen. In et verleden is in Oost-
Nederlaand nog wél es keken naor hoe vaeke 
d'r in de streektael schreven wodt in kraan-
ten en hoevule boeken d'r jaorliks drokt 
wodden en zo. Mar enquêtes naor et lezen 
bin bi'j mien weten aorig zeldzem. Ok vroe-
ger al wel wodden verhaelen en gedichten 
van o.e. Bergveld, Jouk en Lamkje Hof een 
bult lezen, mar hoe zit et now dan, mit al die 
inspannings van schrievers persoonlik, van 
de Schrieversronte, van kraanten en zo? Kun 
meensken Stellingwarfs lezen, vienen ze, en 
wodt et Stellingwarfs aenlik lezen? 

De uutslag in percentages: 

lezen kunnen 	percentage 
ja 	 75% 
nee 	 25% 

De vraoge die an disse heufdvraoge vaaste 
zat, was richt op et feitelik lezen. Hoe vaeke 
dot iene die et Stellingwarfs lezen kan dat in 
West- Stellingwarf ok inderdaod? Aj' de 
meensken die angavven et Stellingwarfs 
lezen te kunnen op 100% stellen, dan is de 
uutslag zoas hieronder angeven. De vraoge 
het zo luded: 

A]' et Stellingwarfs lezen kunnen, hoe vaeke 
doej' dat dan? Meugelikheden: elke weke, 
elke twie weken, iedere maond, een keer in 't 
halfjaor, een keer in 'tjaor, nooit. 

De uutslag in percentages: 

meugelikhied 	percentage 

wekeliks 38% 
elke twie weken 8% 
elke maond 24% 
iens in 't halfjaor 15% 
iens in 'tjaor 7% 
nooit 8% 

Kornmetaor: Hier he'k mien eigen optimisti-
sche kiek bi'jstellen moeten; mi'j donkt et 
Stellingwarfs is slim makkelik te lezen en 
wie min tegen aandere woordbeelden en 
ofwiekende woorden kan in een kraante en 
zo, now, die zal him daor toch now en dan 
wel es overhenne zetten. Zo docht ik. Mar 
nee, 25% geft an et niet te kunnen. Mar som-
mige meensken die over de uutslaggen mit 
me praot hebben, vunnen die 75% hielemao-
le niet gek en weren best te spreken over de 
meer as 50% die et Stellingwarfs vaeke tot 
vri'j riegelmaotig  lest. 

4. Stellingwarfs schrieven 

Ku]' in et Stellingwarfs schrieven? En a]' dat 
kunnen, hoe vaeke doe]' dat dan? 
Meugelikheden: elke weke, elke twie weken, 
elke maond, een keer per half]aor, iens in et 
]aor, nooit. 



De uutslag in percentages: Ni'jtriene 2%, Ni'jhooltwoolde 2%, De 
Langelille 2%, Der Izzerd 2%, Ni'jhooltpae 
1% en Ooldetriene mit 1%. schrieven kunnen 	 percentage 

ja 	 6% 

inderdaod schrieven: 
elke weke 1% 
elke twie weken 0% 
elke maond 1% 
een keer per halfjaor 1% 
een keer in 'tjaor 3% 
nooit 92% 

Kommetaor: Een onderzuuk naor et schrie-
ven kunnen is slimme zeldzem. Netuurlik 
was et van te veuren dudelik dat hiel yule 
meensken opgeven zollen et Stellingwarfs 
niet schrieven te kunnen. Toch wodde et we] 
es tied om nao te gaon hoe et feitelik zit. 
Aenlik is et slim eigenaorig dat zoe'n prone 
meensken nooit leerd hebben om in heur 
eigen tael te schrieven. Zoks is absoluut niet 
zo gewoon, al bin wi'j d'r an wend et 
gewoon te vienen. Ok hiet et in de yolks-
mond dat allienig mar een peer meensken et 
Stellingwarfs schrieven kunnen, de 'echte 
schrievers' dus en nog hier en daor een 
enthousiaste kursist of zo. Zo bekeken is et 
percentage dat et Stellingwarfs schrieven 
kan, nog iens zo gek niet. Want de 6% van 
de steekproef komt op 12 personen dade. 
Reken ie die omme naor de totaole bevol-
king van West-Stellingwarf, dan koj' op 
zoe'n 75 personen. 

Zoas verwaacht wodden mocht, was et 
onderzuuk representatief. Et gong om 44% 
manluden en 56% vrouwluden. De oplei-
dings van de ondervraogden was as volgt 
verdield (in percentages): leger onderwies 
18%, ibo 21%, mayo 15%, mbo 26%, hoger 
aig. beroepsonderwies 3%, hbo 13%, weten-
schoppelik onderwies 3%, gien bescheid 1%. 
De plakken daor vraogd is zal jim misschien 
nog et meerst interesseren. Wolvege springt 
d'r netuurlik uut mit zien naor verholing 
grote bevolking: 50%. Dan kommen 
Noordwoolde mit 12%, Hooltpae 6%, Buil 
5%, Steggerde 4%, Blesdieke 4%, 
Ni'jlaemer 3%, Zaandhuzen 3%, 
Scharpenzeel 3%, Munnikeburen 3%, 

De heufdkonklusie mag donkt mi'j wel 
wezen dat d'r nog een stevige basis is veur et 
Stellingwarfs om op veerder te bouwen. 
Toch moe'n we oons niet riek rekenen. De 
kommende generaosies moe'n we et wel van 
hebben, en et is an oonze generaosies om die 
daor van bewust te maeken en veur te moti-
veren. Netuurlik wussen we wel dat in grote 
laogen van de Stellingwarver bevolking een 
prone sympathie veur 't Stellingwarfs is. 
Mar et zal d'r wel op ankommen om op een 
mederne meniere alle groepen an te spreken. 
De alto's, normalo's, skaters, gabbers en aan-
dere groepen in et vervolgonderwies zien de 
Stellingwarver streektael meerst as een 
onderscheidend kenmark veur een aandere 
groep die ze onderscheiden, de 'boeren'. 
Temeensen, a'k zo mien oor te luusteren 
legge. De jaorvergeerdering van de 
Schrieversronte het him niet veur niks onge-
rust toond over de toekomst. Naost de gruui-
ende belangstelling in et onderwies en de 
positieve warking van de erkenning, moet 
mit kreativiteit warkt wodden an een medern 
beeld van et Stellingwarfs ok bi'j die jeugd! 

Naoschrifl. Ciefers van de lekaole radio wie-
zen ok in een geunstige richting. 
Radioprissentaoter Oene Bult vertelde me 
dat de Stellingwarfstaelige pergrammes op 
zundag een luusterdichthied van 7 tot 8 heb-
ben. Butendat, neffens zien verkenning van 
hiemkunde bi'j de schoelen langes in 'West' 
bruken in de helte van de gezinnen kiender 
et Stellingwarfs nog! 



