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Johan Veenstra 

Eerste Laandelike Gedichtedag 

oproep an de Stellingwarver dichters 

Dc redaktie van Dc Ovend dot hierbi'j 
een oproep an de Stellingwarver dichters 
en de lezers van De Ovend om, in et 
kader van de eerste Laandelike Gedich-
tedag op 27 jannewaori 2000, een 
gedicht of een peer gedichten in et 
Stellingwarfs te schrieven en die naor de 
redaktie van De Ovend te sturen. Et 
onderwarp is vri'j. As d'r genoeg wark 
binnenkornt, wo'n de mooiste gedichten 
uutkeuzen en die kommen dan in een 
extra katern in et eerste Ovend-nommer 
van de ni'je ieuw. 
De eerste Laandelike Gedichtedag wodt, 
naor veurbeeld van de National Poetry 
Day in Ingelaand, orgeniseerd deur de 
Stichting Poetry International in saemen-
warking mit tal van aandere instaansies. 
En d'r staon een protte aktiviteiten op 
staepel in jannewaori! 
Op 28 augustus j.I. plaetste NRC Haan-
deisbiad een oproep an de Nederlaanders 
om heur favoriete Nederlaanse gedicht in 
te sturen. In een tillevisiepergramme van 
de NPS wodt de uutslag, van wat de 
meerst populaire gedichten binnen, 
bekendmaekt. Die tillevisieuutzending is 
op 26 jannewaori. Een selektie van 100 
favoriete gedichten wodt bundeld en ver-
schient bi'j uutgeveri'je Podium. 
De lezers van de NRC kun ok een 
Dichter des Vaderlands veurdregen, een 
Nederlaanse variaant van de Ingelse en 
Amerikaanse Poet Laureate. De uutkeu-
zen dichter wodt ansteld veur een tied 
van vuufjaor. Een keermennig jaors zal 
him/heur vraogd wodden een gedicht te 
maeken naor anleiding van een belang-
rieke gebeurtenis. 
Veerder wodt veur et basis- en middelber 
onderwies een lesbriefmaekt en is d'r 
een Gedichtedagwebsite mit ni'js over 

de verschillende aktiviteiten. 
Ben komitee van anbeveling mit zoe'n 
55 bekende Nederlaanders ondersteunt et 
initiatief van de Gedichtedag. Klinkende 
naemen: van Sonja Barend tot Frits 
Bolkestein en van Rudi van Dantzig tot 
Matilde Santing. 
Ur bin in Nederlaand een half miljoen 
meensken die mit ienige riegelmaot 
gedichten schrieven. Dat is iene op 'e 32 
meensken. Dat betekent dat d'r van de 
goeie 1.200 Schrieversronteleden zoe'n 
37 meensken wezen moeten die dat van 
tied tot tied ok doen! 
De redaktie van De Ovend is beni'jd! 
Doe mit, dichters! Dit Stellingwarver mi-
tiatief van de Schrieversronte is onder-
haand deurgeven an de Laandelike 
Gedichtedagwebsite! 
Jim gedichten moe'n veur 1 jannewaori 
2000 bi'j de redaktie wezen. 



Karst Berkenbosch 

In zien eigen tael 
In gesprek mit de winner van de Oolde Pook-pries, Jan Koops 

Vierenveertig jaor is die winner. Appelschester van geboorte en daor ok opgruuid en 
now al weer jaoren wonende in Oosterwoolde. Kotom een Stellingwarver. Vader kwam 
van De Smilde en ma' uut Willemstad, een strekien tussen Appelsche en De FochteL 
As et now de invloed van zien vader west het, van zien 'ma' of van de Appelschesters, 
et is al gauw dudelik dat Jan zien taelgebruuk ofwiekt van et ABS. Zo het hi'j et niet 
over praoten mar preuten en zien accent dot mi'j zuver wat daenken an de tael van de 
Blesdiekemers. Now het Appelsche vanzels nogal wat de taelinvloed ondergaon van de 
arbeiders die overal wegkwarnmen om in de verveninge te warken, dat et kan best 
wezen dat ok Jan daor een stattien van mitkregen het. In elk geval is zien taelgebruuk 
oorspronkelik. D'r wodde op 'e straote deur him in zien jeugd altied Stellingwarfs 
praot. Volk dat et Hollaans bruukte, daor hadde hi'j weinig kontakt mit. Die weren 
doedestieds ok vaeke van betere komof. Gelokkig is d'r wat dat anbelangt yule veraan-
derd, vint Jan. 

