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Harmen Houtman 

Genieten van de dieze en de eerste 
schoeledag... 

Dit keer een vraoggesprek mit een echt 'Stellingwarfs' echtpeer. Lieske Schiere was elf jaor 
iene van de 'top-ladies' van kabberetgroep The Flying Stars uut Hooltpae. Ze is al sund 1986 
onderwiezeres an de basisschoele De Lamer in Ooldelaemer. Daor zet ze heur in veur et 
behoold van de tael. Onder eren deur middel van et projekt hiemkunde. Ze warkt ok nog acht 
uren op Er Hooltpad, de schoele in Ni'jhooltpae. In heur vri'je tied vormt ze een muzikaol 
duo mit Jan Oosterhof uut Steggerde. Ze zingen veurnaemelik in et Stellingwarfs. 
Henk de Vent is ok al jaoren interesseerd in oonze tael. Sund 1996 zit hi'j in de warkgroep 
publiciteit van de Schrieversronte. Tegere mit eren het hi'j warkt an de opzet van et boek 
over de Stellingwarver keunstener Rinny Siemonsma De iene is de aandere flier. Henk warkt 
bi'j et waeterschop as technisch ambtener. 
Heur gezaemelike liefhebberi'je is peerden. Ze rieden d'r op, mar zitten ok vaeke op 'e sjeze 
mit een Fries d'r veur. Zo bin ze in 1996 ét peer op 'e boerebrulloft op 'e Jouwer west. In 
Fries kostuum hebben ze daor de haandelings uutvoerd, die eertieds gebrukelik weren as een 
peer trouwde. Zodoende kwammen ze in een internationaole info-film over Nederlaand. 
Op 27 meie dit jaor trokken ze opni'j die traditionele kieren an om naor et gemientehuus in 
Wolvege en de karke in Ni'jhooltpae te rieden. Dit keer was et echt. 
Genoeg redenen om nog es wat beter mit heur in de kunde te kommen. 

Ft besluut om opni'j in et Friese kostuum te 
trouwen komt deur de boerebrulloft op 'e 
Jouwer. Dat was een hiele plezierige dag. 
Van de film, die d'r van maekt is, straolt dat 
dudelik of Toch kuj' an et 'ja-woord' van 
Lieske marken dat et krek niet et échte is. 
'Mar in Wolvege zee ik et krek zo,' markt ze 
op. 
Ze wollen niet in et deursnee zwatte pak en 
de witte jurk naor et gemientehuus en de 
karke. Karstje de Boer (80 jaor!) uut 
Wolvege maekte de jurk veur de bruid. Ze 
gongen tegere op stap om de juuste stof te 
zuken. Alles mos en zat d'r op en d'r an. 
Zels d'r onder, want ok et ondergoed was 
bi'jpassend. Et pak van Henk is maekt deur 
zien zuster en de bekende mode-ontwarper 
Hans Noordstrand. Zien hoge hoed wodde 
maekt deur de ienige zieden-hoge-hoede-
maeker van de wereld, een man uut Uden. 
'D'r bin een protte goeie hoeden,' zegt 
Henk, 'mar mien heufd past daor niet in!' 
Et is een hiele toer om een hoed passende te 
maeken, omdat gien heufd symetrisch is. 
Toch s!aegde de hoedemaeker, die o.e. zit- 

ting het in Ingelaand en Japan, d'r in om 
zoe'n zwatte hoge deuze te maeken. Veerder 
hebben ze hiel wat veilings en antiekzaeken 
oflopen om an de sieraoden te kommen. 
Pronkstok op de trouwdag was de sjeze uut 
1870, die ze kochten. Ft was een geweldige 
dag mit een getuge uut Tokio. Dat was Henk 
zien breur. 

We kriegen et over heur grootste liefhebbe-
ri'je, de peerden. Tegere mit vader en moe-
der Schiere hebben ze d'r tiene. Et is zo 
belangriek, dat Henk zegt, dat ze d'r vaeke 
over dromen. Onderhuuds was de belangstel-
ling bi'j him wel anwezig, mar doe hi'j 
Lieske tegenkwam wodde et de hieltied star-
ker. De fokkeri'je interesseert him et alder-
meerste. Welke mere past bi'j welke hingst. 
Welk kerakter bi'j welk kerakter. Hoe zal een 
ni'j vooltien d'r uutzien? Et blift ofwaachten. 
'Fokken is gokken,' zegt Lieske terecht. 
Ok et ommegaon mit peerden is een keunst. 
'How' hoeft gien 'how' te wezen en 'vot' 
gien 'vot'. De anpak van et iene peerd het 
soms hie!endal gien sukses bi'j et ere. D'r 



bin de laeste tieden hide stromings ontstaon 
om zoks op een bepaolde meniere te doen. 
Ze vertellen ok over telepathie die bepaolde 
peerden mit mekeer hebben. Dat beleefden 
ze lestdaegs flog, doe ze naor Berkoop reden. 
As de peerden te veer van mekeer of weren 
misten ze mekeer. De reuk van et peerd is ok 
enorm ontwikkeld. D'r is dus veule meer tus-
sen de peerdehemel en -eerde as wi'j ver-
moeden. 
Een peerd dat je in eerste instaansie niet ligt, 
is een uutdaeging veur Henk. Lieske het daor 
niet zolange geduld mit, vertelt ze. Henk per-
beert op allerhaande menieren et vertrouwen 
te winnen en het daor zo zien eigen metho-
den veur. Een peerd is aenlik een 'vlochtdier' 
zegt hi'j. Dat moej' d'r dus uut zien te krie-
gen. Een veurbeeld daorvan is Jefie (Gift). 
Dit peerd is een kedo van Lieske heur ool-
den. Henk blaost een peerd soms in de neuze 
om him te winnen en vertrouwen te geven. 
Zoks doen peerden onderling ok. 

Lieske heur eerste tael is et Fries. Et is de 
tael van heur beide oolden. Et is ok de eerste 
tael, die ze pakt bi'j heur emosie. Op 'e havo 
het ze d'r examen in daon. De boeken die 
eren in et Nederlaans leesden, het zi'j lezen 
van Friese schrievers. Et Stellingwarfs nam 
liekewel een hieltied belangrieker plak in. Ze 
leerde et van de kiender op 'e straote. Now 
zingt, lest, speult en praot ze d'r in tegen de' 
man van heur leven. Henk is et Fries een 
betien an 't leren. Lieske is deur de jaoren 
henne drok mit diverse projekten in et kader 
van hiemkunde. Ze dot d'r twieje in etjaor 
in Ooldelaemer. Heur uutgangspunt is om 
drie taelen te bruken: Stellingwarfs, Fries en 
Nederlaans. Et vaalt heur op dat de kiender 
in een verhael toch in alle drie de taelen 
dezelde dingen d'r uutpikken. Van iene van 
de verhaelen die ze in et Fries speulde, D 'r 
wie ris in aid wyf van Nynke van Hichtum, 
het Jan de Vries (ofd. onderwies van de 
gemiente West-Stellingwarf) een videoflim 
opneumen. Ok et verhael van de keboolters 
Alf, Olf en Ulf vul biezunder in de smaek. 
Wat ze mist is materiaol veur de groepen 3, 4 
en 5. Veerder wil ze kwiet, dat een protte 
meensken niet weten dat de gemiente hiel 
wat spullen het veur dit yak. 

Dat dit een drok echtpeer is zal de lezer wel 
dudelik wezen. Toch bin ze de laeste jaoren 
selektiever wodden. Ze kun beter nee zeg-
gen. Wel vienen ze daj' j  in j  eigen omge-
ving sociaol opstellen moeten. Zo zit Henk 
in de feestkemmissie van zien woonpiak en 
is Lieske veurzitster van Plaetselik Belang. 
Henk verklaort dat hi'j gien vergeerdermeens 
is. Hi'j zit ok nog in de Stichting Vrienden 
van Rinny Siemonsma en in de passeniels-
verieninge. Lieske körfbalt nog de hieltied en 
zit in de aktiviteitenkemmissie van VIOS. De 
schoele brengt mit daj' in verschillende kern-
missies zitten. Eertieds was ze aktief bi'j de 
zundagsschoele en gong ze wel es een weke 
mit gehandicapten mit. 
'Een weke waor aj' een protte in weeromme 
kriegen,' benaodrokt ze. 
Aj' alliend binnen doej' meer in je vri'je 
tied. Aj' den partner hebben moej' kiezen, 
vienen ze. 
Tegere kuj' vanzels ok prachtige dingen 
beleven. Ze bin nog slimme onder de indrok 
van et Friese stok Ajaks, de Griekse tragedie, 
die him ofspeulde op et straand bi'j Mims. 
Tussendeur wil Lieske nog even kwiet, dat 
ze ok wel es docht het over zoe'n stok totaol-
theater in de iesbaene van Ni'jhooltpae. Et 
pebliek in de bos op 'e raand van de mooie 
baene, de speulders op et plak waor winters 
de redens krassen. Pak 'm Stanzi, de 
Bioedbrulioft van Reboeije en diverse eupen-
Iochtspeulen mochten disse beidend as 
pebliek begroeten. 
Lieske het heur deur de jaoren henne ok niet 
onbetuugd laoten op 'e plaanken. Twie keer 
speulde ze in de jaorlikse uutvoering van 
Euphonia uut Wolvege tegere mit Rients 
Gratama, Hans Koekkoek, Tine Stolte en 
Lianne Zandstra. Mit Minke Bouwstra speul-
de ze in et tenielstok Zusters van Karst 
Berkenbosch. Daorveur was ze dus jaoren 
iene van de trekpleisters van kabberetgroep 
The Flying Stars. Mit heur humoristische 
typegies en anvieterd deur Wout Bakker, 
brocht ze hiel wat zaelen an 't lachen. Op 'e 
CD Uut oonze koffer zong ze o.e. de 
Ziepsop, zaand en sode-blues en et gevulige 
Gelok. 
Henk is iene van de meensken, die d'r veur 
zorgde dat et boek over Rinny Siemonsma 



Henk en Lieske bi / de peerden. 

saemensteld wodde. Hi'j kende him via zien 
breurs, die mit him op schoele zatten. As 
kiend tekende hi'j een protte fesanten. 
Goenend in et vasse beton van een duker in 
Steggerde. Indrokwekkend was ok zien grote 
verzaemeling voegeleier, waor hi'j al mit 
begon op 'e legere schoele. Wat Henk veural 
trekt in zien wark bin de abstrakten, die hi'j 
drekt nao zien opleiding an de Academie 
Minerva maekte. Hi'j nuumt de schilderi'jen 
Na de regen en Bergweg. Ok de dieren die 
hi'j tekende spreken him an. Et boek was 
trouwens een hiele kius. 
'We wussen aenlik niet waor we an begon-
nen,' zegt Henk, 'mar de groep hadde een 
protte goeie idenen.' 
Jene van die muuilike zaeken is de juuste 
kleurstelling over te brengen op pepier. Et is 
liekewel een prachtige uutgifte wodden van 
133 bladzieden, waor 24 van in kleur. D'r 
staon litho's in, tekenings in Siberisch kriet 
en hooltskool en eulievarve-schilderi'jen. 
Karst Berkenbosch maekte de tekst Tr bi'j. 
Henk zien keunstzinnige interesse gaot ok 

uut naor et wark van Jan Mankes, William 
Turner en diverse Russische keunsteners. 
Hi'j brocht een stokmennig j aoren leden een 
bezuuk an Sunt Petersburg, waor hi'j in 
diverse musea prachtige dingen zag. Ok 
geneuten het hi'j van de tentoonstelling 
MeesterlUk Vee, die een peer jaor leden te 
zien was in et Fries Museum. In CaYro raekte 
et masker van Toetanchamon him slim. 
Veerder is hi'j liefhebber van Bouke van der 
Sloot, de Bottema's en Boele Bregman. 
In de warkgroep publiciteit van de 
Schrieversronte vuult hi'j him goed thuus. Et 
is belangriek om mekeer mit idenen an te 
stikken. Vanzels dot hi'j trouw mit in de 
sutelaktie. 