Sietske Bloemhoff 
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Et Kroontien ja_.;J60 Wi 
Eerder vertelde ikjim al es over de drie schoelekraanties veur et basisonderwies in 
de beide Stellingwarver gemienten. In alle drie de kraanties is ieder keer een verhael 
te lezen. In 't Herenhoentien bin dat de verhaelen over Piepmoes-en-die, wiels in et 
kraantien veur de ooldste groepen, Satellyt Nijs, een in et Stellingwarfs vertaeld 
Fries verhael te vienen is. In Uut de Buse, dat is et kraantien veur de groepen vufe en 
zesse, staon in et Stellingwarfs vertaelde verhaelen van Wil Vening en sund kot 
Stellingwarver verhaelen van Anke Hoornstra. In et oflopen veurjaor is de 
Wolvegester dichteres en schriefster begonnen mit et schrieven van verhaelen over 
Pake Pepermuntien. En dat dat een hiele biezundere pake is, kunjim now vot-en-dao-
uk in et eerste verhael over him lezen. (sab) 

PAKE PEPERMUNTIEN 
(Een verhael van Anke Hoornstra) 

'Et is min weer,' zegt Bas tegen Minke. 
'Ja now, of et min weer is,' zegt Minke tegen 
Bas. 
Ze hangen zowat op de kop in de stoel, zo 
vervelen ze heur. Was Pake mar wakker, die 
wus vast wel wat veur heur te doen. Mar 
Pake ligt te snurken op de baank, mit een 
kussen half over et heufd en et taofelklied 
over him henne bi'j wieze van deken. 
De katte ligt op Pake zien dikke boek te s!ao-
pen en gaot op-en-dade, krek een schip op 
de golven. Bas en Minke waachten al haost 
een kertier op et mement waorop Pake wak-
ker wodden zal. Ze meugen him niet wakker 
maeken van Mamme. Meerstal slapt hi'j een 
half uurtien, mar dat kuj' wel vergeten as 
Poekie ienkeer op Pake zien boek kreupen is. 
Dan holen ze et mit mekere wel een ure vol. 
Et zint Bas en Minke niks. Et regent en 
stormt buten hiel hadde en now as Pake slapt 
verve!en ze heur nog slimmer. 
'Wi'j moe'n d'r veur zorgen dat die katte van 
Fake zien boek of gaot,' fluustert Minke 
tegen heur bruurtien. 
Hadde praoten kun ze niet, want dan heurt 
Mamme heur, en dan is et niet best. Dan kun 
ze een mooie middag mit Pake wel vergeten. 
Pake is een peer weken uut-van-huus bi'j 
Bas en Minke en heur vader en moeder. Et 

huus van Pake moet opknapt wodden en 
zolange as dat duurt woont hi'j hier. Mit 
Pake kuj' altied wat be!even. Hi'j kent een 
hiele flut spu!!egies, en hi'j kan ok hiele 
mooie verte!legies verzinnen. Temeensen, as 
hi'j wakker is. As hi'j slapt hej' d'r hide-
mao!e niks an, mar krieg him mar es wakker. 
'As we now es mit de deuze kattebrokkies 
rammelen gaon, dan gaot Poekie wel vot,' 
bedaenkt Bas. 
Minke vint et een plannegien van niks, want 
Mamme is in de keuken mit de ofwas doende 
en daor staon de brokkies ok. 
'As Fake him now ommedri'jd,' fluustert 
Minke, 'dan springt Poekie wel van him of.' 
In de veensterbaank staot et pottien mit veren 
van Bas, die speert hi'j. Bas sloept d'r op 'e 
ti'jen henne. Minke begript d'r hielemaole 
niks meer van. Ze willen Pake wakker heb-
ben en dan gaot dat stomme bruurtien van 
heur sloepende deur de kaemer een veertien 
haelen. 
'Waoromme doe ie now zo zachies?' fluus-
tert Minke naor Bas. 
'Omdat et zo lekker spannend is,' fluustert 
Bas weeromme. 
Dat is wel waor, daenkt Minke, en even lae-
ter sloepen ze mit zien beiden naor Fake. Bas 
kietelt Fake mit et veertien in de neuze. Nao 
ien keer kietelen wrift Pake him wat onder 
de neuze en slapt gewoon veerder. Pas nao 
de dadde keer wodt hi'j wakker, en hoe! Hi'j 



komt in ienkeer overaende. Et kussen vaalt 
op Poekie, en Poekie vligt as een duvel over 
de leuning van de baank de taofel op. Daor 
roegelt een bloempot of Bats! Kepot! In 
scharven op de vloer! Mar Pake is wakker! 
Inienend staot Mamme in de kaemer. 
'Hebben jim die oolde man now toch wakker 
maekt. 1k hadde et nog zo zegd,' raost zi'j. 
'Oolde man,' ropt Pake, 'as ie een oolde 
kerel in huus hebben willen dan moet ie niet 
bi'j mi'j wezen! Dan moet ie mar iene uut et 
bejaordehuus p!okken, daor wonen oolde 
kerels zat! 1k bin gien oolde kerel en zal et 
nooit wodden ok!' 
En daor kan Mamme et mit doen. Ze begint 
de rommel van de vloer op te rumen. 
'Hael mien gebit mar even uut de keuken,' 
zegt Pake tegen Bas, 'et is ok gien doen veur 
jim mit dit minne weer. 1k zal jim wel een 
verhaeltien vertellen. Heb ikjim al es wies-
maekt hoe as et komt dat de Lende zo vol 
waeter staot?' 
'Toch niet weer dat verhael mit die geite, 
hen?' vragt Mamme. Tat he'k al zo vaeke 
heurd.' 
'Ja wis en werachtig wel et verhael mit de 
geite,' zegt Pake, naodat hi'j zien tanen in de 
mond daon het. 
'Wat was d'r dan mit die geite?' vragt 
Minke. 
Mamme pakt de kraante en gaot zitten te 
lezen. 
'Die geite het d'r hielemaole niks mit uut te 
staon,' zegt Pake. 'As jim now goed luuste-
ren zal ik jim krek vertellen wat en wie d'r 
wel mit uut te staon hadden.' 
Bas en Minke gaon d'r es goed veur zitten. 
Now hebben ze Pake einde!ik waor ze him 
hebben wil!en. Op de vertelstoel! 
'Hiel lange leden,' begint Pake, 'het d'r hier 
nogal wat vechteri'je west over wie as hier 
now aenlik de baos was; wi'j, de 
Stellingwarvers, of hertog Albrecht van 
Saksen.' 
'Wie was dat now weer?' wil Bas weten. 
'Stille,' zegt Pake, 'aanders kan 'k niet nao-
daenken over hoe as et veerder gaot. Die her-
tog was gewoon een kerel die as hier de baos 
speu!en wol, veerder weet ik daor ok niet zo 
yule over. Dat moe'n jim mar an de meester 
op schoe!e vraogen. Wat ik wel wete is dat 