Nao zien legere schoeletied gaot hi'j 
naor de Mulo op 'e Smilde. Tot zien 
eigen verbaozing slaegt hi'j daor veur 
zien Mulo-B en gaot naor de Havo. Dat 
was liekewel gien sukses. Al nao een 
half jaor is hi'j daor of en vint wark bi'j 
uutgeveri'je Born in Assen. In vuuf jaor 
tied warkt hi'j him daor op tot komputer-
programmeur. Ok volgde hi'j boekhoold-
kursussen. Nao vuuf jaor bi'j de uutge-
veri'je solceteert Jan as boekhoolder bi'j 
de 'Ruyterstee', een instelling veur kien-
der en jeugdpsychiatrie. Ok hier volgt 
hi'j de iene kursus nao de aandere en via 
een MBA-opleiding en een peer certifi-
caoten van de SPD-opleiding warkt hi'j 
him hier ok op. Zo zat hi'j daor op zeker 
mement in een peer beleids-adviesorgao-
nen doe hi'j heurde dat d'r een passe-
nielsfunktionaoris neudig was. Aihoewel 
hi'j daor glen opleiding veur hadde het 
hi'j die baene toch kregen en is now 
heufd passeniel en orgenisaosie. Zien 
laeste studie het hi'j d'r sund een half 
jaor opzitten: de bedriefskundige leer-
gang veur managers. 
'1k hadde wel een peer maonden neudig 
om daor van of te kicken,' zegt Jan. 'De 

vervolgkursus Stellingwarfs, die 'k daor-
nao nog volgd hebbe, was veur mi'j 
poere ontspanning.' 
Et was ok deur disse kursus dat hi'j 
anvieterd wodde om mit te doen mit de 
Oolde Pook-pries. Et wark hadde hi'j al 
zo goed as klaor: een tal vertaelings van 
psalms en gezangen die hi'j de titel mit-
geven het van Wij heuren ze in oonze 
eigen tael praoten. 
'Schrief mar op dat as d'r ooit een verie-
ninge historie Oost-Stellingwarf komt ik 
mi'j as eerste anmelde,' zegt Jan. 'De 
lessen van mit naeme Geert Lantinga 
vun ik schitterend.' 
'Mar hoe bi'j' now toch kommen bi'j et 
vertaelen van psalms en gezangen?' 
vraog ik. 
Jan bliekt karkelik mitlevend te wezen. 
Hi'j het ok nog wat kursussen volgd 
veur karkelik wark en is deur Rienk 
Klooster, de doomnee uut Jorwerd die zo 
now en dan een Stellingwarfstaelige 
preek hoolt, op et idee kommen om dit te 
doen. Et bliekt dat Jan alle Stellingwar-
ver preken van doomnee Klooster op 'e 
baand het. 
'Daor zol einliks nog es een cd van 