De weens van beidend is om gelokkig wezen 
te kunnen mit de meensken die heur et 
meerst nao binnen in et grote en in et kleine. 
Et jezels toestaon om ok van de nietige din-
gen te genieten. Et uutzicht op et laand mit 
koenen en peerden. De dieze die morgens of 
aovens in de veerte opkomt. Et opzetten van 



een Abraham veur een buurman morgens om 
half zesse. De eerste schoeledag mit alle ni'je 
koppies. 
Me donkt, disse beide meensken holen et 
daor wel uut in heur prachtige onderkom-
men. Anke Hoornstra 

Ni'jbouw 

'Hier was de sloot aachter oons laand, 
krek waor as now jim taofel staot.' 
En wiels de klokke middag slaot 
zie 1k langs zien wiezende haand, 

et laandschop van zien kienderlaand. 
1k vergoelike mien verraod, 
mit wat verstaandige vrouwepraot. 
D'r is gien inkeld verbaand 

in dat uutzicht van him of mi'j, 
en 'k zegge: 'Die tied is veurbi'j 
en komt ok nooit meer weeromme.' 

Mar de tied begint niet opni'j; 
ok in dit huus gaon uren veurbi'j 
en kommen nooit meer weeromme. 



Karst Berkenbosch 

Jan Albert Willinge (1760-1839) 

Schrieven over Jan Albert Willinge is schrie-
yen over Berkoop. As machtigste man van et 
dörp en zels van de gemiente het hi'j as gien 
aander zien stempel drokt op et leven in 
Berkoop. Eerst mar even in et kot zien curri-
culum vitae: Geboren in 1760 op Vredewoud 
in Berkoop as zeune van Ludoif Jan Willinge 
en Johanna Geziena Hubbelink. 
In 1772 vertrokken naor Mestricht veur zien 
studie. 
In 1779 om dezelde reden vertrokken naor 
Deventer. 
Van 1781 tot 1783 studeerde Jan Albert an 
de universiteit in Franeker, waor hi'j in 1783 
zien bul haelde en himzels 'meester in de 
rechten' numen moch. Op 4 jannewaori 
trouwt hi'j mit Taatje Wigeri, de dochter van 
een perfester. Dit huwelik duurt tot 1833, as 
Taatje Wigeri komt te verstarven. 
In 1785 wodt Jan Albert inschreven in de 
odder van advekaoten. 
In 1791 volgt zien benuming tot 'raodsheer' 
in Liwwadden, een funktie, die hi'j mar een 
jaor voihoolt. D'r is zeker wat trammelaant, 
omdat hi'j toegelieke mit vuuf aandere 
raodsheren ontslag nemt. Pas in 1805 krigt 
hi'j weer een ansprekende funktie. Jan Albert 
wodt dan siktaoris van de gemiente 
Stellingwarf-Oostaende. In disse funktie is 
hi'j ok boelgoedsontvanger. In 1806 wodt 
hi'j kommesaores van de verponding, een 
soorte belastingambtener. Daor komt bi'j dat 
hi'j in 1811 ok nog tot vrederechter benuumd 
wodt. Bliekber weren disse funkties wel wat 
muuilik te kombineren, omdat hi'j op 1 jan-
newaori 1812 alliend nog mar vrederechter 
is. Et gaot viogge mit de karrière van Jan 
Albert. In 1813 wodt hi'j benuumd tot presi- 
dent van de Cantonale (Kies)vergadering. 
Een rechtsgebied zo groot as zuud-oost 
Frieslaand en onderdiel van een arrondisse-
ment. Ok wodt hi'j lid van de Raod van et 
Arrondissement Et Vene. 
In 1814 wodt hi'j benuumd tot luitenaant-
kolenel bi'j de Laandstorm (een orgenisaosie 

van veur de dienstplicht, waor weerbere 
manluden in zatten, die in tieden van nood 
onder de waopens reupen wodden). Veur Jan 
Albert hadde disse funktie liekewel niet yule 
om de hakken. 
In 1816 wodt hi'j grietman van Stellingwarf-
Oostaende, een funktie die hi'j tot an zien 
dood in 1839 beklieded het. 

Was Jan Albert een machtig man, hi'j was 
niet te beroerd om ok zien fouten toe te 
geven zoas we in een brief uut 1810 lezen 
kunnen, die hi'j as kommesaores van de ver-
ponding schreven het. We lezen daor de 
woorden met schaamte, ik durve het bUna 
niet te schrUven en dus schandelUk heb 
gemankeert in. Overigens was et wel een 
brief an de menister van Financiën, wat mis-
schien van invloed west het op zien taelge-
bruuk. 
Et was veur Jan Albert dan ok een grote ver-
rassing dat hi'j, ondaanks alle fouten die hi'j 
maekte, in 1811 ansteld wodde as vrederech-
ter. Hi'j wus d'r in elk geval niet goed raod 
mit, want nog datzelde jaor lezen we in een 
brief an him richt, dat hi'j weder verzocht uit 
den post van vrederechter te worden ontsla-
gen omdat ene combinatie van vrederechter 
en eenfinancielen post wat te yule van et 
goeie was. In elk geval blift hi'j vrederechter 
tegen wil en daank tot 1816. Dit hul in dat 
hi'j elke veertien daegen een rechtszitting 
veurzat en him veerder doende hul mit et 
uutgeven van allerhaande akten (over voog-
di'j en bezegeling en veerder et ofnemen van 
de eed bi'j bepaolde benumings. (We moe'n 
liekewel niet vergeten dat et een roerige tied 
was en wi'j onder Fraans bestuur zatten). In 
elk geval wodde Jan Albert niet as een kolle-
bereteur zien, want aanders was hi'j grif niet 
benuumd tot luitenaant-kolenel van de 
Laandwaacht en was hi'j zeker niet uutneu-
digd om saemen mit nog een zeshonderd 
netaobels een ontwarp grondwet te beoordie-
len. Dat gebeurt op 29/30 meert 1814 in de 
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was. Mar liefst drienentwintig van de vuuftig 
boerkeri'jen in Berkoop weren van him. 
Omdat et stemrecht in de karke verbunnen 
was an De hoeven, kuj' rustig stellen dat hi'j 
ok daor de touwgies stevig in hanen hadde. 
De preenzebaank in de karke is daor nog een 

Op 21 december naar de Lemmer gereyst. 
22 des morgens acht uur in zee gegaan. 
23 de namiddag vier uur in Amsterdam. 
24 des morgens viff uur naar Den Haag; 
aldaar te viif uur aangekomen. 
27 audiëntie gehad middags te een uur. 
29 des middags half viff uur van Amsterdam. 
30 Des morgens vroeg voor De Lemmer, dog 
om de dikke mist om 10 uur des voordemid-
dag in de haven; om 12 uur vertrokken, om 
half negen te huis. 
Jan Albert was dus veur een reisien naor Den 
Haag in 1814 mar !iefst tien daegen onder de 
pannen. 

Naost al zien funkties meugen we niet verge-
ten dat Jan Albert veural grootgrondbezitter 

Vredewoud in Berkoop, zoas et d'r uutzag tot 1899. 

Ni'je Karke in Amsterdam, naodat Napoleon 
veur de eerste keer gevangen neumen is. 
Et was zien twiede reize al in kotte tied. Hoe 
dat doe gong laot et volgende overzichien 
zien van zien eerste reize. 

uutvloeisel van. 

Over Jan Albert as grietman is mi'j niet yule 
bekend. 1k hebbe daor doedestieds veur mien 
studie geschiedenis gien onderzuuk naor ver-
richt. Wel kun we in et boek Oldeberkoop, 
uutgeven naor anleiding van et zeuventig-
jaorig bestaon van de Veurschotbaank in 
Berkoop, !ezen dat d'r tiedens de ambtstied 
van Jan Albert nogal wat te doen west is om 
de huusvesting. Dc raodsvergeerderings vun-
nen eerst plak in de beide logementen, mar 
vanof 1823 a!liend nog in logement De 
Zwaan, waor now de femilie Twint de meu-
be!zaeke het. 
Veerder het hi'j him fel verzet tegen inkertie-
ring van mi!itairen. Jan Albert schreef doe 



zels over het ellendig gehugt Oldeberkoop, 
om dat te keren. Of et him lokt is de militai-
ren buten et dorp te holen is mi'j liekewel 
niet bekend. In elk geval krigt hi'j et wel 
veur mekeer dat d'r een grieteni'jhuus 
bouwd wodt in Berkoop, op et plak waor 
now Klein Vredewoud staot. 

1k wil eindigen mit een proklemaosie uut et 
boek Oldeberkoop, die Jan Albert in augus-
tus 1817 an de pelisiemeensken verstuurt. 
(De keuning is op 18 augustus jaorig): Op 
Zondag nademiddag eerstkomende, in de 
dorpen hunner woninge de Klokken te luiden 
van vier tot niet langer dan acht uur, zich op 
then dag te voorzien van een Oranje lint aan 
den hoed, eenige Ingezetenen bij het luiden 
te noodigen en op Genever te onthalen, waar 
voor door ons drie Guldens zfn uitgedeeld, 
doch voor Oldeberkoop vU!  Gulden, verder 
de Ingezetenen te vermanen then dag met 
gepaste vrolUkheid, maar niet in dronken-
schap, veel minder in losbandigheid door te 
brengen, vermits onze Koning daar mede 
niet vereerd, maar grootelks onteert zoude 
worden en w/ misschien het ongenoegen 
zouden hebben te zien, dat eene dag vol vro-
hjke dankbaarheid aangelegd de eenen of 
anderen tomeloozen Jongeling in de gevol-
gen ongelukkig zouden maken. 

Wie meer weten wil over Jan Albert mag 
mien scriptie Jan Albert Willinge als centrale 
figuur in de maine en gemeente 
Oldeberkoop 1812 - 1816 wel es !ienen. 

Klaas Knillis Hofstra 

zwaor in de 
lorem 

dit wodt een 
geweldig gedicht 
veural omdat ik et in 
de kroeg scbrieve, 
op een bierviltien, 
en zo dronkend as een kenon 
en now mar hopen dat 
et morgenvroeg nog 
de hieltied... 

20-2-'98 
Kefe De Minnaar 



Krummelties 

LIDMAOTSCHOPS-ABONNEMENTS-
GELD 

Op 'e jaorvergeerdering van de Stelling-war-
ver Schrieversronte op 15 september in 
Berkoop is besleuten, dat et lidmaotschops-
abonnementsgeld van de Schrieversronte/De 
Ovend een betien verhoogd wodt. Et mini-
mumbedrag gaot van f20,--jaors naor 
f 22,50. We hopen dat alleman begrip veur 
disse verhoging het, alles is de laeste jaoren 
now ienkeer duurder wodden. (red.) 