de Stellingwarvers et hielemaole niet mit die 
vent iens weren. In die tied weren ze hier ok 
al zo dwas as een deure. Een peer mannen 
uut de buurt van wat now Steggerde hiet, 
wollen wel een robbertien vechten mit de 
soldaoten van die hertog. Zi'j hadden een 
plan bedocht om dat hiele spul in de panne te 
hakken. Ze maekten waopens van stiender en 
stokken, en oefenden as et donker was. Zi'j 
bouwden ok een soort van uutkiektoren bi'j 
een delle in et laand. Daor wollen ze de sol-
daoten van de hertog in de va!!e lokken. Zi'j 
greuven die del!e nog yule dieper as dat hi'j 
al was en legden daor takken over.' 
Ten valkoele,' zegt Minke. 
'Ja krek,' zegt Pake, 'een valkoele veur et 
hiele leger.' 
'Hoevule soldaoten hadde die hertog dan?' 
vragt Bas. 
'Och,' zegt pake, 'ik daenk dat et wel een 
hiel riege!tien west het, mar percies wee'k 
dat ok niet. Zi'j greuven heur in elk geval 
aorig uut de naod. Naachs hullen ze ombeur-
ten de waacht bi'j de toren en de valkoele. 
Om d'r veur te zorgen dat ze niet mit mekere 
op de voest gaon zo!!en, praotten ze onder 
mekere een waachtwoord of Ok de ere 
meensken die daor in de buurt woonden 
mossen et waachtwoord leren. Et zol ommes 
niet best wezen as d'r een boer die onderwe-
gens was naor zien laand een koppien kleiner 
maekt wodde, omdat hi'j et waachtwoord 
niet wus. Now was d'r een snotneuze van 
zoe'n jaor of elf, twaelf die miende dat hi'j 
hiel netties praoten kon. lederiene kende him 
as Jan van Wube Klaaszeune, want hi'j hiette 
Jan en zien heit hiette Wube en die zien heit 
hiette Klaas. Disse Jan van Wube 
Klaaszeune kon zweren en zwetsen as de 
beste, beha!ven as hi'j zenewachtig wodde, 
dan gong et altied mis. 
'le moe'n dat waachtwoord mar flunk in je 
hassens zien te kriegen,' zee Wube 
Klaaszeune tegen zien zeune. Dommiet stao 
ie daor bi'j die koele en dan weet ie et niet 
meer.' 
Aovend an aovend zat et ventien doe te stu-
deren op et waachtwoord: 'Zijt gij de 
Poortwaachter?' Op et !aeste kon hi'j et wel 
dromen. 
Doe kwam de dag waorop hi'j veur heit naor 



et laand mos om et huj te keren. Morgens op 
'e tied gong hi'j op pad. Et laand lag an de 
ere kaante van de koele. Doe hi'j daor 
ankwam, schraepte hi'j de keel. 
'Wie daar,' heurde hi'j een stemme. 
Now mos hi'j et waachtwoord zeggen. Hi'j 
gong d'r goed veur staon, zo eigenwies was 
hi'j we!. 
'Geit zij de Poortwaachter?' zee hi'j. 
'Watblieft?' vreug Thijs Diggel, die et zae-
kien bewaeken mos. 
'Geit zij de Poortwaachter?' zee Jan nog es. 
'Maek ie mi'j now uut veur een geite of hoe 
zit dat?' brulde Thijs. 
Ten geite?' raosde Jan weeromme. 'Man, 
wie het et now over een geite. 1k vertelle jow 
allienig mar et waachtwoord: Geit zij de 
Poortwaachter.' 
Argens uut et struukgewas heurde Jan een 
bu!derende lach opklinken. Hi'j snapte d'r 
hielemaole niks van. Op etzelde stuit kwam-
men al die kerels die een pottien vechten 
wo!!en mit de soldaoten van de hertog om 
Jan henne staon. De traonen biggelden heur 
over de wangen. Ze s!eugen heur op de 
kni'jen van et !achen. D'r weren d'r goenend 
bi'j die op de grond vullen, zoe'n wille had-
den ze. Op et laest sodemieterden d'r zels 
een peer in heur eigen valkoele, wiels de 
traonen mar stromen bleven. Doe Jan ienkeer 
deur hadde wat d'r misgaon was, maekte hi'j 
dat hi'j thuus kwam. Daor vun hi'j zien heit 
en mem, kroem over de taofel henne van et 
lachen. Zi'j hadden et verhael al heurd. De 
vloer van heur husien was al hielemaole 
deurwiekt van de traonen. Et verhael over et 
waachtwoord van Jan gong van et iene dorp 
naor et aandere. 
'Hej'm et al heurd, van Jan van Wube 
K!aaszeune en zien geite?' zeden de meens-
ken tegen mekere, en overal basten de 
meensken spontaon in traonen uut. D'r weren 
goenend die deden d'r nog een scheppien 
bovenop. Die leup de broek over. Al dat 
waeter vun zien weg naor de valkoele veur 
de hertog. Mar hoe meer meensken et ver-
hael heurden, hoe meer waeter d'r stroomde. 
Op et laest stroomde de koele over naor twie 
kaanten, iene naor de richting van Berkoop 
en iene richting Blesdieke. Alle meensken 
die die kaante uut woonden vreugen heur of 

waor as al dat waeter toch weg kwam, en as 
ze dan et verhael van Jan en et waachtwoord 
heurden, begonnen de traonen daor ok te 
lopen zodat et waeter uuteindelik wel tot an 
de Zuderzee toe stroomde.' 
Bas en Minke zitten mit de mond eupen naor 
Pake zien verhael te luusteren. Bas vertrouwt 
et niet hielemaole. Pake kon et altied alle-
mao!e hiel mooi verzinnen, mar as et waor 
was? 
'Hoe is et dan oflopen mit dat leger van de 
hertog?' wil hi'j weten. 
Pake moet hoesten. 
'He, even een pepermuntien,' zegt pake, 'ik 
hebbe d'r een dreuge keel van kregen.' 
'Now kiek,' gaot Pake veerder, wiels hi'j op 
zien pepermuntien sobbe!d, 'dat zit zo. Een 
peer weken veurdat Jan naor et laand mos 
om et huj te keren, hadde die hertog al vast 
een peer soldaoten d'r op uut stuurd. Zi'j 
mossen mar es kieken gaon bi'j die dwasse 
Stellingwarvers daor aachter Steggerde. Hi'j 
hadde van heuren zeggen dat et daor wel es 
mal an toe gaon kon as hi'j zien leger d'r op 
of sturen zol. Op een naacht bin d'r doe een 
stok of twintig in die valkoele terechte kom-
men. De eredaegs vunnen die kere!s uut 
Steggerde heur harnassen en waopens op de 
bojem van die koele. Die hadden ze aachter-
laoten moeten, omdat ze d'r aanders niet uut 
kommen konnen. As jim now te kuieren 
gaon tussen Steggerde en de Lende kuj' 
somstieden et roesterige waeter nog zien.' 
'Is dat allemaole nog van die harnassen?' 
vragt Minke. 
'Ja, wis en werachtig,' antwoordt Pake. 
'En hoe bin ze dan an die naeme Lende kom-
men?' vragt Minke deur. 
'Jim bin ok niet gauw tevreden, hen,' kreunt 
Pake. 
'Op et plak daor al dat waeter mit een duvels 
gewe!d een uutweg vun in de Zuderzee, ston 
eerst et huus van een rieke koopman. Dat 
huus is mit man en moes in de go!ven ver-
dwenen. Krek veurdat de koopman koppien 
onder gong moet hi'j nog raosd hebben: 
"Achter Steggerda, daar is het begonnen met 
de ellende!" Dat verhael gong ok weer van et 
iene dörp naor et aandere, en tegen de tied 
dat ze d'r hier van heurden, weren ze onder-
wegens de E argens bi'j Dokkum kwiet- 



raekt.' 
'Zo, now wetenjim hoe et zit mit de Lende,' 
zegt Fake. 'En now een koppien thee.' 
'Is et echt allemaole zo gaon?' willen Bas en 
Minke weten. 
'Ja,' zegt pake. 
'Nee,' zegt Mamme, 'hi'j zoegt et allemaole 
uut zien pepermunties.' 
'Ja,' lacht Fake, 'moe'njim d'r ok iene?' 