Prieswinner Jan Koops (rechts) mit burgemeester Lesterhuis 

maekt wodden moeten.' 
Jan het him bi'j et vertaelen van de 
psalms baseerd op de psalms zoas die in 
de staotevertaeling bruukt binnen. (Dat 
bin daor niet riemende lieden van o.e. 
David.) Veur et vertaelen van de gezan-
gen het hi'j gebruuk maekt van et karke-
uk liedboek. (Gezangen bin in tegenstel-
ling mit psalms vaeke niet baseerd op 
biebelteksten. Zo ok de vertaelde gezan-
gen van Jan Koops.) Zo dichte meugelik 
bi'] de bron was zien devies en veerder 
niet tevule muuilike woorden en zo wei-
fig meugelik overdrachtelik taelgebruuk. 
Hiel aorig is et om te zien dat Jan veur 
psalm 8 bi'jglieks mar drie koepletten 
neudig het, wiels die in et 'liedboek' mar 
liefst 6 koepletten beslat. Deur uutgaons-
punten veur et vertaelen ontstonnen disse 
verschillen. Een veurbeeld: 
In de Biebel staot onder psalm 8: 
Als ik Uw hemel aanzie, het werk Uwer 
vingeren, 
de maan en de sterren, die GU bereid 
hebt, 
Wat is de mens, dat Gj zljner gedenkt, 

en de zoon 
des mensen, dat gf hem bezoekt? 

Dan het Jan hier mar twie riegels veur 
neudig: 
Zie ik de hemel mit zien goolden lochten: 
Wat is de meenske dat Jow him bedoch-
ten? 

Et karkelik liedboek het hier vier riegels 
veur neudig: 
Aanschouw ik nachts het kunstwerk 
van Uw handen, 
de maan, de duizend sterren die daar 
branden, 
wat is de mens, dat Gij aan hem gedenkt, 
het mensenkind, dat Gy hem aandacht 
schenkt? 

We kriegen et nog even over zien geleuf. 
Van huus uut is Jan geriffermeerd 
opvoed, mar niet echt streng. Hi'j moch 
bi'jglieks op zundag best wel an sport 
doen as et mar niet orgeniseerd was. Hi'j 
is tegen de oolde dogma's an lopen, is 
daor now 'wars' van. 



'De Biebel bet een bosschop van bevri'j-
ding en niet van knechting. 1k zal je een 
veurbeeld geven hoe ze d'r soms mit 
ommegaon binnen. In de kattechismus, 
de leerregels, staot: Er zal geen haar van 
uw hoofd vallen zonder de wil van de 
vader. Daor kan en wil ik niet in geleu-
yen. Een kiend van viere dat deur een 
dronkende autorieder doodreden wodt, 
dat kan niet de wil van God wezen.' 
Volgens Jan hebben ze de tekst veraan-
derd, want oorspronkelik was het . . .zon-
der de vader. 
Hi'j huumt himzels een 'erverings'-
geleuvige en gien 'leer ' -geleuvige. 
Geleuven is een warkwoord veur him: Et 
moet in j  leven tot utering kommen. 
Jan hoopt dat zien vertaelde wark douk 
in de karke zongen wodt en op een ver-
voig van Ark veur Karkewark. 
'Daor kun dan ok nog mooi wat preken 
in en wat schriftlezings en gebeden.' 
Nao ofloop kriegen wi'j, staonde in de 
gezellige kaemer, nog een hiele diskussie 
over toleraansie. Wat moe'n wi'j mit 
meensken an die zoas in Assen een 
kiend verkracht en vermoord hebben? 
Wi'j hebben d'r beide muuite mit om 
daor een staandpunt in te bepaolen dat 
niet ofwiekt van 'et recht'. Et was kotom 
veur mi'j een boeiende aovend die de 
ruumte hadde om zo now en dan even of 
te dwaelen van zien inzending veur de 
Oolde Pook-pries. Een man die alle 
Stellingwarver boeken inklusief alle her-
drokken op 'e riegel in de kaaste staon 
het. Een man die deur zien belangstelling 
veur oolde kaorten en oolde ansichtkaor-
ten bliek geft van een meer as gemiddel-
de belangstelling veur et Stellingwarfs 
eigene. Een man die daor deur zien ver-
taelings op zien eigen meniere mit doen-
de is. 1k moet eerlik bekennen dat doe 'k 
et heurde dat vertaelings de Oolde Pook-
pries kregen hadden, 1k d'r gien al te 
hoge pette van op hadde. Mar now ik 
wete hoe gedegen en mit hoevule gevuul 
disse vertaelings tot staand kommen bin-
nen, neme ik mien pette of en ik hope 
veur him dat hi'j ze douk in zien eigen 
tael zingen heurd. 