NOORD-NEDERLANDS LIEDJES-FESTI-
VAL 

In 1999 wodt veur de veertiende keer et 
Noord-Nederlands Liedjes-Festival holen. Et 
NNLF wodt orgeniseerd deur de Stichting 
Nuver, die daor in november 1997 de Tine 
Clevering-Meijer-pries veur kregen het van et 
Anjerfoons Grunningen (zeg mar de 
Grunninger Anjer). Kollega's dus! 
(Et NNLF liekt een betien op Liet, de 
Friestaelige variaant, mar et NNLF is oolder, 
kwalitatief beter en inmiddels ok groter.) 
Ditjaor gaot et NNLF veur et eerst 
Frieslaand in. Behalven veurronden in 
Winsum (Grunningen), Assen (Drenthe) en 
twieje in de Stad Grunningen, is d'r op vri'j-
dag 22 jannewaori een veurronde in De 
Miente in Oosterwoolde. 
De veurronde in Oosterwoolde wodt prissen-
teerd deur Klaas Knillis Hofstra en d'r is een 
gaastoptreden van Karst Berkenbosch en 
Doeke Dokter, finalisten in 1996. 
De veurweerden bin al 14 jaor etzelde: 
eigen wark live in een nederlaanse tael. Et 
gaot dus om lieties die deur de artiest zels 
schreven binnen of speciaol veur him of heur. 
Alle vassies moe'n live speuld wodden, dus 
gien baanties, komputers of synthesisers. En 
alle teksten moe'n in een Nederlaanse tael 
schreven wezen, dus Hollaans, Fries, 
Grunnings, Drents, Stellingwarfs en zo. 
Tederiene die him/heur inschrift dot mit. D'r 

is gien veurselektie. lederiene speult op de 
veurronde twie lieties. De beste tiene (over 
alle aovens) speulen in de finale. Die is in De 
Oosterpoort in de Stad. 
De insebrieving moet schriftelik veur 5 jan-
newaori 1999 naor Stichting Nuver, 
Postbusse 1727, 9701 BS Grunningen. Meer 
inlichtings kuj' kriegen op 050-3124029 
(Klaas Hofstra, veurzitter). 

OPROEP DE OOLDE POOK-PRIES 

Ankem jaor, in 1999, wodt veur de zesde 
keer De Oolde Pook-pries uutrikt. De pries 
bestaot uut een oorkonde en een geldbedrag 
van f 500,--. 
Elke beginnende schriever kan mitdoen. Et 
gaot om wark in et Stellingwarfs. Dat kan 
wezen: een verhael, een novelle, een roman, 
een essay, een cyclus van op zien minst vuuf 
gedichten, een tenielstok, een klucht of een 
vertaeling van zok wark. 
Meensken die mitdoen willen, meugen niet 
eerder in boekvorm publiceerd hebben. 
Et wark dat véi.'ir 1 meert 1999 instuurd wod-
den moet, mag niet eerder publiceerd wezen. 
Infermaosie over et riegelment en inschrief-
formelieren kuj' kriegen bi'j: de warkgroep 
De Oolde Pook-pries p/a Ofdieling 
Weiwezen, gemientehuus Oosterwoolde (til-
lefoon 0516-566261, de heer G. Floor) post-
busse 38, 8430 AA Oosterwoolde. (jv) 

STELLINGWARVER AOVEND 

In et Twentse Beckum wodt op 29 oktober 
een Stellingwarver Aovend hullen veur de 
leden van de Kreenk vuur de Twentse 
Sproak, et Van Deinse Instituut en de 
Schrieversbond Oaveriessel. 
De aovend wodt verzorgd deur Zwaantje 
Kuiters-Keizer, Jeannette Roeles, Vrouwkje 
Bakker, Benny Holtrop en Johan Veenstra. 
Et is de bedoeling dat d'r ankem jaor een 
Twentse Aovend in de Stellingwarven hullen 
wodt! (jv) 



BETER STELLINGWARFS LEREN 

Joop Kraaijer uut Steggerde, oold-kursist 
van de kursus Stellingwarfs I, het een 
verzuuk an jim. Hi'j wil et Stellingwarfs 
hatstikke graeg (nog) wat beter onder de 
kni'je kriegen en wil graeg mit aandere 
(oold) kursisten of mit meensken, die 
daor belangstelling veur hebben, om de 
zovule tied op een middag bi'j mekeer 
kommen in et gebouw van de 
Stellingwarver Schrieversronte. En dan 
mit mekaander perberen beter 
Stellingwarfs praoten te leren. Et zol, 
neffens him, een goeie zaeke wezen as 
Tr ok een peer meensken bi'j zitten zol-
len, die et Stellingwarfs wel goed prao-
ten kunnen, zodat die de meensken, die 
dat nog niet zo goed kunnen, verbeteren 
kunnen. 
Bin Tr meensken die bier belangstelling 
veur heben? Geef jim dan even op bi'j 
de Stellingwarver Schrieversronte in 
Berkoop, dan geven wi'j jim naemen 
deur an de heer Kraaijer. We bin 
beni'jd... (jv) 

GUUS HELLEGERS BEELDHOUWER 

Ongeveer honderd meensken weren op 
11 september bi'j Dragt in Wolvege bi'j 
de prissentaosie van et boek Guus 
Hellegers Beeldhouwer, schreven deur 
Remco Heite. 
De eerste exemplaoren veur Remco 
Heite, Guus Hellegers en vormgever 
Leendert van Pelt wodden overhaandigd 
deur Janneke van Groeningen-
Hazenberg, direkteur van et museum 
veur figuratieve keunst De Buitenplaats 
in Eelde. Vrouw Van Groeningen vertel-
de over de kontakten tussen Hellegers en 
'heur' museum. 
Guus Hellegers roemde et wark en de 
enorme inzet van Remco Heite en niet te 
vergeten Pieter Jonker, de direkteur van 
de Stellingwarver Schrieversronte die, 
zeker de laeste tied, zoe'n betien dag en 
naacht mit et boek doende west bet. 
'Et is veural an jow te daanken,' zee 
Guus Hellegers, 'dat et boek d'r now is.' 

Remco Heite vertelde dat hi'j et gewel-
dig plezierig vunnen bet om de beeld-
houwer daegenlaank ondervraogen te 
meugen. 
Veerder kwam veurzitter Klaas van 
Weperen van de Schrieversronte nog an 
et woord en Guus Hellegers zels hul een 
pracbt van een veurdracht mit dia's over 
zien wark. 
En et boek... verkocht meraokels! (jv) 

Remco Heite en Guus Hellegers mit et eerste 
exemplaor. 

EEN WERELD VAN VERSCHIL 

Oflopen 11 september verseheen van 
schriefster Wil Vening van Berkoop heur 
ni'jste boek Een wereld van verschil. De 
historische roman gaot over verschillen-
de femilies uut Nederlaand die in de 
Kionie van de Maatschappij van 
Weldadigheid (tussen Noordwoolde en 
Frederiksoord) kwanimen te wonen. Et 
beschrift de wieze van leven van die 
meensken in de steden daor ze leefden 
en de meniere hoe as ze in de Kionie 
terechte kwammen. Butendat wodt et 
leven, et wonen en warken in de Klonie 
van mit naeme de eerste jaoren beschre-
yen. Et boek wodde uutgeven deur de 
Grote Letter Bibliotheek in Abcoude. 
(sab) 



ET NEDERLAANS IN EUROPA EN 
DE WERELD 

In De Tippe in Viedder wodt op 27 okto-
ber 1998 een lezing hullen over et plak 
en de betekenis van et Nederlaans in 
Europa en de wereld. Drs. J.L.M. Kits 
Nieuwenkamp, eertieds siktaoris van et 
Algemeen-Nederlands Verbond zal in-
gaon op 'e pesisie van et Nederlaans. Et 
begint aovens om 20.00 ure. De intree is 
flO,--. (jv) 

NI'JE BOEK VAN JOHAN VEEN-
STRA 

ds. Nico ter Linden (links) mit Frits van der 
Vinne. 

Et was stampvol bi'j Dragt op vri'jdag-
aovend 25 september. Zoe'n goeie 250 
meensken weren op 'e literaire aovend 
ofkommen, daor et ni'je boek van Johan 
Veenstra prissenteerd wodde: Verrassend 
Stellingwarfs. In Verrassend 
Stellingwarfs vertaelde Johan Veenstra 
verhaelen van de bekende 
Nederlaanstaelige schrievers Marga 
Minco, R.J. Peskens, Marjan Berk, 

Maarten It Hart, Margriet de Moor, Cees 
Nooteboom, Lieve Joris, S. Carmiggelt, 
Vonne van der Meer, Rudi van Dantzig, 
Rascha Peper en Adriaan van Dis. En dat 
op verzuuk van boekhaandel Zwikstra in 
Wolvege, die van 'tjaor 100 jaor bestaot. 
Dc orgenisaosie van de aovend was in 
hanen van boekhaandel Zwikstra i.s.m. 
de Stellingwarver Schrieversronte en de 
Stichting Lezen. 
Frits van der Vinne prissenteerde de 
aovend, die ommeraek in de smaek vul 
bi'j et pebliek. Pieter Jonker !eidde op 
een veurtreffelike wieze twie keer een 
podiumgesprek mit Marjan Berk, Vonne 
van der Meer, Johan Veenstra, Benny 
Holtrop, Jannie Boerema en Tineke 
Steenmeijer-Wie!enga. 
Marjan Berk en Vonne van der Meer 
leesden een fragment uut heur verhael en 
Johan Veenstra zien vertaeling van dat 
fragment. Dc beide schriefsters !eesden 
ok nog uut aander eigen wark veur en 
Johan Veenstra een fragment uut zien 
vertaeling van et verhael Zeerte van 
Rudi van Dantzig. 
Et eerste exemplaor wodde deur Frits 
van der Vinne anbeuden an ds. Nico ter 
Linden (vroeger van de Westerkarke in 
Amsterdam), die een schoffien leden et 
huwelik inzegende van preens Maurits 
en preenses Marilène. Ds. Ter Linden het 
een huus in Munnikeburen en is al jao-
ren lid van de Schrieversronte. Hi'j hul 
een prachtig verhael over tael. 
Om elf ure wodde iederiene in de bloem-
pies zet en daankte veurzitter Klaas van 
Weperen Frits van der Vinne veur alle 
wark. Van et boek, dat f 19,95 kost, 
wodden d'r op 'e aovend van de prissen-
taosie zoe'n honderd exemplaoren ver-
kocht! (red.) 

foto hiernaost: 

boven: .Johan Veenstra lest et vertaelde 
verhael van Marjan Berk. 

onder. Frits van der Vinne mit Vonne van 
der Meer (links) en Marjan Berk. 