Hierboven lazzenjim et eerste verhael over 
Fake Pepermuntien van Anke Hoornstra. 
Dat et een hiel biezundere pake is, wodden 
jim vot-en-daolik al geweer. Now is et zo dat 
in len van de eerstvolgende verhaelen over 
Fake, hi f  kennis krigt an een aorige vrouw. 
En laot disse vrouw now Wilhelmina hieten, 
krek as de pepermunties die Fake graeg 
lust... 
In et haastnommer van Uut de buse kun de 
schoelekiender over disse nije romance 
lezen. Schriefster Anke Hoornstra lovam 
butendat op et idee om bi j elk kraantien een 
rollegien pepermunt te stoppen. Wilhelmina-
pepermunties uteraord. Zi j belde daorveur 
mit de ofdieling FR van Hofleverancier 
Fortuin in Dokkum. Die weren mitien zo 
enthousiast over et idee van Anke, dat ze 
2250 rollegies pepermunt naor de 
Stellingwarven sturen zullen. Alle leerlingen 
van de groepen 5 en 6 op de Stelling'warver 
basisschoelen kriegen disse haast een rolle-
glen Wilhelm ina-peperm unties bi / Uut de 
buse! Een prachtidee van Anke en een 
prachtige mitwarking van defa. Fortuin van 
Dokkum! (sab) 

Harmen Houtman 

Van et koncert... 
Al veur 'de jaorgetieden' 
zag ik j e staon 
in de nj veur de kassa; 
jow haor zwat as j  pak. 

De twinkel in j  ogen 
zollen bi'j et Allegro 
heuren kunnen; 
eupen en vol temperement. 

1k zag j  niet zitten, 
mar duzend akkoorden 
tilden mien gedaachten, 
licht as de klaanken, 
over de mennigte henne, 
jow kaante uut. 

De stemm' bi'j de haand 
in de pauze 
vertelde me daj' Antonio hieten. 
1k was een tel verbaosd. 

le hadden van 
'de zoemer' geneuten 
en we dronken koffie 
mit een wolkien verwaachting. 

Tiedens 'de haast' 
vullen de blaeden van de twiefel, 
tussen et daansen 
van de snaoren deur. 

Naoda'k mien jasse pakt hadde, 
zag ik dat et buten sni'jde, 
Jow reden in een auto veurbi'j 
en zaggen me niet. 

Een jaor, in drie uren 
passie verpakt, 
in fortissimo mien heufd deur. 

Nao jow 
opni'j de meitied... 



WH. de Vries 

historikus '401'45 

De oorlog in de Stellingwarven - 14 - 

Disse oflevering veur De Ovend gaot over 
een klein hontien en een groot hokke en de 
slim kwaolike gevolgen die dit hadde veur 
een pelisiegezin uut Buil. 
Op een dag in december 1944 was opper-
waachtmeester J.W.H. Vinke, mit as staand-
plak Buil, doende mit een petroelietocht op 
'e fiets en kwam zodoende bi'j et halteplak 
van de tram langes, die doe nog deur zien 
dörp ree. Daor wodde zien andacht trokken 
deur een vri'j groot honnehokke, dat daor op 
et laedplak ston om mit de tram votstuurd te 
wodden. Doe hi'j et zaekien goed bekeken 
hadde, kwam hi'j tot de konklusie, dat in dat 
grote hokke mar een hiel klein hontien 
onderdak kregen hadde en dat de ruumte 
waor et hontien in zat yule kleinder was as 
daj' in eerste instaansie daenken zollen. 
Doe waachtmeester Vinke ok nog de naeme 
van de ofzender (F. v.d. W. in Buil) lezen 
hadde, vertrouwde hi'j et zaekien al hiele-
maole niet meer en besleut et zaekien veer-
der uut te pluzen. 
V.d.W. ston bekend as een kiandestiene 
slaachter en haandelde volgens geruchten 
zels mit de vi'jaand. 
Tegere mit mien kollega, opperwaachtmees-
ter M. Wijnalda (de postkommedaant) ok uut 
Buil, vertelde Vinke, hebben we et honne-
hokke sloopt en doe wodde al gauw dudelik 
wat de bedoeling west hadde van dit geval. 
Et hokke hadde een dubbele waand en in die 
ruumte zat een flinke veurraod kiandestien 
vleis en et hontien was dus mar een doekien 
veur et bloeden west. 
Kollega Wijnalda is doe naor V.d.W. gaon en 
sommeerde de man dat disse praktieken oflo-
pen wezen mossen, aanders zol d'r nao de 
oorlog mit him ofwarkt wodden. 
Op de 1 6e december 1944, hiel in de vroeg-
te, kreeg V.d.W. bezuuk van zien vrunden 
uut Et Vene, de S.D.-ers van Crackstaote. 
Hi'j zal daenkelik wel klaegd hebben over de 

beide pelisies. Bi'j him in huus wodde be-
sleuten dat Van 0., ok wonende in Buil, van 
bedde haeld wodden mos en naor de woning 
van V.d.W. kommen mos. Daor wodde hi'j 
mit de S.D.-ers konfronteerd en him wodde 
beveulen, dat hi'j et huus van Wijnalda 
anwiezen mos. 
Op de vuuftiende december (tegen bedde-
gaonstied) en een dag eerder dus, wodde d'r 
bi'j pelisie Wijnalda anbeld en de man die 
bi'j de deure ston, vertelde dat zien fiets 
steulen was en hi'j wol angifte doen. Omdat 
et nogal laete op 'e aovend was, vreug 
Wijnalda as hi'j dan de ere morgens even 
weerommekommen wol veur de neudige 
schrieveri'je en daor gong de man akkoord 
mit. 

De S.D. 

Eremorgens om zeuven ure henne wodde d'r 
bi'j Wijnalda op 'e deure bookt en de pelisie, 
die nog boven op 'e slaopkaemer was, dee et 
boverraem eupen in de veronderstelling, dat 
de man van de fiets et wezen zol. Doe zag 
hi'j dat zien huus omsingeld was deur S.D.-
ers en wegkroepen in et schoelpiak hadde 
gien zin meer, want ze hadden him al zien. 
De raosbekken eisten dat ze d'r in laoten 
wodden en drie onderdukers uut Harlingen, 
die bi'j et gezin woonden, konnen nog krek 
et schoelpiak induken, en hadden et gelok 
van heur leven. 
Doe de S.D.-ers in de buurt van et schoel-
plak zochten, begon et poppien te goelen en 
de beulen wodden hierdeur zeker wat meen-
seliker, want ze zochten niet veerder. Dit 
redde de onderdukers, mar pelisie Wijnalda 
mos de kieren andoen en wodde mitneumen 
naor Crackstaote in Et Vene en dit was dan 
ok mitien een ofscheid veur et leven, want 
hi'j zol niet weerommekommen. 
Dc smeerlappen hadden al hiel wat op heur 



Etpelisiekorps van West-Stellingwarf in 1942. 