Psalm 100 

Elk yolk op eerde: Pries de Heer 
dient Him mit bliedschop, geef Him 

eer. 
Kom zingend veur zien angezicht 
maek Him een fleurig lofgedicht. 

Bedaenk: De Heer is oonze God 
die deur zien schepping blieken dot. 
Wi'j bin et maeksel van zien haand 
liek as de schaopen op et laand. 

Gao tot zien poorten in mit lof 
bezing Him altied in de hof. 
Mäek allemaol' zien naeme groot, 
pries God de Heer tot an jow dood. 

Want o zo goed is God de Heer, 
zien goedhied pries ik altied weer. 
Zien heil is iewig, elk geslacht 
vememt zien trouw, zien grote macht. 



Daankwoord van Jan Koops 

'Jow woord in duzend taelen spreuken, 
het uut et graf oons 't leven brocht' 

Beste meensken, 

Dit is een gedielte uut gezang 330, een 
lied van Fedde Schurer, zo machtig mooi 
vertaeld in et Stellingwarfs deur Rienk 
Klooster. D'r bin twie persoonlike rede-
nen veur mi'j om mit disse riegel te 
beginnen. In et eerste plak is dat mien 
persoonlike ervering dat diensten in et 
Stellingwarfs mi'j vaeke dichter op de 
huud kommen as de meerste Friese of 
Nederlaanse diensten. En de twiede 
reden is dat dit gezang en de vertaeler 
d'r van, Rienk Klooster dus, de direkte 
anleiding binnen veur mien bi'jdrege an 
Dc Oolde Pook-pries 1999. 1k gao op 
beide punten evenpies wat dieper in. 

Jow woord in duzend taelen spreuken... 

Meensken hebben een eigen tael neudig 
om heur gevulens uteren te kunnen, ok 
de gevulens die heuren bi'j et geleuven 
en bi'j de relaosie mit God. Mar die tael 
kuj'neffens mi'j twieledig opvatten. Zo 
heb ie de letterlike tael die as deur 
meensken bruukt wodt, et Stellingwarfs, 
et Nederlaans, en zo veerder. Mar ie kun 
die duzend taelen ok zien as de yule 
menieren waorop meensken de woorden 
uut de biebel uutleggen kunnen. 
le hebben ommes meensken die as alles 
graeg letterlik nemen willen krekliek as 
et in de biebel staot. Mar d'r bin d'r ok 
die as meer riekdom uut de tekst haelen 
deur d'r meer as alliend de letterlike 
betekenis an te geven. Naost et annemen 
van dat wat d'r letterlik in de tekst staot, 
krigt zoe'n tekst veur heur dan ok nog 
een extra betekenis, iene veur heur per-
soonlike leven. Een klein veurbeeld. 
In et verhael van de wonderbaore maol-
tied zeggen de discipels tegen Jezus: 'Et 
wodt al laete en et is eterstied; le moe'n 

de meensken votsturen. D'r is onimes 
gien eten genog veur iederiene.' 
Jezus zegt dan tegen de twaelf: 'Geven 
jim heur te eten!' En uut et vervolg van 
et verhael dot blieken dat zi'j deur heur 
geleuf en mit hulpe van Jezus de 
opdracht van Him tot een goed aende 
brengen kunnen. De meensken van de 
letterlike opvatting laoten et now vaeke 
bi'j et wonderbaore van Jezus zien wark: 
Meer as vuufduzend kriegen j  te eten, 
vrouwluden en kiender nog niet iens 
mitrekend. 
Ikkezels wor meer anspreuken deur, en 
leg de naodrok dus meer op de opdracht 
die Jezus an zien twaelf volgers geft: 
'Geven jim heur te eten!' 
Daor staoj' dan mit vuuf broden en twie 
vissen. le daenken mit lege hanen te 
staon mar aj'goed naogaon dan hej' ok 
zels een overvloed an meugelikheden om 
aanderen te helpen. Kick, en now is et 
mooie van die duzend taelen: iederiene 
krigt zien gerak. De letterlike vertaelers 
kun heur zienswieze geven en de aande-
ren kun daornaost heur benaodering heu-
ren laoten. Perbleem is jammergenog 
nogal es west dat meensken mekeers tad 
niet erkennen wollen. Mar krekliek as de 
stried tussen de Bildtkers en de 
Stellingwarvers, om bi'jglieks de 
Europese erkenning veur de streektael, 
bi'jlegd is, zo komt d'r ok staorigan 
meer ruumte veur hedendaegse benaode-
rings van de biebel. 