Piet Oosting 

Post uut de Charente 

Antieke wereld 

Dit is een oold laand, et tilt hier op van de 
historie. Vanof et neolithicum tot vandaege 
toe. Vaeke is et in de naemen van bepaolde 
plakken terogge te vienen. Al die Saint-dör-
pies en statties stammen waorschienlik wel 
uut de Middelieuwen. Mar jow herkennen ok 
nog dudelik de Romeinse invloed om je 
henne. Aubeterre (Alba Terra), witte eerde 
dus, bet zien naeme te daanken an de witte 
krietrotsen die de Romeinen daor antroffen. 
Aubeterre ligt op twaelf kilemeter ofstaand. 
Et is veural zoemers een grote toeriste-trek-
pleister, mit heur oolde winkelties en huzen, 
vaeke half in de rotsen uuthouwd, en de 
ooldste rotskarke van Europa. 
As ik op een mooie zundagmiddag daor op et 
pleintien in et centrum onder de liendebomen 
op een terrassien zitte, mit een draankien en 
een happien, dan ontstaot de neiging om vot 
te glieden in et verleden. 
1k vergete de drokte om me henne en zie in 
gedaachten een Romeinse decurie mit de 
pilum over de schoolder de hoeke omme-
kommen en et plein opmesjeren. Mar mis-
schien hebbe ik dat allienig en zien de aande-
ren de warkelikhied mit een plein vol, veural 
Ingelse, toeristen. 
Die rotskarke in Aubeterre is beslist een in-
drokwekkend bouwsel, veur zoveer as jow 
van bouwen praoten kunnen. De ingang is 
metseiwark, de rest is uuthouwd in de rotsen. 
Metersdikke pilaren van zoe'n vuuftien 
meter hoge kommen omhogens uut de grond. 
As jow via de uuthouwde trappe naor de ga-
lerij klimmen en jow kieken over de ballu-
straode naor beneden in die diepte, dan 
beseffen jow nog een betien beter wat veur 
een gigantisch wark dit west wezen moet, 
veural veur de meensken in die tieden. En 
zokke kleine meenskies. In de rotsen is ok 
een crypte uuthouwd waor tientallen greven 
binnen veur de monniken, die in de tied van 
de godsdienstoorlogen es een keer drie jaor 

laank et verzet tegen een belegering voiholen 
hebben. Veule van die skeletten liggen d'r 
nog. 't Is een betien een wonderlik gezicht, 
want 't is krek as daor allemaole kiender 
begreven binnen. Vanofde galerij lopt d'r 
een nauwe tunnel schieve omhogens deur de 
rotsen naor de burcht boven op de heuvel. 
Die tunnel is niet veur 't pebliek toegaanke-
lik, mar ik hebbe et stiekem toch even per-
beerd. Volgens mi'j konnen allienig lilliput-
ters mit zoegnappen in plak van hanen en 
voeten heur deur dat nauwe vochtige gat 
naor omhogens warken. Mar et lokte heur 
bliekber toch. 
Ok aandere naemen, die verwiezen naor een 
riek verleden, kommen jow tegen. De boer-
deri'je waor we de eerste weken, doe oons 
huus nog niet leeg was, naost zatten hiet 
Chez Sarassin. Now weten de historisch 
onderlegden onderjim vanzels dat de 
Sarassijnen, de Moren, al in de achtste ieuw 
deur Karel Martel bi'j Poitiers teroggesleu-
gen binnen, as die dat niet daon hadde, 
weren wi'j mit mekaander al ieuwenlaank 
moslims west. En vervolgens bin ze deur 
zien zeune en zien kleinzeune, Pepijn de 
Kotte en Karel de Grote over de Pyrenenen 
jacht en naozeten tot veer in Spanje. Ridder 
Roelaant het et bekopen moeten, hoewel die 
bi'j naoder inzien wel deur de Basken om 
ziepe hulpen is. Die deden doe ok al muuilik. 
Ze hadden nog wel gien autobommen, mar 
speren en knotsen zat. 
St. Quentin zels stamt uut de Middelieuwen. 
Ur staot een mooi Romaans karkien op de 
Bourg. Dat karkien wodt restereerd en daor 
is Joel aepetrots op. Want daor het hi'j een 
protte muuite veur daon. Hi'j hadde de 
wiend mit, want Mitterand, die ok de rotskar-
ke in Aubeterre restereren Iaoten het, was 
een bouwer, en hadde butendat een zwak 
veur disse streek. 
'Volgens mi'j is d'r wat eigenaorigs mit die 
karke,' zeg ik een keer tegen Joel.' 
'Hoezo?' vragt hi'j schrokken, bange dat d'r 



Et karkien van St. Quentin. 

wat mis is mit zien prestige-objekt. 
'Now, et is een twaelfde-ieuws typisch 
Romaans karkien, mar de Romaanse raemen 
bin dichtemetseld en Tr zitten Gotische rae-
men in, mit overigens prachtige glas in lood 
raemen.' 
10 dat,' zegt hi'j opgelocht, 'dat komt omdat 
de karke een tiedlaank ommebouwd west is 
tot verdedigingsfort.' 
'Tegen de Duutsers?' vraog ik ongeleuvig. 
'Nee je, tegen de Ingelsen netuurlik.' 
In de tied van de Honderdjaorige Oorlog 
leup hier zoe'n betien de greens tussen et 
Fraanse gebied en et Ingelse Aquitanië, 
zodoende. Dus doe was et een fort om de 
Ingelsen tegen te holen. 
'Now,' zeg ik, 'dan het dat niet veule hulpen, 
want op de Bourg naost de karke wonen Ann 
en Roger en de hiele Charente is vergeven 
van de Angelsaksen.' 
Joel kikt me es mispriezend an. Zokke din-
gen heuren ze niet graeg. Mar as ik belang-
stelling bliek te hebben veur de historische 
dokumenten en tekenings van zien karke, 

trekt hi'j weer hielemaole bi'j. Dan moet ik 
mar viogge es langeskommen op 'e Maine, 
dan kun we dat bekieken. 
Van et meer naobi'je verleden bin et veural 
de veurwarpen, meubels, schilderi'jen, en 
alderhaande aandere keunstveurwarpen die 
jow et waeter deur de mond lopen laoten. 
Over et algemien spreuken bin ik niet onte-
vreden mit wat Hare Majesteit mi'j maonde-
liks toedielen lat, mar somstieden as jow op 
zoe'n antiekbeurs of een brocante rondlopen 
en al dat mooie spul om jow henne zien, dan 
wol ik toch wel es dat mien naeme 
Rockefeller of Rotschild of Vanderbilt of zo 
was. Da'k zo tegen zoe'n haandeler zeggen 
kon: 'Breng dat mar eventies bi'j mi'j thuus. 
Spietig, jow moe'n mit beide bienen op 'e 
grond staon blieven en bi'j jezels daenken: 
Dan haj' mar miljonair wodden moeten in 
plak van militair. 
Mar soms kommenjow wel es een dinkien 
tegen, dat zowel mooi as betaelber is. De 
'Femme-Fleur'-pietereulielaampe bi'jveur-
beeld, die now oonze schostienmaantel 



Oonze schostienmaantel mit de 'Femme-Fleur 'pietereulielaarnpe. 

opsiert. Daor bin jow dan toch ok weer slim 
bliede mit. Binnenkot is Tr weer een grote 
antiekbeurs in 't klooster van Chalais. Daor 
loop ik dan weer rond as een keuterboertien 
in zien knolletuun. Mit de vrouw waekzem 
en aachterdochtig naost me, mit de haand op 
'e knippe. 
'Kiek toch es, wat mooi,' zeg ik dan. 
'Allemaole veuls te duur,' vint ze onveraan-
derlik. 
Daoromme gooi ik et de laeste tied vaeke op 
een aandere toer. 
'Bin jow nog wat aorigs tegenkommen?' 
vraog ik dan hiel onneuzel. 
'Ja, d'r staot daorginderd een hiele mooie 
Limoges-schaole.' 
Ze trapt Tr riegelmaotig weer in, ze kan nog 
niet zo goed rond daenken. As ik de schaole 
ok mooi vien, en dat is meerstal wel zo, want 
de vrouw het een goeie smaek in zokke din-
gen en ze het Tr verstaand van ok, dan per-
beer ik die schaole veur een klein priesien 
over te nemen. En as dat lokt hebbe ik een 
betien de hanen vri'j om ok nog wat te 

kopen, wat ik graeg hebben wil. Zo gaon we 
dan allebeide uterst tevreden terogge naor 
huus, om oonze ni'j verwurven schatten daor 
te installeren, waor we ze graeg hebben wol-
len. 
De poezen hebben gien belangstelling veur 
de ni'je anweensten, ze willen graeg naor 
buten, daoromme bin ze wel bliede dat we 
weer thuus binnen. Veur heur is Frankriek 
veural ruumte, waarmte en een onbezorgd 
leventien. Veur oons trouwens ok. 



Sietske Bloemhoff 

Et hiem van een boerderije in Steggerde 

Eerder in disse serie over boerderi Yen in Stellingwarfwodde et boerehiem al es ter-
loops nuumd. 1k beloofde jim daor een keertien meer ommedaenken an te geven. Dii' 
keer is et dan zoveer. 
Dc belangstelling veur et eigen arf en tunen in et algemien is de laestejaoren slim 
groot. Kiek mar es naor ci' grote anbod van tiedschrfien op dat gebied en wat d'r 
vandaege-de-dag allegere te koop is op tuungebied. Op et ogenblik bin alderdeegst 
'tuunkaasten' een waore rage. In de tuuntiedschrften en -boeken wodt dan ok al 
haost niet meer praot over de tuun, mar over de 'grune woonkaemer' of 'buterkae-
mer'. En meer van dat soort omschrievings koj' tegen. Et onderscheid tussen ci' hiem 
en de tuun is zoe 'n betien verdwenen. Aj' et tegenwoordig overje tuun hebben, dod 
ie vaeks op ci' hiele hiem. Vroeger was de tuun daor mar een onderdiel van. En dan 
haj' ok nog onderscheid tussen een siertuun en een gruuntetuun. De gruuntetuun was 
doe veul belangrieker as de siertuun. Die beston vaeks alliend mar uut een parkien of 
beddegien mit bi Yglieks wat salvia c. Argens eers op et hiem haj' dan soms nog een 
riegel dalia . 
De belangstelling veur et boerehiem is de laestejaoren ok groter wodden. Van ver-
schillende regio s' bin die boerehiemen beschreven. In al die streken was defunktie 
van dat hiem slim belangriek D 'r gebeurde van alles wat mit et bedrief en de menie-
re van leven van de bewoners te maeken had. Toch verschilt de indieling van de hoe-
rehiemen in Nederlaand aorig. Dat komt o. e. deur et soort boerebedrief, mar ok deur 
de netuurlike) omgeving, definanciele omstanigheden en de gewoonten van oolds-
her Ok over et boerehiem verschenen de laestejaoren boeken, en op bepaolde plak-
ken bin boerderiltunen opni j  anlegd. 
Niet alliend de lesbundel over Stellingwarver boerderi'/en veur et basisonderwies 
was anleiding om es een onderzukien naor et Stellingwarver boerehiem te doen. Et 
heurt vanzels ok bi / et onderzuukswark van de 'woordeboek-ofdieling' van oons 
instituut, en meensken die mi j  kennen weten ok van mien persoonlike interesse op dit 
gebied! 
Mien doel was eerst om in dit stok verschillende hiemen in de Stellingwarven te 
beschrieven, mar gaondeweg in mien eerste gesprek mit infermaanten van et 
Stellingwarfs Woordeboek veraanderde ik van idee. 1k zaijim uutleggen waoromme. 
Doe 1k heur vreug om an ci' onderzukien mit te doen, weren beide infermaanten, de 
vrouwluden Tecla en Rika Vonk van Steggerde, bange dat ze daor niet zovule over te 
vertellen hadden. 
'1k neem wel een vraogelissien mit, 'ste!de ik heur gerust. 'En aj 'm d 'r niet zovule 
over te verte!len hebben dan is ci' niet eers.' 'Now, kom dan mar, jonk, 'was ci' 
bescheid. Mar zoas a!tied /cwammen d'r die morgen wel weer a!derhaande gegevens 
en oolde woorden over de taofel. En dat verbaosde ml j ni/cs, want we hebben deur 
dejaoren henne een smak aorige en interessaante gegevens veur ci' woordeboek, mar 
bi jglieks ok veur ci' veldnaemeprojekt, van heur binnen kregen. 
Ok ci' oolde hiem van heur boerderi je op Euverburen onder Steggerde wussen ze 
grondig te beschrieven. Zo grondig, dat ik daor glen gegevens van ere p!akken in ver-
warken wol. Dc kursieve woorden in et onderstaonde stok bin dus ok de Steggerse 
benaemings of variaanten van die woorden. Van dii' p!ak of wil 1k Tec!a en Ri/ca nog 
es hiel hattelik daanken veur heur goeie uutleg over dit Stellingwarver boerehiem. 