De twiede van rechts staonde is waachtmeester M WUnalda.  De eerste en de twiede 
van links staonde bin de waachtmeesters Schokker en Meppelink. Zi j kwammen alle 
drieje niet terogge uut et koncentraosiekamp. De aanderen bin de waachtmeesters 
Brander Carper, Koopmans, Caro, Koorn en De Vries. In et midden veur chef 
Kuipers. Dr leeft gieniene meer van. 

geweten en weer zollen ze een slaachtoffer 
macken, zo zol laeter blieken. Dc laetere 
beschuldiging van de S.D. moet west heb-
ben, dat Wijnalda een aander een waopen 
geven hebben zol. 
Waachtmeester Vinke mos ok oppakt wod-
den, ok wegens ondergroonse praktieken, 

j mar hi wodde gelokkig op 'e tied waor 
schouwd en via zien schoelpiak onder de gei-
testal verdween hi'j van et teniel. Hi'j deuk 
onder en kwam uuteindelik terechte bi'j de 

fern. Aant Heida in Ni'jlaemer, mar dit wol 
nog niet zeggen, dat hi'j him niet meer in 't 
eupenbaor zien durfde te laoten. Hi'j was 
echt nog wel bi'j pad en weg, mar dan wel in 
vrouwludekleren! 

Crackstaote 

Waachtmeester Wijnalda wodde via 
Crackstaote en Lager Amersfoort naor et 
koncentraosiekamp Neuengamme brocht, 



Waachtmeester I WH Vinke incognito. In 
et tassien zit zien pistool. 

waor hi'j op 9 april 1945 wegraeken zol. Wat 
een honnehokke en een kiandestiene slaach-
ter al niet veroorzaeken konnen. Hoevule 
leed schoelt d'r aachter dat iene zinnegien: 
Ofvoerd en niet weerommekommen. En de 
meensken, die aachterbleven, wat maekten 
die deur? 
Drekt nao de oorlog wodde deur de Ingelsen 
in Duutslaand een spoorwaegen mit kieren 
antroffen, die toebeheurd hadden an gevan-
genen, die in Neuengamme an heur aende 
kommen weren. Tussen al die kieren wodde 
ok een pelisieuniform antroffen en doe de 
busen naokeken wodden, vunnen ze daor een 
antekenboekien in en een stompien potlood. 
Onbegriepelik is et, dat dit beweerd bleven is 
en nooit in hanen van de beulen valen is. Et 
boekien bleek toe te beheuren an waacht-
meester Wijnalda. Via et Rooie Kruus wodde 
et adres van zien vrouw vunnen en zi'j kreeg 

et boekien van heur man as een laeste teken 
van leven in hanen. 
Et mit potlood schreven boekien is vri'j uut-
gebreid, mar over mishaandelings wodt 
gelokkig niet praot. Via vrouw Wijnalda kre-
gen wi'j een kopie van et boekien en de toe-
stemming et veur oons wark te bruken. De 
inhoold van dat boekien wil ik de jell of aan-
dere keer ok wel es in De Ovend behaande-
len, mar we gaon now eerst even naor 
waachtmeester Vinke, die ommes ok onder-
duken mos en in vrouwludekleren omme-
leup. 
Dit wodt now zo wel even achteloos daele-
pend, krek as was et een pleziertien om in 
vrouwludekleren omme te lopen, mar de 
warkelikhied was wel even eers en dat dot 
even veerderop ok wel blieken. Dit verhael 
hebben we optekend uut de mond van 
waachtmeester Vinke zels en ik heb et 
opneumen in mien boek De reglo tUdens  de 
tweede wereldoorlog onder et heufdstok 
Humor uit een angstige tUd. 
Waachtmeester Vinke vertelde dus, dat hi'j 
onderdeuk in Ooldelaemer en hi'j het ok een 
schoffien onderdeuken zeten bi'j smid 
Stroop, die een smederi'je hadde in dat dorp. 
Stroop zat zels ok in et illegaole wark, veural 
in et onderbrenen van onderdukers. 
Hi'j was daor met lange, want ondaanks de 
vrouwludekleren hadde de Laandwaacht in 
Wolvege wat fluusteren heurd en dus kreeg 
Vinke van Stroop te heuren: 'le moe'n hier 
drekt weg, want Lamert de Koe (heufd 
Laandwaacht) is jow op 't spoor.' 
Vinke vertelde: 'We bin tegere drekt vertrok-
ken en gongen richting Ni'jlaemer en fietsten 
even laeter een boerearf op. 1k was vanzels 
in mien vermomming, kompleet mit haand-
tassien, mar daor zat wel mien pistool in. We 
gongen in huus en Stroop dee et woord. Hi'j 
vertelde et huusgezin, dat hi'j onderdak 
zocht veur disse persoon (ikke dus) en eerst 
mar veur iene naacht en dan zowwe morgen 
wel weer zien.' 
Ur wodde overienkommen, dat dit wel kon 
en moeder, die ok een duit in 't zakkien doen 
wol, zee dat de gaast dan wel bi'j de dochter 
slaopen kon. Vinke, die trouwd was, zag dit 
niet zo zitten en vun dat et tied wodde om 
zien inkognito of te schudden. 



'Et risseltaot was,' vertelde Vinke, 'dat 
Stroop wat ston te gniezen en ik die naaeht 
in et huj belaande.' 

Anke Hoornstra 

Stellingwarfs 

Sund oolde daegen 
in blauwe plooirokkies 
en mamme's witte 
schölken veur de 
zundag. 

Sund et zaachte van 
jonge jaoren 
en et lachen 
van kiender 
over et laand. 

Sund zolange 
die tael 

opteerd in de 
tied as een 
oold verhael. 



Henk Bloemhoff 

Et Stellingwarfs Woordeboek 

vraogen 

Onderdehaand bin d'r weer hiel wat vraoge-
formelieren naor de versehillende groepen 
west, en ze bin mooi de ien nao de aander 
weerommekommen. Hier en daor bin toch 
nog weer wat ondudelikheden of onzekerhe-
den overbieven, dat hier volgt nog een riegel-
tien woorden veur meensken die daor mis-
schien ok nog wel eventies naor kieken wil-
len. Wie van jim kun dus bescheid geven op 
'e volgende vraogen? Zollen diegenen mi'j 
dan even schriftelik of via de tillefoon weten 
laoten wi!len waor as et omme gaot? 