'Jow woord in duzend taelen spreuken, 
het uut et graf oons 't leven brocht' 

Mien persoonlike ervering is dat aj'diepe 
in muuilikheden en in zwaor weer zitten 
- of zoas Johan Veenstra dat zo mooi 
vertaelde in Gezang 401, aj' in de onder-
wal van 't leven zitten - mien ervering is 
daj'dan weer omhogens tild wodden 
kunnen, daj' weer opstaon kunnen. En 
bi'j mi'j hebben ok de in et Stelling- 



warfs vertaelde lieden en de diensten van 
Rienk Klooster, daor een belangrieke 
bijdrege an geven. En daormit bin k 
dan kommen bij de twiede reden om de 
regel van Fedde Schurer. 
Doe ik roem twie jaor leden in de karke-
redaktie van Odrie zat, heb ik Rienk es 
opzocht om him interviewen te kunnen 
over de Stellingwarver diensten. Jaorliks 
is d'r een keermennig zoe'n dienst in 
Oosterwoolde, mar ok in Else en 
Berkoop. En ok Appelsche bet him dit 
jaor van de goeie kaante zien laoten en 
orgeniseerde een dienst in de Trefkarke. 
1k wol van Rienk weten waor as de tek-
sten wegkwammen die hi'j hruukt en de 
lieden die hi-  zingen lat. Et dee blieken 
dat alles deur hirnzels vertaeld wodde, 
mar dat hij daor ems te min tied veur 
hadde en dat daoromme ok vaeke dezel-
de lieden zongen \vodden in de diensten. 
Hi 'j nuugde mi'j om mit te doen. En mit 
gavven wi'j oonszels de opdracht om d'r 

in te brengen en dat was et 
begin van mien vertaelwark. 

JR gaf mien instuurde wark veur De 
Oolde Pook as titel mit: 'Wi'j heuren ze 
in oonze eigen tael praoten!' een vri'je 
vertaeling van Haandelingen 2; vas 11. 
Ja, zo is et netuurlik wel. Et is mooi dat 
et Woord in duzend taelen spreuken 
wodden kan, mar ie kun hielemaole bile-
de wodden as ie meensken injow eigen 
tael praoten heuren. En ok bier weer: dit 
gelt veur de letterlike tad, in dit geval et 
Stellingwarfs, mar ok veur de meniere 
waorop as iezels dat Woord, die tekst, 
uurleggen, benaoderen en beleven. Want, 
lao'we eerlik wezen. hoevaeke dot him 
niet cen Babylonische spraokverwarring 
veur deurdat meensken mekeer niet ver-
staon; ja wel letterlik, mar zi'j kun d'r 
pattietoeren niet bi'j dat aandere meen-
sken ok aanders daenken kunnen. 'As ie 
dit niet ineer geleuven, dan heur ie d'r 
niet bi'j!' wodt dan wel es zegd. Nee, 

j daenk ik dan, ik heur niet bi die groep 
meensken die heur zo opstellen wil. 
1k wil graeg heuren bi'j die meensken 
die as de biebel zien as een boek waor 