Mien vraoge anjim - lezers van dit blad - is as vanoolds weer de volgende: Hebben 
Jim nog biezundere anvullings, opmarkings of bi jglieks aorigeforo van een oold 
hiem, dan heur of zie 1k die graeg. Ok de bewarking van dit stok énjim eventuele 
anvullings wo 'n in de boerderijebundel veur et basisonderwies verwarkt. Alvast 
daank in et veuren veur Jim reakties! 

Et hiem daor et in dit verhael omme gaot 
was aorig groot. Et heurde bi'j een boerde-
ri'je op Euverburen onder Steggerde. Veur de 
dudelikhied zien jim op de volgende bladzie-
de een ienvooldige plattegrond van et hiem 
die ik tekend heb neffens de herinnerings 
van de beide vrouwluden Vonk. Jammer 
genoeg is d'r gien foto van dit goeie veur-
beeld van een boerehiem in oonze omkrieten. 
As scheiding tussen et hiem an de veurkaan-
te van de boerderi'je en et pad dat d'r veur 
daele leup, zat een haegedoornhege. Veerder 
naor de westkaante gong die over in een 
hogere huizenhege. An de oostkaante zat een 
dam mit an weerskaanten twie dikke bal-
stiender. Via de dam kwaj' op een mennige 
die langs de oostkaante van de boerderi'je 
naor aachteren toe leup. Zo koj' in de lanen 
aachter et huus kommen, mar d'r ston buten-
dat veerderop nog een boerehuus. De bewo-
ners daorvan maekten ok gebruuk van de 
mennige. Langs de mennige laggen op et 
hiem op verschillende plakken meer baistien-
der. Die baistiender weren liekewel witkalkt. 
Tussen de mennige en de groshoeke veur et 
huus zat ok een haegedoornhege. 
In et gros stonnen o.e. twie appelbomen en 
drie paerebomen. De iene appelboom was 
een zuut veentien, de ere was een wilde 
appelboom. Die hadde zaacht zoere appels 
en wodde altied de kroddebos nuumd, van-
wege et rere medel kop. Ten van de perebo-
men was een bargemot, een oold soort pere 
(in et Ned.: bergamotpeer). Vlakbi'j de hege 
stonnen twie kestanjebomen. Even veerderop 
ston een rooie beuke boom. Die ston d'r krek 
as de kestanjebomen louter veur de sier. Niet 
veer van de beukeboom haj' een honnehok-
ke. Et gong daorbi'j om een oolde regenton-
ne die een betien vertimmerd was. De hond 
lag d'r niet zo vaeke in, hi'j was meerstal los 
op et hiem of in huus. Bi'j et honnehokke 
stonnen wel es dalia 's. Middel in de tuun 
stonnen twie paimboompies of paimbossies 
(buxus). Takkies daorvan wodden o.e. bruukt 

bi'j et versieren van een palmpaosenstok. 
Meer naor de westkaante stonnen nog een tal 
vruchtbomen. Dat weren o.e. proemebomen, 
een peer appelbomen (een St. Jouk en een 
bellefleur) en een straotepaereboom. 
In et gros haj' veerder nog een parkien mit 
bloemen, bi'jglieks salvia 'S. Et gros wodde 
now en dan mit de zende mi'jd, en dat 
wodde dan naor et vee brocht. Tegen et huus 
gruuiden gooldsebloemen om pishemels of 
mieren te weren. Viak veur et huus haj' een 
pattien naor de westkaante van de boerde-
ri'je. Van de ziedkaante van et veurhuus of 
naor et westen toe leup ok een pattien. De 
patties wodden op vri'jdag anharkt en veegd, 
en dan kwam d'r een haandvol wit zaand 
over. 
Veur et hiem langs leup een krojepattien naor 
de weg toe. Daor gong o.e. de boer die an de 
westkaante van et huus woonde langs om de 
melk bi'j de weg te brengen. An de ere kaant 
van et pattien - an de noordkaante van et 
huus - lag een kaampe bouwlaand. Een hoe-
kien daorvan dee wel es dienst as gruunte-
tuun. De volgende soorten gruunten koj' d'r 
vienen: slaod, spinaozie, bonen, sloffebonen 
of grote bonen, boerekool, soms - mar daor 
haj' vaeke ongemak in - witte of rooie kool, 
prei en soepgruunten (selderi j en peterse 
lie). Een betien oostelik van de tuun ston 
vaeks ok een roggemiete. Die bulte wodde 
ofdekt mit een dekklied. Op 'e bouw zels 
wodden eerpels, haever en rogge verbouwd. 

Et hiem was an de westkaante van et huus 
een hiel stok brieder as an de oostkaante. 
Tussen et hiem en dat van de buren leup een 
waeterloop. An et aende van et pattien in 
westelike richting lag een yonder over die 
sloot. le kwammen dan niet alliend op et 
hiem van de buren, mar mitien ok over de 
greens mit Pepergao! 
An de noordwestkaante van et hiem stonnen 
twie gewone beukebomen langs de waeter-
loop. Een betien meer naor et zuden toe, 
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zoe'n goeie vuuftig meter van et huus of haj' 
een putte mit een pompe d'r op. Die was niet 
dichter bi'j et huus omreden et waeter daor 
zo goed niet was. Uut de pompe op 'e stal 
daor de koenen winters heur drinken uut kre-
gen, kwam nogal redoerig waeter (waeter 
mit iezeroer). Dat de gewone pompe zoveer 
van huus ston was vanzels best lastig. Mit et 
peerd en de waegen wodden riegelmaotig 
bussen waeter bi'j de pompe weghaeld. Dat 
waeter wodde bruukt as drinkwaeter en 
bi'jglieks veur de wasse. Laeter kwam d'r 
tussen de beide zieddeuren een regenbak 
tegen et huus. 
Tussen de pompe en de redinderumpolle die 
bi'j de hoeke van et veurhuus ston, was ok 
wel es een gruuntetunegien. Bi'j dat tunegien 
stonnen kruzebeien. Daor vlakbi'j stonnen 
nog een twie appelbomen: een Grunninger 
kroon en een Kannederingenette. Butendat 
stonnen d'r nog een peer perebomen. Dat 
weren zonuumde dirkiespaeren. 
An de ere kaante van et pattien haj' de blieke 
veur et blieken van et wasgoed. In de buurt 
ston ok een kiepehokke mit een kiepeloop. 
Meer naor aachteren ston nog een twiede 
kiepehokke. Dat was nogal wat groter en 
wodde laeter ommebouwd tot een melkstal. 
In et gros bi'j et veurste kiepehokke ston 
zommers vaeke een knieneloop mit een peer 
knienen d'r in. Tegen et kiepehokke ston 
meerstal een knienehokke, mar soms ston dat 
ok tegen de westmure van de boerderi'je. 
Boven op et kiepehokke zat een doevetille. 
Tussen de beide kiepehokken ston een riege! 
beiepollen. 
Tegen et huus aachter de twiede zieddeure 
zat een busserak. De (melk)bussen stonnen 
daor op 'e kop op te dreugen. Mar veur et 
daor an toe was, mossen die eerst buund 
wodden op et buunstap. Dat buunstap was 
maekt van een peer spoorbielzen. Ok de pot-
ten en de pannen wodden op et buunstap 
buund. As die schone weren, kwammen ze 
op de kop op een paol mit daorop een wae-
genviel te dreugen. Naost et buunstap zat een 
zinkgat. Et waeter wodde ofvoerd deur een 
geutien dat naor de waeterloop leup. Vlakbi'j 
et zinkgat stonnen proemebomen. 
De veurste zieddeure wodde de westerdeure 
nuumd, de aachterste de meulehokkedeure. 

Dat kwam omdat die deure toegang gaf tot et 
meulehokke. Krek as hiel Yule ere oolde 
boerderi'jen had ok disse boerderi'je vroeger 
een kaarnhoeke mit een meulehokke. Doe 
die kaarnhoeke niet meer bruukt wodde om 
te kaarnen, kwam de stookpot d'r in te staon. 
In die stookpot wodde bi'jglieks waeter 
kookt om de wasse in te wasken en om mit 
schone te maeken. In de oorlog wodde d'r ok 
wel varkenvoer in kookt, mar dat was wel 
een gedoe vanze!s, want dan mos hi'j nao-
dc-tied wel goed schonemaekt wodden. 
'En hi'j rookte as een varken,' vertelden de 
vrouwluden, 'dat wi'j zetten him al gauw es 
butendeure in de eupen Iocht!' 
De stookpot ston op poties en beston uut een 
binnen- en een buterpot. De takken om et 
vuur mit te maeken kwammen in de buterpot 
en daor kwam de binnenpot as et waore in te 
hangen. Op et gehiel zat een deksel. 
Van de stookpot of in zude!ike richting heb-
ben ooit, over zoe'n twintig meter versprei-
ded, vier hide grote popelieren staon. Mar 
mit een zwaore storm begaf de eerste et, en 
die trok de ere drieje mit naor beneden. 
Gelokkig stonnen ze zoveer van huus dat d'r 
gien iene van op et dak belaande! 
As de bewoners in huus weren, of om een 
ere reden de kiompen niet an hadden, ston-
nen die bi'j de deure. Naachs stonnen ze 
rechtop tegen de mure, zodat d'r gien waeter 
in kwam as et regende. Mar as et koold was 
kwammen ze vanze!s binnen. 

Dc oostkaante van et arf was een hiel stok 
smalder as de westkaante. An de oostkaante 
haj', zoas zegd, de mennige die naor aachte-
ren toe leup. An de oostkaante van de menni-
ge ston een lange riegel popelieren, mit hier 
en daor wilgen d'r tussen. Veerderop, in et 
laand, stonnen d'r ieken langs de mennige. 
An de oostkaante van et veurhuus ston een 
regentonne, en even meer naor aachteren nog 
een pompe. Et waeter van die pompe wodde 
bruukt veur et schonemaeken van bi'jglieks 
de stal. Et waeter was niet geschikt as drink-
waeter. Naost de kleine baansers ston een 
sliepstien om et ark op te sliepen. An de 
oostkaante koj' ok een takkebult of takkebos-
sebult vienen. Dc takken daorvan wodden 
bruukt om de stookpot mit te stoken. 