Is de uutdrokking et an de diek smeren nog 
bekend? Wat hoolt dat in, en kuj' d'r een 
veurbeeldzin mit geven? 
Kent iene nog et woord sluuttoppe? Et moet 
mit bossen heide en zo te maeken had heb-
ben. 
Kent iene nog et woord smit = bep. weefsel 
in linnen? Is et dan de of et smit? Kuj' d'r 
een veurbeeldzin mit maeken? Et moet nogal 
oo!d wezen, et gebruuk van dat woord. 1k 
heb et zo ongeveer uut De Fochte!, mar in 
Drenthe is de betekenis een betien aanders, 
zo 't schient. 
Bin d'r goenend die meer weten over de 
smidskachel? 
Ooit moet ok et woord smeulvuur in gebruuk 
west hebben. Wat hul et in? 
Kennen goenend sorteertaofel aanders as 
'taofel daor op sorteerd wodt'? In welke 
betekenis dan? 
Is bi'j oons van vroeger nog bekend et woord 
spekplaanke, en wat hul dat dan in? 
Wet iene nog dat ze et woord snoere bruuk-
ten veur een protte van dit of dat? 
En dat ze trekken op zeden veur lieken op? 
Kent iene nog spekbiender, en wat hul et in? 
Wat was spekheuren, as iene et nog kent? 
Et stro wodde wierig en taoi deur de waezem 
van de koenen: wat is dat wierig? 
Wat was schaopeziepe, en waor wodde et 

veur bruukt? 
Wodde vroeger et woord springballe ok 
bruukt, en waor dan veur? 
En wodde vroeger et woord springhingst 
bruukt veur dekhingst? 
Kent iene et woord smoorvet en wat hoolt et 
in? 
Wat was et kienderspullegien spatten bi'j 
jim? 
En et woord slingerbaene, as jim dat kennen 
temeensen? 
Kent iene nog de volgende menieren van 
zeggen, en wat hu!len ze in: As we d'r eerst 
mar es een spoor deur hebben (in wat veur 
verbaand wodde dit zegd?), 1k zal je de rib-
ben smeren mit spekvet! en zo ok: Sni/ op 'e 
tule, geld in de bule? 
Et woord scheerderife komt uut Else. Wat 
wodt d'r vanoolds onder verstaon? 
Wanneer praotten ze vroeger van schaande-
geld (een gegeven uut Obk)? 
Is et woord zooltschure nog bekend? Wet 
iene nog wat d'r vroeger onder verstaon 
wodde? Et woord is opgeven van Ni'jtriene 
uut. 
Wanneer wodde vroeger praot over walhuj 
(Ow)? 
Wat was hier bi'j omme een waetermaelder 
(Obk)? 
Uut Munnikeburen komt een oolde netisie 
daor et woord waeterkever in bruukt wodt. 
Wat wodde d'r onder verstaon? 
Wat is de waegenring (Np) en wat is de sche-
ring van et aachterstel van een waegen (Op)? 
Hoe wodde et woord waeterpok of waeter-
pokke uutspreuken (= een soort vruchtvlies)? 
Mit de o van pot of mit de o van dom? 

snipsnaorderi'jen: een oold riempien 

Uut de netisies van de oolde Fochtelger 
woordeboekgroep deuk een posien leden et 
volgende riempien op. Wie van jim kan et 
goed thuusbrengen? Et zol wezen kunnen dat 
dit zomar van een bepaolde femilie komt, 



mar misschien wodde et vroeger ok algemie-
ner bruukt. Daor komt et: 

Etjonge volkien, dattig 
Wi f  bin al dattigjaor trouwd. 
It Vleug alles van haand. 
Duzenden guldens gruuiden an, 
Tot lwintig bunders laand. 
Mien wieflen bleef bi j mij aord, 
Zesflinke kiender schonk zij mi/, 
Viefjonges en ien meid. 

Wie heipt me uut de droom? 

vervoig diel IV 

Zoas in disse rebriek al eerder een keer ange-
yen is, bestaot d'r veur dit jaor een financie-
ringstekot veur de uutwarking van een tal 
letters veur diel IV. Mit dat diel bin ik now 
doende, mar tiedelik kon daor mar zoe'n zes 
uren per weke in betaeld verbaand an warkt 
wodden. Gelokkig is d'r hulpe kommen, 
want Perf. dr. H. Niebaum, hooglerer 
Nedersaksisch en 'supervisor' van et projekt 
het, mit uut naeme van de veurzitter van de 
Schrieversronte, mit sukses een anvraoge 
daon bi'j NWO, de bekende Nederlaanse 
orgenisaosie veur Wetenschoppelik 
Onderzuuk. Die instelling het nao zien 
beoordieling van et projekt een toezegging 
daon van f 14.000,-- veur de veerdere uut-
voering van de redaktie van diel IV. En daor 
is iederiene die bi'j et projekt betrokken is, 
netuurlik hatstikke bliede mit. 
Veur een aander pat is de hulpe nog onder-
wegens, want et Schrieversrontebestuur het 
ok nog een anvraoge daon bi'j een aandere 
meugelike subsidiënt in de regio. Een beslis-
sing van die instelling wodt eerdaegs ver-
waacht. Et zicht d'r dus wat de ofronding 
van diel IV angaot stokken fleuriger uut as 
een maond of wat leden. Veur de rest van dit 
jaor is een tal uren van 18 in de weke neu-
dig, en dat liekt now dus veur mekeer te 
kommen. 

onderzuuk van 1999 of 

Op 'e jaorvergeerdering en in verschillende 
kraanten is d'r al even melding van maekt: 

mit op advies van de hooglerers Perf. dr. G.J. 
de Haan en Perf. dr. H. Niebaum van de 
Grunninger Universiteit is een warkoverzicht 
opsteld mit een bi'jbeheurende warkplanning 
veur de periode 1999-2002. Et vaalt ommes 
licht te begriepen dat d'r meer wark in de 
taelkundige sfeer neudig is as allienig et 
grote Stellingwarfs Woordeboek in vier die-
len. In overleg tussen de gemienten Oost- en 
West-Stellingwarf, de perveensie Fryslân, de 
eerder nuumde Grunninger hooglerers en et 
Schrieversrontebestuur is et plan veur finan-
ciering indiend bi'j et perveensiebestuur. 

Aldereerst is angeven dat d'r een tal taelkun-
dige publikaosies verschienen moeten omdat 
aanders meensken niet an de infermaosie 
kommen kunnen die ze neudig hebben. Die 
taelkundige publikaosies bin, zoas de uut-
drokking zegt, 'broodneudige neudig van-
neuden'. Et is van groot belang dat d'r op et 
terrein van et Stellingwarfs specialistisehe 
kennis blift en veerder ontwikkeld wodt. 
Butendat is et Stellingwarfs deur de erken-
ning van et Nedersaksisch zoe'n drie jaor 
leden et pad opgaon naor geliekweerdighied 
mit et Nederlaans, en dat hoolt in een zelde 
soort gebruuk in alle situaosies. Bi'j de veer-
dere ontwikke!ings zal hoe dan ok speciao!e 
taelzorg neudig wezen. 
Oonze ontwikke!ings moe'n butendat liekop 
lopen blieven mit de aandere regio's. 
Allegeer bin die onderwegens naor veerdere 
erkenning onder die! III van et Europese 
haandvest veur regionaole taelen en taelen 
van minderheden. 