een bevri'jdende bosschop in staot. En 
dat Woord, dat in duzend taelen spreu-
ken wodt, geft gien ruurnte an meensken 
om mekeer te knechten en kot te holen. 
En ok dat is een reden waorornme as de 
diensten van Rienk mi'j zo raeken. Et 
bin gien ingewikkelde preken mar ze 
kommen uut et daegelikse leven - ie 
kommen zels in die preken veur! 
Dat wil niet zeggen dat de dienstenje 
ailiend mar bevestigen in wat aj' zeis al 
dochten. Daorveur hoej' ommes niet 
naor de karke te gaon. Mar ie vulen dat 
et over jow gaot en dat de bevri'jderide 
bosschop uut de biebel ok veur jow 
bedoeld is. 
.het uut 't graf oons •t leven brocht. 

Beste meensken, 

'1-lad pappa d'r op gerekend de prijs te 
krijgen?' vreug Gerrie, mien dochter van 
veertien, doe ik heur de tiedinge daon 
had van et winnen van de pries. 
Ja..., ze vreug et in et Nederlaans. Tot 
mien schaande moe'k bekennen dat van 
de vier kiender, d'r gieniene Steiling-
warfs praot. Zi'j holen et bi'j et zo ABN-
meugelik uteren van wat heur bezig 
hoolt. En mien vrouw is een ras-Frie-
zitme, dat daor he'k wat et Stellingwarfs 
praoten anbeiangt ok gien steun van te 
verwaachten. (Hoe hool ie et vol zuj'm 
zeggen; now, daor korn ik doukies op 
weeromme). 
Mar mien dochter vreug dus as ik d'r op 
rekend bar. Nee dus! 1k har lezen dat d'r 
vuuf dielnemers weren en schatte mien 
kaansen in op onirnendebi'j twintig per-
cent. Ommendebi'j, want a'k de boeken 
die deur de Schrieversronte uutgeven 
binnen bekieke dan bin d'r mar een peer 
bi'j die gaon over of elementen in heur 
hebben van godsdienstig wark. Bergveid 
in Klaeterjaegers, Johan Veenstra in zien 
eerste bundels, Lamkje Hof-de Boer en 
vaeks wel wat meer. Et dudelikst netuur-
uk in Ark veur Karkewark. Mar dat was 
spietig genog gien boekien mar een sten-
cud warkien dat veur de pries van vuuf 
gulden bliekber flog niet genog oftrek 



kreeg. Van de twiehonderdvuuftig stoks 
die maekt binnen lag veurig jaor nog de 
helte op de plaanke bi'j de Schrievers-
ronte. Drie vraogen kommen bi'j mi'j 
op: 
Wodt et dan niet belangriek vunnen om 
godsdienstig wark in et Stellingwarfs uut 
te brengen? 
Of... ligt et 'm alliend mar an et uutblie-
yen van schrievers die heur inzetten wil-
len veur zok wark? 
Of, de dadde meugelikhied, is d'r gien 
vraoge naor en lopt de Schrieversronte, 
die d'r wat de ponge anbelangt toch al 
niet al te best veurstaot, risiko's bi'j de 
centeraosie deur et drokken van vuuf-
honderd of duzend echte boekies? 
1k kan niet vaastestellen wat de grootste 
faktor is van et uutblieven van voldoen-
de wark mit psalms, gezangen, biebelge-
dielten en zokszowat. Mar 't is wel spie-
tig dat et niet aanders is. 
D'r op rekend har ik dus niet. 
1k hebbe d'r wel rekening mit holen. Ja, 
eers hoej' niks in te sturen. En, ik zal 
mar eerlik bekennen da'k et ok nog 
belangriek vun om es een keer uut een 
hiel aandere hoeke wat in te sturen. Wat 
dat angaot he'k yule anvietering had van 
een repot van de Schrieversronte uut 
1977. 
1k kan d'r niet onderuut en citeer een 
stokkien uut: Veerder mit et Stelling-
warfs, een diskussiestok van de Stelling-
warver Schrieversronte. Et stokkien over 
et Stellingwarfs en de karken eindigt mit 
et volgende: 
As de karken karke wezen willen veur 
God en de meensken, moe'n zi'j heur in 
de tael van et yolk uutdrokken. Ze moe'n 
wat et Stellingwarfs anbelangt bi'jglieks: 
(en dan nuumt et repot twie meugelike 
aktiepunten, JK) 
Elke zundag in elk Stellingwarver dorp 
in ien van de karken een dienst in et 
Stellingwarfs holen. Zodoende kan de 
tael de oekumene bevodderen (en eers-
omme). 
Ur wodt zorgd veur voldoende reddinge 
veur karken in de vorm van vertaelings 
van (stokken uut) de Biebel, Liedboek, 