Op dissefoto zienjim een mooi veurbeeld van een waegenhokke, zoas die hier vroe-
ger in de Stellingwarven ok veurkwammen. Dii waegenhokke staot liekewel in et 
Eupenlochtmuseum in Arnhem. 

Aachter huus was op een boerehiem vanzels 
hiel yule te vienen. An de oostkaante haj' 
een waegenhokke. In et hokke, dat an de 
veurkaante eupen was (zie foto), stonnen de 
waegens, de krojen en de hujmesiene. In lae-
ter j aoren kwam de keunstmesstri jer d'r ok 
wel te staon. Et waegenhokke op Euverburen 
was verdield in drie vakken. Boven in et 
hokke wodden wel paolen opburgen. Vaeks 
lag d'r een staepel braandhoolt in opstaepeld 
en stonnen d'r een peer schoppen en batsies 
in et hokke. De hujharken en et goeie ark 
kwammen op 'e dele. Meerstal wodde d'r ok 
we! wat 'rommel' in et waegenhokke 
beweerd. Goed daj' aen!ik niet kwiet wollen, 
mar ok niet meer bruukten. Aj' es wat kwiet 
weren, wodde d'r al gauw zegd: 'Kiek mar 
even in et waegenhokke, daor zal et wel 
wezen.' 
Bi'j et waegenhokke haj' vaeks een takke-
bult, en tegen die takkebult stonnen meer-
stentieds paolen. Die paolen weren d'r veur 

om bi'jglieks et laand mit of te schutten. 
Soms lag d'r ok bessemries bi'j, want de 
knecht maekte now en clan wel bessems. De 
bessems wodden liekewel ok wel gewoon 
kocht. 
'Dan kochten we een bos mit zes bessems,' 
zo verte!den de beide vrouwluden. 
Hielemaole tegen et laand an ston een hok-
kien veur een peer varkens. An de veurkaan-
te was een deure, en an de aachterkaante een 
groot loek, daor de laandmotten deur naor 
buten toe et laand in konnen, want die zatten 
Tr vaeks in. 
An de zuudkaante van et huus haj' nog een 
grote groshoeke. Daor was een grote liende 
mit wel drie liendestokken d'r onder tevie-
nell. Et wasgoed wol daor meraokel goed 
dreugen! 
Aachter et huus zat naost de staldeure an de 
buterkaante et husien, mit daoronder een 
putte. Niet veer aachter de staldeure lag de 
mesbulte. Aj' mit een kroje vol mes tot de 



staldeure uut kwammen koj' die ommes vot 
legen. Urn mit de kroje op de bult te kom-
men haj' een post neudig. Een post of kroje-
post was een dikke plaanke die tegen de 
mesbulte op ston, en die bovenop de bulte 
nog een stokkien horizontaol deurleup. 
Winters ston de strontbak bi'j de mesbulte. 
In de zornmer wodde die niet bruukt en 
kwam hi'j schone en wel op 'e stal. Ok de 
post wodde zommers schonemaekt en op 'e 
stal opburgen. 
In de buurt van de mesbulte weren vaeks wel 
een peer kuilbulten. Soms was d'r ok nog 
wel es een hujbultien bi'j huus, as et huj 
allegere niet meer in de schure kon. Zoe'n 
hujbulte wodde ofdekt mit stro. Over et stro 
kwammen touwen mit stienen d'r an, zodat 
et stro niet votwi'jen kon. De bulten wodden 
zo bouwd, dat ze oJhelden. Et boverste pat 
wodde de kop nuurnd: 'De kop moet d'r nog 
op,' zeden ze dan. Et rnaeken van zoe'n kop 
en et ofdekken mit stro was bedoeld orn et 
huj zo dreuge meugelik te holen. 
Aachter et huus koj' altied wel een bultien 
wit (stri )zaand vienen. Op et hiem van de 
boerderi'je op Euverburen lag dat tegen et 
aachterste kiepehokke an. Dat zaand wodde 
bruukt orn de patties mit te stri'jen, mar ok 
veur in de stal. As de stal schoonmaekt was 
kwam d'r over de gaankies, krek as op de 
patties buten, een haandvol wit zaand. 
Winters wodde d'r liekewel ok wat wit zaand 
in de stal beweerd. As et goed vreur haj' 
ommes niks an et bultien zaand buten! 
Ok de eerpels wodden aachter op et hiem 
beweerd. Dat gebeurde in een eerpelgczt of 
eerpelkoele. Zoe'n eerpelkoele is een gleuve 
in de grond die zoe'n twie tot drie meter 
laank is, zeuventig tot tachtig cm bried en 
omtrent vuuftig cm diepe. De eerpels kwam-
men op de grond te liggen. Over de eerpels 
kwammen bossen stro en daor overhenne 
kwam de grond uut et gat zels. Op ien plak 
ston een bos stro recht overaende. Op die 
wieze kwam d'r frisse locht bi'j de eerpels 
en begonnen die niet te rotten. As et begon te 
vriezen kwam d'r ofval van bi'jglieks de 
kuilbulte overhenne. 
As de grond niet geschikt was veur een eer-
pelgat, dan kwammen de eerpels ok wel es in 
een eerpelhutte, vertellen de vrouwluden. 

Dat gebeurde bi'jglieks as et grondwaeter 
slim hoge zat. Dat was ok et geval bi'j een 
ornke van heur vlakbi'j in de buurt. Zoe'n 
eerpelhutte was opbouwd van heidezoden en 
was zoe'n betien vierkaant van vorm. De 
hutte had een rieten dak, en dat dak leup 
haost an de grond toe. 
Now zullen d'r onderdehaand onder jim vast 
goenend wezen die daenken da'k de stook-
hutte vergeet... Mar et boerehiem dat in dit 
stokkien beschreven is, is now juust een 
veurbeeld van een hiem daor gienend ston! 

Veur meensken die graeg meer over boere-
hiemen lezen willen, nuum 1k hier nog een 
peer titels van boeken die over dat onder-
warp gaon: 
Drentse boerenerven en tuinen, Harry de 
Vroome, Assen, 1996 
Boerenerven van de vier noordelijke pro- 
vincies, Greet Bierema, Zwolle, 1994. 
Boerenerven vroeger en nu, Jacomien 
Voorhorst, Warnsveld, 1996 



W  de Vries 
historikus '40/'45 

De oorlog in de Stellingwarven - 15 - 

In de veurgaonde Ovend wodde uut de doe-
ken daon, hoe waachtrneester Wijnalda uut 
Buil deur de S.D.-ers van Et Vene op 'e zes-
tiende december 1944 in zien huus oppakt 
wodde en opbrocht naor Crackstaote in Et 
Vene. Hi'j zol zien huusholing nooit weer-
ommezien en et ienige taastbere wat vrouw 
Wijnalda van heur man weeromme kreeg, 
was een smoesterig boekien, dat in zien uni-
form deur de Ingelsen vunnen was. 
1k wol now graeg, zoas ik in mien boek over 
de oorlog in de Stellingwarven ok daon 
hebbe, pelisie Wijnalda zels an et woord lao-
ten, mit ere woorden veurlezen uut zien kost-
bere naolaotenschop, die gelokkig beweerd 
bleven is. 

Et boekien uut Crackstaote 

In et versiag kommen neffens rni'j wat pien-
like dielen veur, mar omdat et vermoedens en 
dus gien bewiezen binnen van Wijnalda lao-
ten we et zo. 
Disse vermoedens gaon over meugelik ver-
raod van aandere oppakte meensken. 
'16 December 1944 in de vroegte om kwat 
over zeuven henne van bedde haeld. 
Huuszuking daon deur acht S.D.-ers waor 
twieje van in burger.' 
Hier zwiegt Wijnalda wiezelik over de drie 
onderdukers, die in et schoelpiak zatten en 
gelokkig niet vunnen weren, want stel j  
veur, dat zien schrieveri'je vunnen wodde 
deur de S.D. 
'Drekt daorop mos ik de woning anwiezen 
van kollega Vinke en daor is ok huuszuking 
daon deur de twie kerels in burgerkieren, mar 
ok hier vunnen ze niks. Vinke was niet thuus 
en volgens zien vrouw was hi'j op dienst.' 
Dit was om een ure of achte henne en vol-
gens et dienstboek mos Vinke (om half achte 
henne) op velddienst. Hier wet Wijnalda dus 
niet, dat Vinke allange waorschouwd was en 

hielernaole niet op velddienst was, mar al 
onderdeuken. 
'1k mos drekt daorop mit de twieje in burger 
naor Et Vene. Naodat ze mi'j fouilleerd had-
den, wodde mi'j alles, op een haorkamme en 
buusdoek nao, ofneumen en wodde ik in een 
eel (nommer vufe) in Crackstaote opsleuten, 
hielemaole allienig. Dat was om een ure of 
half elven henne. Wi'j weren veur de middag 
op 'e fiets naor Et Vene gaon, die twie kerels 
en ik. 1k hadde de fiets van Foppe 
Hoogeveen. Die hadde ik de veurige dag 
liend, omdat de banen van mien eigen fiets 
stokkend weren. 
Urn de middag henne kreeg ik een koerne 
waarm eten bestaonde uut ongeveer een liter 
stamppot (eerpels mit raopen) en omdat ik de 
hiele dag nog niks te eten had hadde en best 
honger vuulde leut ik mi'j et eten goed smae-
ken. Vettighied zat Tr zo goed as niet in, 
zodat ik mit een goed ure alweer honger 
hadde. Laeter heurde ik, dat et eten veur de 
gevangenen uut de centraole keuken kwarn.' 
Wat Wijnalda niet wus, was dat de onder-
groonse stiekem buten Crackstaote omme 
schaopevet an de keuken leverde om wat 
meer degelikhied in et eten veur de gevange-
nen te kriegen. 
'In de naomiddag om zes ure henne, kreeg ik 
drie mit botter besmeerde stokken bolle en 
een bekertien mit koffie (bruun vocht). Drekt 
nao de tied moch ik slaopen gaon, waor ik 
een strozak en twie dunne dekenties veur 
kregen hadde. De eel was slimrne koold en et 
bedde had, zodat van slaopen niet yule 
kwam, ok diels deur de prakkeseerderi'je. 
De ere daegs om zoe'n ure of zeuven henne, 
mossen we van bedde. Daornao moch ik mi'j 
in een soort keukentien bi'j een pompe een 
betien wassen en om aeht ure weer een peer 
plakken bolle en wat bruun waeter, wat kof-
fie hiette. Mien eel hadde een lengte van om-
en-de-bi'j vier meter en een brette van twie 



Staonde van links naor rechts: Waachtmeester A. Faber (Berkoop). Hi  kwam op 20 
jannewaori 1945 omme in Neuengamme. Naor him is in Berkoop een straote nuumd. 
Veerder de waachtmeesters: D.A. van der Velde, Haulerwiek, S. van der Sluis, 
Appelsche, H W Visser, Appelsche, A. Meutstege, Else, P ten Wolde, Donkerbroek, 
J WE Rhebergen, Qosterwoolde. 
Zittende van links naor rechts: RJ. Lenos, Berkoop, S.P.M Gool ('chef), 
Oosrerwoolde, Bontekoe, (burgemeester Oost-Stell/ngwarJ), A. Kort, Haulerwiek en 
A.L. de Vries, Makkinge. 