Et ni'je uut te voeren wark is in de vorm van 
een tal projekten in een plan onderbrocht. 
We kun een onderscheid maeken tussen 
woordeboekwark, grammatikaonderzuuk en 
een bescheiden specialistische adviesfunktie. 
Wat et eerste onderdiel anbelangt gaot et om 
et volgende. In de loop van 1999 moet et 
inleidende diel van et Stellingwarfs 
Woordeboek ofrond wodden (die! I). In 2000 
staot et busewoordeboek Stellingwarfs-
Neder!aans op et pergramme en in 2001-
2002 een woordeboek Nederlaans-
Ste!lingwarfs. 
Veur de grammatika is een soortgelieke ver- 



dieling anbrocht. Zo staot eerst een uutvoeri-
ge beschrieving van klaanken en schriefwie-
ze op et pergramme en dan een grammatika-
diel over de zinsbouw. 
Et zal de lezer die slim in et woordeboek-
wark interesseerd is, gien ni'j doen dat veur 
een busewoordeboekien en et woordeboek 
Nederlaans-Stellingwarfs as basis bruukt 
wodden zal et grote Stellingwarfs 
Woordeboek en et woordeboekmateriaol 
daorveur. In dat woordeboek is ja zo uutvoe-
rig meugelik de 'taelschat' van et 
Stellingwarfs opneumen. 
Zoas jim al uut de kraanten geweer wodden 
kund hebben, hebben beide gemienten ok in 
een brief naor de perveensie nog es de uut-
voering van alle wark an alle kaanten bepleit. 
De besluutvorming bi'j de perveensie zal nao 
de zommer zien beslag kriegen. 

WNT: klaor! 

Om half juni henne ston et in de kraanten: et 
Woordenboek der Nederlandsche Taal, ofkot 
tot WNT, is op 't langelaeste klaor. Now, 
zoks mag best wel es even goed nuumd wod-
den, want et gaot hier om een machtig groot 
en belangriek projekt. Et gaot om et uutge-
breidste woordeboek van et Nederlaans en et 
grootste woordeboek van de wereld, uutge-
yen deur SDU. Een grote bruur van et 
Stellingwarfs Woordeboek, om zo te zeggen, 
en dan ok wel een hiele grote bruur, want et 
gaot om 28 dielen (in de paperback-uutgif-
te). As alles as een gewoon boek uutgeven 
was, dan had et WNT 117.000 bladzieden 
dikke west. Dr. A. Moerdijk is heufdredak-
teur en hi'j zit ok in de Raod van Advies van 
et Stellingwarfs Woordeboek. Een extra reden 
om him en zien mitwarkers te fielseteren! 
Et eerste diel van et WNT verscheen in 1882 
en hadde een protte belangstelling. D'r 
weren ok twie personen uut de 
Stellingwarven die doe intekenden! Vremd 
aenlik, zo scheef De Volkskraante lestdaegs, 
dat d'r wél om de voetballeri'je grote 'natio-
naole feesten' vierd wodden en niet om et 
klaor kommen van die verschrikkelik grote 
onderneming van et WNT! 'Onbekend maakt 
onbemind', schreef Et Parool. Mar zoks is 
beslist niet terecht in dit geval! 

Pieter Heida wegraekt 

Op woensdag 3 juli kwam nogal rimpen et 
bericht dat inienend wegraekt was de heer 
Pieter Heida van Oosterwoolde, in de leef-
tied van 94jaor. De zaoterdags daornao 
hewwe him te hof brocht, ok in Ooster-
woolde. Pieter Heida was een man mit een 
grote bekendhied, die mennigiene niet licht 
vergeten zal. Hi'j het een protte veur et 
Stellingwarfs, de Schrieversronte en de 
geschiedenis van Oosterwoolde en De 
Fochtel betekend, veural deurdat hi'j in stok-
kies, verhaelties, brieven en mondelinge 
infermaosie zovule van et oolde vaastelegd 
het. En ok deurdat hi'j zovule belangstelling 
veur de geschiedenis en zo los wus te mae-
ken. 

Een jaor of wat leden maekte de Stichting 
Cultuur Belang nog een film over oolde 
Oost-Stellingwarvers. Pieter Heida ontbrak 
hier vanzels niet. Eerder al had hi'j, tegere 
mit Pieter Jonker, et initiatief neumen tot een 
Schrieversrontefilm over 'Oolde ambachten'. 
Die film wodde maekt deur Hans Jonker en 
Henk Gorter. Wel zoe'n tienjaor laank gon-
gen ze overal henne om die te vertonen. 

Speciaol zien gegevens veur et woordeboek-
projekt wo'k hier graeg mit ere numen. Et 
weren veural oolde woorden uut et boerele-
yen van vroeger en van et turfgreven, daor 
hi'j vaeke hiel wat van wus. Hoewel hi'j niet 
'officieel' in iene van de woordeboekgroe-
pen zat, het hi'j wel een protte anleverd, zeg 
mar 'vaktael' op zien terrein. 
Pieter Heida hul van de Stellingwarver tael, 
hoewel van de geschiedenis naor verholing 
daenk' nog meer. Mar dat leup bi'j him in 
mekeer over. Hi'j stelde van alles en nog wat 
dat him belangriek leek, veur oons op schrift. 

Een posien leden schreefhi'j nog hoe goed 
et wezen zol as d'r meer van et oolde 
beweerd blieven zol, zoas de Biezenhutte in 
et noorden van Oosterwoolde. Daor had hi'j 
ok zo zien eigen reden veur. Zoks zol hi'j 
zien as een eerbewies an al die kleine boer-
ties en aandere had warkende meensken bier 
bi'j omme die deur hadde schrippen wat op 



'e kluten kommen binnen, zo schreefhi'j 
mi'j. Zoe'n opmarking tekent Pieter Heida 
zien gevuul bi'j de Oosterwooldemer wereld 
en zien geschiedenis. 

Zo half juni kreeg ik zien laeste briefien. 1k 
drok hier een stokkien of, want et tekent him 
hoe hi'j vaeke mit vroeger doende was. 'In 
mien jonge jaoren', zo schreefhi'j, 'heb ik 
meitieds een bult naor et Fochtelerveld gaon 
te turfgreven. Dat was doe nog kot bi'j De 
Fochtel. Zoas meer meensken heb ik daor 
twie keer een soorte van netuurverschiensel 
zien. As regel keken wi'j daor tegen de bos-
sen van Veenhuzen an in de veerte. Now heb 
ik et twie keer mitmaekt dat et middags krek 
leek dat die bossen hiel kot bi'j De Fochtel 
laggen. Dat gebeurde wel vaeker, en dat ver-
schiensel hiette fata morgana. Kennen jow 
dat woord?' 
Now, et woord kende ik wel, mar et ver-
schiensel hier bi'j omme, daor wus ik niks 
van, hoe zol ik ok as jong broekien vergele-
ken mit een man van 94 die een soort levend 
geschiedenisboek was van Oosterwoolde, De 
Fochtel en omgeving. 