Gezang 375 

Dag in, dag uut, ja elke keer 
bliekt oons de goedhied van de Heer 
die blinkt as sni'j, as dauw zo fris 
zolang' et dag op eerde is. 

Mar luuster ie niet naor de Heer 
en gao J  gang j  keer op keer 
weet dan: Hi'j vragt jow op et laest 
Waoromme bi'j' niet beter west? 

Hi'j geft zien locht niet ommenocht 
mar dat elk meenske an Him docht 
en wet hoe Hi'j de schepping wil: 
in odder, opgeruumd en stil. 

Hi'j gaf oons in de ogen 't locht 
en Hi'j het oons de vrede brocht 
zodat ie weten: 't is de Heer 
Hi'j geft zien liefde altied weer. 

O Christus, helder morgenlocht, 
oons hatte het Jow altied zocht. 
Stik daorom mit Jow locht mi'j an 
waordeur 'k jow heil niet missen kan. 

Verdrief o locht, wat duuster is 
en maek oons vri'j van argernis 
veur bliendhied en veur schaand' en 

schuld. 
Hool niet Jow glaans veur oons 

verhuld, 

zo dawwe gaon as elke dag 
en, komme wat d'r konimen mag, 
staon vaaste in 't geleuven, Heer, 
van Jow ofdwaelen nooit een keer. 

n 



Kattechismus, Beliedenissen en zo veer-
der, waor as de Schrieversronte al een 
betien mit doende is. 
Einde van et citaot. 

Twie aktiepunten dus die nogal konkreet 
binnen. le zollen zeggen: zet d'r een 
warkgroep op en laot ze disse beleids-
punten binnen een jaor of wat tot een 
goed aende brengen. Mar ja, d'r is 
neffens mi'j kritiek op de stellings of 
aktiepunten te leveren. Zo is de eerste 
stelling te hoge grepen: onberiekber. 
Kiek, aj'een warkpunt op pepier zetten 
dan moet et wel iene wezen die haelber 
is. En mi'j donkt dat is hier niet et geval. 
Elke zundag inelk Stellingwarver dorp 
een Stellingwarver dienst... Et zol prach-
tig wezen mar ik hole et de eerste jaoren 
niet veur meugelik. Neffens mi'j is et et 
perberen weerd en mik eerst op twaelf 
van zokke diensten in et jaor en dan ver-
dield over de beide Stellingwarven. Elke 
maond iene dus en in een aander plak. 
Mar perbleem daorbi'j is de vraoge: wie 
zal die diensten leiden? Welke veurgan-
ger of veurgangers bin et Stellingwarfs 
machtig en kun daor ok een dienst mit 
verzorgen? Mien veurstel is: Kun de 
beide gemienten Stellingwarf Oost- en 
Westaende niet een dieltiedbaene anbie-
den an Rienk Klooster? Veur een anstel-
ling van 20 percent wil hi'j licht-kaans 
elke maond een dienst holen. Of kan de 
Schrieversronte niet een kursus 
Stellingwarfs anbieden an de veurgan-
gers uut de beide gemienten. Kiek, aj'm 
willen dat et Stellingwarfs in de karken 
meer bruukt wodt dan zullen d'r meen-
sken wezen moeten die in die diensten 
veurgaon kuimen. 