meter en om wat waarm te blieven heb ik 
niks aanders daon as de eel op-en-daele 
lopen. Ur was in mien eel len raem, be-
staonde uut zestien kleine raempies in riegel-
ties van 4 x 4. De eerste, twiede en vierde 
riegel weren van matglas, mar de dadde re-
gel was van helder glas. 
Deur dit glas keek ik tegen een mure an, mar 
as ik omhogens keek, dan kon ik een stok 
van de roomse karke mit zien torens zien en 
kon ik op 'e klokke zien hoe laete et was. 
Om de tied kepot te kriegen leup ik 1.000 
treden hiel staorig op-en-daele en dee ik de 
ontdekking dat d'r dan twintig menuten 

omme weren, en uut dit alles kuj' de konklu-
sie trekken, dat de daegen me lange vullen. 
Et eten verleup veerder weer as de veurige 
dag, om-en-de-bi'j twaelf ure, stamppot, now 
eerpels mit siepels en wottels en een gehak-
ballegien en om vuuf ure weer de drie stok-
kies bolle. Laeter bleek mi'j dat wi'j dat 
gehakballegien allienig op zundag kregen, en 
doe moch ik weer slaopen gaon. 
Et was now nog koolder in mien eel van 
beton en daoromme gong ik now mar mit 
mien overjasse an op bedde, mar et lokte 
weer niet om in de slaop te kommen. De ere 
daegs, maendag 18 december 1944 om tien 



ure, wodde ik deur een bewaeker uut mien 
eel haeld en naor een kaemer veurin 
Crackstaote brocht (wat de verheurkaemer 
bleek te wezen) en hier wodde mi'j een ver-
heur ofneumen. 
1k heurde hier, wat mi'j te laste legd wodde 
en dat weren vier feiten en ik heurde ok wie 
de anbrengers weren van die feiten.' 
We onderbreken Wijnalda bier even, omdat 
bier de naemen nuumd binnen van twie 
Noordwooldigers (wi'j weten de naemen, 
mar numen ze mar niet, omdat ze omme-
kommen binnen) en die zollen de beschuldi-
gings uterd hebben. Disse naemen hebben de 
S.D.-ers waorschienlik al wel op pepier had 
om ze op te pakken, mar dat gebeurde pas 
mit de grote razzia in Noordwoolde op 29 
december 1944, dus konnen ze dit nooit 
daon hebben op de 18-de december, omdat 
ze doe nog niet oppakt weren. 
Disse personen hadden hier niks mit te mae-
ken en de schuldvraoge ligt bi'j de persoon 
die kleine honties hadde en grote hokken 

maekte. 
We gaon weeromme naor et verheur van 
Wijnalda in Crackstaote. 
'Drie van de feiten kon ik bewiezen dat die 
onwaor weren en et vierde veur een diel en 
veur dit feit (!uusteren naor de Ingelse zen-
der) wodde een verbaol opmaekt en dat 
hebbe ik ok ondertekend.' (Hier volgde dus 
uut, dat Wijnalda veur twie zwaore overtre-
dings tekende en wel naor een verbeuden 
zender van de vi'jaand luusteren en et in 
bezit hebben van een radio. 
De Duutsers hadden veroddeneerd, dat alle 
Nederlaanders op 'e N.S.B.-ers (Duuts 
gezinde Nationaol Socialistische Beweging) 
nao heur radio inleveren mossen. 
'Daornao wodde ik weer in mien eel opsleu-
ten en zo gongen de daegen in ofzundering 
veurbi'j. 
Op 'e 22-ste december, nao et wasken, ston 
mien celdeure nog even eupen en ok van de 
eel tegenover mi'j ston de celdeure nog 
eupen zag ik en daor stonnen twie SS-ers 

Herdaenking bi j  et tiedelike graf van de Kannedese Trooper Wilfred Berry op et 
hiem van Heida in Berkoop. Aachter et grafstaot de wedevrouw van pelisie Faber 
mit heur beide kiender. Defoto is neumen vanuut de slaopkaemer van Bouwhuis. 



veur te praoten. lene van de SS-ers reup mi'j 
op 'e gang en ik mos doe mit him de inhoold 
van die eel, bestaonde uut een kribbe, een 
krokkien en een omsehot van een husieston-
ne overbrengen naor mien eel, en drekt daor-
nao wodde een aandere gevangene bi'j mi'j 
in de eel brocht. 
1k heurde van him, dat hi'j Reinier hiette en 
dat hi'j uut Wallonië in Belgie kwam, en van 
zien yak was hi'j kleermaeker. Hi'j vertelde, 
dat hi'j al negen weken in Craekstaote in de 
eel zat. 1k kreeg now wat anspraoke an disse 
Reinier ondaanks dat we mekeer muuilik 
verstaon konnen, want hi'j kon niet eers as 
Fraans. 
Ok et eten wodde veur mi'j now wat beter, 
want ik hadde te weinig an et eten dat we 
kregen en Reinier kreeg nog wel vaeke een 
half Duuts kuchien extra en daor vul veur 
mi'j ok wel wat of. 
Nao de Kastdaegen wodde et veur mi'j weer 
ientoniger, omdat Reinier iedere dag op 'e 
zonuumde waachtkaemer zat te kleermaeken 
veur de SS-ers. As hi'j dan aovens weer bi'j 
mi'j in de eel belaande, hadde hi'j weer wat 
tebak, een peer sigeretten of een stokkien 
brood op 'e kop tikt en ik moeh mitdielen. 
Soms kwam hi'j naaehs om elf ure, half 
twaelf in de eel en dan maekte hi'j mi'j wak-
ker en gaf mi'j een sigerette, die ik dan drekt 
oproken mos. 
De beide zundaegen, mit oold en ni'j, bleef 
hi'j weer bi'j mi'j in de eel. Wi'j hadden doe 
twie bewaekers en de iene nuumde Reinier 
Dc Wachter en de aander Stijihard Emiel.' 
Waachtmeester Wijnalda nuumt die kerels 
een betien verkeerd, want de iene was de 
Beig De Waehtere, een SS-Sturmmann en de 
aandere de SD-er Emiele Steylaerts, een 
Belgische Reesist. 
Steylaerts was iene van de argste beulen van 
Crackstaote. 

Harmen Houtman 

Twiefel 

1k praotmitjow, Alies, 
j bi him bin mien gedaaehten. 

1k trille as ik zeg, 
da'k een protte vanje hool. 

1k daenk an him, Alies, 
mar 'k kan et j  niet zeggen, 
jow aarm is zaaehte, 
1k weet niet hoe as zienes is, 

1k vri'j mit jow, Alies, 
mar 'k hg an him te daenken, 
jow mond is lief, 
ik heb zien lippen nog nooit vuuld. 

1k daenk an him, mien sehat, 
mar zal hi'j et ooit weten, 
ik mag j  graeg, ik hool van him, 
.ik wil mien kouwe uut... 



Henk Bloemhoff 

Grammatika veur elkeniene (9) 

anlopien 

Et leek me aorig disse keer es in te gaon op 
hoe bepaolde woorden aenlik in mekeer zit-
ten. Dan heb ik et now es niet over de klaan-
ken, daor in et Stellingwarfs beslist een hiele 
protte an te beleven vaalt, mar over patten 
van een woord die langer binnen as een 
klaank en die ok een eigen betekenis hebben 
zonder dat ze zels de grootte van een woord 
hebben. Ben veurbeeld zal al gauw dudelik 
maeken wat a'k hier bedoele. Gruun, blauw, 
melded en haast bin zels woorden en die koj' 
weer tegen in woorden die d'r van ofleided 
binnen zoas gruunachtig, blauwachtig, mei-
tiedachtig en haastachtig. Mar -achtig koj' 
zels niet tegen as woord. Toch weej' wel dat 
dat 'een betien zoas' bedödt. Gruunachtig 
betekentja een betien zoas gruun is, en mei-
tiedachtig hoolt in: zoas et meerst in de mei-
tied is. Et stok -achtig wodt, mit een tech-
nisch woord, 'bunnen morfeem' nuumd. 
Gruun, blauw, meitied en haast kun ok los 
veurkommen, dus niet in een woord opneu-
men. Dat daoromme hieten ze elk 'vrl'J mor-
feem'. Wat is -iteit dus in stommiteit, en wat 
is be- in bebossen? Krek, dat bin 'bunnen 
morfemen'. Die kun aachter een woord kom-
men, zoas bi'j haastachtig en stommiteit, clan 
hebben we te maeken mit een aachtervoeg-
sel. Ze kun ok veur et woord kommen, dan 
hebben we te maeken mit een veurvoegsel. 
Dat hej' bi'jglieks in bebossen. 

Disse dingen laoten op heurzels al aorige 
verschiensels zien. Zo vaalt et ok op dat mor-
feem en lettergreep niet etzelde binnen. Et 
woord boer bestaot uut een lettergreep en et 
is toegelieke een vri'j morfeem. Mar in boe-
rewaegen kuj' zien, dat et verpatten in letter-
grepen wat aanders oplevert as et verpatten 
in morfemen, zie mar es: 

in lettergrepen: boer - re - wae - gen 
in morfemen: boer + e + waegen 

vergeliek ok nog es meitiedachtig: 

in lettergrepen: mei - tied - ach - tig 
in morfemen: mei + tied + achtig 

An et geval van -achtig kuj' zien dat dat ien 
betekenis het, mar dat et uut twie lettergrepen 
bestaot. 
Dit anlopien is eerst wel genoeg, donkt mi'j, 
om zodaores dieper in een aorig gevallegien 
uut et Stellingwarfs duken te kunnen. 

Et veurvoegsel ont- 

Et zal jim bepaold niet onbekend wezen dat 
d'r in et Nederlaans nogal wat woorden bin-
nen die mit ont- beginnen. Die hebben wi'j, 
veur een pat mar niet allemaole, ok in et 
Stellingwarfs. Veur een flunk pat kun we 
groepies van die woorden maeken. We kun 
ze indielen naor heur ontstaon en gedrag, zol-
len we ok zeggen kunnen. 1k kiek hier veer-
der naor de warkwoorden; waoromme, dat 
wodt veerder wel dudelik. D'r bin ok zelssta-
nige naemwoorden mit ont-, zoas ontslag, 
mar die kommen zels weer van warkwoor- 
den, zoas ontslaon. 

Soort 1. ont- maekt hier warkwoorden van 
warkwoorden die a! bestaon. 

Veurbeelden: 
groep a. ont + kiemen, ont + duf/en: 

ont- geft hier et beginnen van kiemen an. 
Veurbeelden uut et Stellingwarfs lieken me 
zeldzem, we moe'n hier een beroep doen op 
et Nederlaans. Ontspruiten en ontwaken bin 
krek zokke gevallen as ontkiemen. 

groep b: ont + nemen, ont + sluten: 
ont- dudet hier op et tegenovergestelde van 
wat d'r in et twiede diel uterd wodt. 

groep C: ont + kommen, ont + 
flutten, ont + valen, ont + glippen; ont- hoolt 
hier in: vot, d'r vandeur. 



Soort 2. ont- maekt in dit geval warkwoor-
den van zelsstanige naemwoorden, zoas bos, 
grond en raodsel. Veurbeelden bin dus: ont + 
bos + en -> ontbossen, ont + grond + en -> 
ontgronnen, ont + raodsel + en -> ontraodse-
len. 

Soort 3. ont- maekt warkwoorden mit bi'j-
voeglike naemwoorden, zoas et woord eigen: 
ont + eigen + en -> onteigenen. 