Fata morgana. Hi'j, Pieter Heida, is niet 
meer onder oons. Mar lange jaoren 
zal hi'j, elke keer as we oons doende holen 
mit vroeger in Oosterwoolde/De Fochtel, nog 
hiel dichtebi'j lieken te wezen. 

Op 21 juli 1998 raekte weg oonze 
woordeboekmitwarker de heer 

Jan Houtman 

in de leeftied van 84 jaor. 

Dc heer Houtman was aktied lid van 
de infermaantegroep van Ni'jhooltpae. 
Zien plichtsgetrouwe en enthousiaste 

inzet zullen oons altied bi'jblieven. 

Bestuur en passeniel 

Benny Holtrop 

et gebeurt nog de 
hielfied 
veur de trouweri'je van leen en liek 

en et.gebeurt 
een macglen en 
een ente die gretig 
naor een bollekoste hapt en 
in heur haand 
van: aul 
want schrik 
mar veerder: et gebeurt 

en et gebeurt 
een joongien en 
een boom die gretig 
nuugt mar brekt een 
toeke en vaalt 
van: au! 
want schrik 
mar veerder: et gebeurt 

en et gebeurt 
een joongien en een maegien 
die ondaanks au! van 
boompien besien tóch 
man en vrouw want 
van gelok en 
mit 'n beidend 
veerder: et gebeurt 



Mefisto 

Eupen brief an alle Stellingwarvers 

Veur alle dudelikhied za'k mi'j eerst mar 
even veurstellen. 1k bin Mefisto, de keuning 
van de hel. Waoromme ik disse brief schrief? 
We!, ik heur de laeste tied hier in de 
Stellingwarven vaeke meensken klaegen, dat 
et hier zoe'n dooie boel is en dat de 
Stellingwarven niet mit de tied mitgaon. 
Daor kun jim een hieleboel an doen. Mar om 
dat te verbeteren moe'n jim wel leven gaon 
neffens duvelse norms. As jim dat doen, 
vrouwluden uut de Stellingwarven, dan 
be!oof ik jim riekdom en jeugd en jim man-
luden vrouwludeliefde en wille mit de vri'je-
ri'je. Mar dan moe'n jim dat kleine vernis-
sien van jim zonuumde beschaeving van jim 
ofschudden. 
Urn mar wat te numen: opholen mit zo now 
en dan een peer gulden over te maeken veur 
Jantje Beton, Unicef, Dokters zonder green-
zen en dat soort dingen. Jim deden dat toch 
al niet van hatte. 1k heur sommigen van jim 
zeggen: 'Mar et is toch zo, wie goed doet 
goed ontmoet.' Zeker nog van jim mem leerd 
of op de zundagsschoele. Allemaole onzin! 
Daenk mar an Martin Luther King of Gandhi 
en meer van dat Soort meensken. 
Vieden weke ha'k nog een gesprek mit een 
doomnee in de Stellingwarven. 1k zee tegen 
die doomnee: 'Jow mienen now wel daj' zo 
ongeveer bi'j Oonze Lieve Heer op 'e zoo!-
der wonen, omdaj' zundagsmorgens an een 
stok of wat meensken et evangelie brengen 
meugen, mar hool d'r mar mit op. Die stok 
of wat boeren, die d'r zitten, daenken onder 
de preek toch al!iend mar an de me!kpries en 
de vrouwluden an de uutverkoop, of ze be-
ren naor de ni'je maantel van heur buur-
vrouw (waor dot ze et van!) en de rest het ok 
zo zien gedaachten. Neem de proef mar es 
op de sorn. Hool mar es vuuf weken aachter 
mekeer dezelde preek en jow zul!en zien dat 
d'r gieniene reageert. Dus schoel je mar lie-
ver omme tot timmerman. Jow grote veur-
beeld was toch ok uut een hooltbewarkers-
femi!ie?' 

An et bestuur van de Stellingwarver 
Schrieversronte wil ik ok nog een goeie raod 
geven. Die daenken dat ze et Ste!!ingwarfs 
tot in lengte van daegen beweren zullen. De 
veurzitter, Van Weperen, zicht himzels al as 
president van de Verienigde Stellingwarven 
in zien ambtswoning, Vredewoold, naost de 
karke van Berkoop, zitten. Meensken hool 
toch op mit die onzin. Vot mit: Wille op 'e 
brille, Van mien kaant bekeken, Blauw zwiet, 
Naachs goelen de honnen en al dat spul. 
1k zal jim es even verte!len hoe et d'r mit et 
Ste!lingwarfs veurstaot. Lao'we es 75 of 80 
jaor in de toekomst veuruut kieken. Zeg mar 
in etjaor 2080. As dan een beppe uut de 
Stellingwarven en een oma uut Den Haag 
een vraoge an heur kleinkiend ste!len, dan 
kriegen ze allebeide etzelde antwoord: 
'Grandmother, I don't understand you.' Dus 
meensken stop d'r mit, gao liever te visken. 
Stellingwarvers bekeer jim tot de duvelse 
norms en alles zal beter gaon. Mar doen jim 
dat niet, dan moe'n jim misschien laeter wel 
veur straf iewig spoeken as witte wieven en 
dwaellochten op 'e De!!eboersterheide. 
Daenk d'r mar es goed over nao. 



Veurbi 'j, veurb i 'j, veurgo ed veurbi 'j 

Op 'e foto hierboven staot et huus van Jan de 
Groot. Jan was in Berkoop een bekende 
feguur en hi'j woonde op et adres West 114, 
an wat vandaege-de-dag de Meulereed 
nuumd wodt. Die naeme het Jan de Groot 
nog (mit) bedocht. 
Jan de Groot kwam d'r omtrent 1927 mit 
zien vrouw Klaasje en twie kiender te wonen. 
Hi'j is d'r bleven tot 1971, doe hi'j 89 jaor 
was, en deur ziekte naor Ni'j Lindenoord toe 
mos. Zien vrouw is in 1954 al wegraekt. 
Laeter het hi'j nog een jaor of wat in 
Rikkingehof woond, waor hi'j in 1980 weg-
raekte. 
De foto is maekt op 20 feberwaori 1967 op 
zien verjaordag, doe hi'j 85 wodde. Bi'j die 
gelegenhied kreeg hi'j van burgemeester 
Oosterwiek een keuninklike onderscheiding 
veur al et wark dat hi'j uut de wege zet 
hadde veur de karke en et verieningsleven. 
Hi'j inde kontribusies en gong bi'j de deure 
langes mit liesten veur kollekten. Vandaor 
dat de viagge bi'j et huus staot en veuran bi'j 
de weg ston doe een Friese viagge. 

Op 'e foto is een koppeltien meensken te 
zien. Jan de Groot staot d'r ok op, mar spie-
tig genoeg niet slimme dudelik. Et is de klei-
ne man in et midden, rechts van de man mit 
de brille op. 
Naodat Jan de Groot d'r weggaon is, is et 
huus verbouwd. Et huus op et prentien is 
spietig genoeg verleden tied... (ed) 



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' 

goeie veurweerden. 

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

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