Soort 4. ont- komt ok veur in biezundere 
warkwoorden. Et middeiste pat van zokke 
warkwoorden kan niet in verbaand brocht 
wodden mit een los woord oftewel een vri'j 
morfeem. Een veurbeeld is ont + gin + en. 
Wat et stok gin in dit woord is, is ondudelik. 

Tot zoveer is alles nog redelik overzichtelik. 
De regels die uutmaeken dat de soorten en 
groepen hierboven d'r binnen, bin veur et 
Nederlaans dan ok al aorig beschreven. Wat 
veur et Stellingwarfs opvaalt, is daj' niet al 
te makkelik veurbeelden veur groep a van 
soort 1 en veur de soorten 3 en 4 vienen kun-
nen. De soorten 1, 3 en 4 bin trouwens ok 
veur et Nederlaans niet produktief. Mit hulpe 
van et Stellingwarfs woordeboek kan de 
twiede soorte trouwens hiel goed anvuld 
wodden, zo is me bleken. 

De scheidberhied van ont- warkwoorden 

In de eerste soorte zit in et Stellingwarfs 
trouwens een ondersoorte die et feitelike 
onderwarp is daor 1k even bi'j stillestaon 
wol. En dat bin de warkwoorden die ont- los 
laoten as et middeiste stok van et warkwoord 
veuran staot. Bekiek de veurbeelden mar es: 

1 a. De klinke scheut mi j ont. 
b. ...deurdat de klinke mi/ ontscheut. 

2 a. Et sjempottien glipte mi j ont. 
b. ...deurdat et sjempottien mi j ontglipte 

3 a. Et sjempottien vul m i j ont. 
b. ...deurdat et sjempottien mij ont'ul. 

4 a. De kiepefloepte mij ont. 
b. De kiepe is me onfloept. 

5 a. Hiflutte mi/ ont. 
b. Hi/ is mif onzflut. 

6 a. Die kreeg heur dat ding ont.  

b. Hij het heur dat ding ontkregen. 
7 a. 1k kroep him wel ont (= kruip wel weg 

voor hem). 
b. 1k bin him ontkreupen. 

8 a. Die luust oons wat ont (= maakt ons iets 
athandig). 

9 a. Et /cwam me ont (= ontglipte me) 
b. Et is me ontkommen. 

De zinnen 1 tIm 7 kommen uut de woorde-
boekgroep van Ni'jberkoop, de zinnen bi'j 8 
uut Ni'jhooltpae, de zinnen bi'j 9 bin van A. 
Kuperus, van vroeger uut Steggerde (1967-
1958). le kun uut zokke zinnen zien, mit aan-
dere woorden, dat sommige warkwoorden in 
et Stellingwarfs die mit ont- beginnen, 
scheidber binnen. En dat bin ze in et 
Nederlaans niet, want de a-zinnen kun in et 
Nederlaans niet op die meniere. 
Aandersomme kun de a-zinnen in et 
Stellingwarfs wel weer zegd wodden neffens 
de Nederlaanse gewoonte. Dan kriej' dus 
zinnen as De klinke ontscheut mi j. 
Mar welke warkwoorden doen dat now, dat 
ze heur, zeg mar, in twienen splitsen? Hoe 
vaalt die groep te omschrieven? Now, et gaot 
de hieltied om warkwoorden mit ont- in de 
betekenis 'vlot vot, van je weg gaonde, floe-
pende, schietende, valende'. Mit aandere 
soorten warkwoorden wil de scheiding niet. 
Zie mar hoe as 't dan misgaot: 

lOa. Et ontaordt in ruzie. 
b. *Et  aordt in ruzie ont. 
C. *Et  aordt ont in ruzie. 
d. Et is in ruzie ontaord. 

11 a. Hi/ ontdekte et laeter. 
b. *fJj / dekte et laeter ont. 
C. *Hij  dekte ont et laeter. 
d. Hi  het et laeter ontdekt. 

Et steerntien zegt, dat die zin in et 
Stellingwarfs niet kan. Mar dat hadden jim 
daenk' ok al ontdekt, jim 'dekten dat niet 
ont'! 
Is disse scheidingsmeugelikhied 'produk-
tier? Aanders zegd, gaot et op veur alle 
gevallen mit ont- in de krek beschreven bete-
kenis? Nee, dat ok weer niet. Zie mar: 

12 a. Hi/ ontweek de auto. 



b. *Hji week mjyont 
13 a. De kiender onlwassen me. 

b. *De  kiender wassen me ont. 
14 a. 1k ontsprong die adder krek. 

b. *1k  sprong die adder krek ont. 

Zo et schient kan ont- allienig mar los in een 
vaaste groep van warkwoorden die blieken 
wit de veurbeelden hierboven. le moe'n die 
dus as kiend of laetere taelleerder gewoon 
leren! 

Hoe et zo kom men is 

Netuurlik vraoj' j  of hoe dit zo kan. 
Sommigen mienden alderdeegst wel dat et 
kwam deurdat et 'dialekt' is oftewel een 
gebrekkig taelsysteem. Dat is gelokkig onzin, 
mar de vraoge blift hoe et zit, waor et weg-
komt. Now, daor vaalt veurlopig ditte over te 
zeggen. Ont- was lange leden een los woord, 
dat him staorigan en meer en meer vaaste-
koppeld het an aandere woorden. Op een 
gegeven mement kwam et niet meer los en 
mit een eigen betekenis veur. Veur zoveer 
mi'j bekend het in et noorden en oosten allie-
fig et Stellingwarfs nog de situaosie over-
aende hullen dat ont- los veurkommen kan. 
Wi'j hebben in dit geval dus nog an et oolde 
vaastehullen. Dat is toch aorig, en et is toch 
wel even hiel wat aanders as een stokkien 
'gebrekkig dialect'! 

Henk de Vries 

Zundagmorgen 

Zoemerdag. 
De stokoolde klokke van et 

trefkarkien 
In Oold-Appelsche ludet veur de 

tlaffen.
reek. 

Oonze hond begint heftig te  
Op ien of aandere meniere 
Warkt et oolde geluud op him in. 
Verhuusd naor Noordwoolde. 

Jaoren laeter. 
Zundagmorgen. 

Zoemerdag. 
Een hoge dichte wiend uut et oosten. 
De klokke van et karkien in 

Noordwoolde 
Ludet veur de preek. 
Oonze inmiddels stokoolde hond 
Ligt te soezen aachter et huus 
Hi'j heurt de klokke nogal 
Blaft deur zien oolderdom 
Een peer keer binnensmoons. 



WH. de Vries 

historikus '40/'45 

Veurbij, veurb i 'j, veurgo ed veurb i 'j 

de oolde pasteri'je van Hooltpae 

In de oorlogsjaoren, nao et vertrek van 
doomnee Hofstee naor Grunningen, ston de 
pasteri'je leeg, mar niet lange, want et 
gebouw wodde vodderd deur de Duutse 
bezetter as onderdak veur een stok of wat 
Duutsers. Urn percies te wezen: een 
Feidwebel en vuuf soldaoten. 
Gemientewarken van West- Stellingwarf 
kreeg opdracht de boververdieping te vertim-
meren en die speulde op heur beurt de 
opdracht deur naor de firma Tj. Delfsma, de 
dorpsannemer. 
De oostelike zoolder was bi'j rnevrouw 
Hofstee de dreugkaemer en rnos vertimmerd 
wodden tot slaopkaemerties veur de 
Duutsers. Et kapellegien op 'e oostkaante op 
et dak is daor nog van en is veur de Duutsers 
anlegd deur de timmerman. 
Disse posten, die de Duutsers op meer plak-
ken hadden, weren zonuumde Flugwaches, 
wat inhul et vliegtuugverkeer in de gaten 
holen en veural dat van de vi'jaand en veur 
et deurgeven daorvan hadden ze een appatte 
tillefoonverbiening. 
Ok nammen ze de ornmegang van de karke-
toren van Hooltpae in beslag as uutkiekpost. 
Dit bleek niet te voldoen, omdat de hoge 
bomen om et karkhof et uutzicht beparkten. 
Dus wodde Delfsma weer inschaekeld via 
gernientewarken om in opdracht van de 
Duutsers een uutkiektoren te maeken op 'e 
pasteri'je. Alle pepieren angaonde disse bou-
weri'je hebben we aachterhaelen kund, ok de 
pepieren van de ofbraoke nao de oorlog. 
Mar ja, aj' daegeliks mit dejaoren 
1940/1945 doende binnen en in je oorlogsar-
chief van 4000 foto's zit niet de pasteri'je 
van Hooltpae mit de Duutse toren d'r op, 
omdat die ienvooldig niet bestaot, dan moet 
die d'r wel kommen, hoe dan ok. 
Et begin was een oolde foto uut de dattiger 
jaoren van de pasteri'je, die ik via Jelle 

Doornveld lienen kon van Andries van 
Huizen uut Hooltpae. Doe kwam d'r een 
hiele praoteri'je, eerst mit Alle Delfsma uut 
Hooltpae, over waor kwammen de lange 
bienten weg en hoe lang weren die? Dat was 
gauw klaor, want et weren schelde dennen 
uut De Eese. 
Doe moch ik van Jan Koopman de pasteri'je 
bekieken en opmeten; hoogte muren, hoogte 
van et platte dak en-zo-wat-henne. 
De tuilienden bin anlegd deur smid 
Rudolphus van De Hoeve en hi'j mos hier de 
hiele gemiente veur ofreizen om bi'j alle 
smeden de neudige stokken staofiezer te 
kriegen en al die zesmeterige stokken mos-
sen an mekeer last wodden. 
Doe 'k alle lengten en hoogten en zo bi'j 
mekeer hadde, kon 'k op schaole de bover-
kaante van de foto bi'jtekenen en et gehiel 
bi'j mekeer passen. Doe is 't gehiel invoerd 
in de komputer van Meester Drokkers en et 
risseltaot is naor Meppel west veur et inkleu-
ren. 
Oons donkt, dat et wel aorig slaegd is. De 
ofrnetings bin temeensen goed! 

foto hiernaost: 
De pasterie in Hooltpae mit de veur defoto 
rekonstrueerde uutkiektoren. 





Wat maektI!I 
M 	Mmz: 

Bank Bercoop
,,.
tof een 

biezundere ba' 5 ~~'ank? 
De biezundere biening mit heur klaanten. As 
regionaole baank wil Bank Bercoop dichtebi 
heur klaanten staon. Bank Bercoop komt uut de 
streek, is d'r wotteld en kent daor de meensken. 
Zi5 praot de tael van de streek, letterlik en 
feguurlik. 

In 1902 opricht as Koperetieve Veurschotbaank 
in Berkoop en in een Heine ieuw uutgruuid tot 
een volweerdige baank. Een biezundere baank, 
want naost speren, hiepeteken, verschillende 
aandere kredieifaciliteiten en de gewone baank-
diensten kun jow d'r ok terechte veur een beleg-
gingsadvies. 

low zien wel: een slim biezundere baank! 

Bank Bercoop. Willinge Prinsstraote 20 

De baank die jow taelpraot. 
Postbusse 1 
8420 AA Berkoop 
Till. (0516) 45 35 00 
Fax (0516) 45 17 03 

'i Heufdstraote Oost 6 
8391 AV 1\lccrciiocic:1e 

.11 Till. (0561) 43 86 86 
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