1k kom daormit bi'j de twiede stelling, 
waor de Schrieversronte in angeft dat d'r 
genog reddinge veur de karken kommen 
moet. Mar wie nemt dat op zien nekke? 
Moet alliend Rienk Klooster dat alle-
maole an de vorke stikken? Wi'j hebben 
langst naor Stellingwarfs eten, zeggen 
wi'j; wi'j willen ommes diensten in 
oonze eigen tad! En dan niet veur vuuf- 

duzend mar veur 50.000; vrouwluden en 
kiender wo'n in de Stellingwarven ok 
mitrekend. Geven jim heur dat eten! - 
zee de Schrieversronte in 1977. 
En, et het wat lange duurd, mar op et 
laest he'k de bosschop begrepen en ver-
taele psalms en gezangen in et 
Stellingwarfs. Dat Rienk Klooster mit 
zien psalms, gezangen, schriftlezings en 
preken veur mi'j as veurbeeld diend het 
is donkt mi'j in et veurgaonde wel dude-
11k wodden. 
En mit hulpe van de jury van De Oolde 
Pook-pries komt dit eten now ok bi'j de 
meensken op 'e taofel. En bi'jglieks mit 
hulpe van de Schrieversronte ok nog een 
keer in een echt boekien. 1k bin de jury 
daoromme slim daankber dat zi'j ok 
volop ruumte geven hebben willen an 
vertaelde psalms en gezangen. 
(reaktie op juryrepot) 
,Ja, en ivat etjuryrepot angaot bin ik slim 
bliede mit de konstatering dat de teksten 
dichier en begriepeliker bij de meen-
sken kommen binnen. Dat de jury mit 
heur beoordieling van et wark onder-
streept wat 1k veur ogen had hebbe, dot 
mij goed. 
1k wil Rienk Klooster bedaanken veur 
zien anvietering om mi'j hiermit doende 
te holen en veur zien bi'jdrege an disse 
uutrikkinge. En netuurlik ok de aandere 
sprekers. 
1k wil ma, mien mern, bedaanken: zi'j 
het rni'j van jongs of an et Stellingwarfs 
bi'jbrocht en bi'j heur kan 'k 
Stellingwarfs praoten. Dat kan 'k niet 
zeggen van mien vrouw en mien kiender. 
En toch bin 'k heur misschien wel de 
meerste daank schuldig. 1k wil mien 
kiender Gerrit Jan, Peter Wietze, 
Annelies en Gerrie dan ok bedaanken 
veur heur interesse veur mien hobbies en 
A veur dit vertaelwark. Misschien zon-
der et te weten hebben zi'j mi'j anvieterd 
om dit te doen en mit te dingen naor De 
Oolde Pook-pries. 
En ik wil Lieuwkje, mien vrouw, be-
daanken. Zi'j is mien niet oflaotende 
steun en toeverlaot. Zi'j sprekt mien tael. 
Nee. niet et Stellingwarfs. Mar die aan- 



dere tael die krek even wat belangrieker 
is. De tael van et hatte. Want... ok al 
wo'n de woorden in dezelde tael spreu-
ken, aj' mekeers tael niet verstaon of 
erkennen dan praot ie langs mekeer 
henne. 
1k wil besluten mit et laeste vas van 
gezang 330 in de vertaeling van Rienk 
Klooster: 

Gemiente, an jim eerdse hanen 
is disse bosschop toevertrouwd; 
0, dreeg et uut naor alle lanen 
vermienigvuldigd duzendvoold. 
En is de roepstem tot oons kommen 
dat meenskegeunst en -heerlikhied 
verwi'jt as grös en greidebloemen; 
Gods woord bestaot in iewighied. 

En et zal jim niet reer ankommen dat ik 
hope dat dat laeste ok in et Stellingwarfs 
wezen zal. Allemaole bedaankt! 

Klaas Knillis Hofstra 

vekaansie 

vuuftig jaor leden 
was kamperen op 'e Veluwe 
ien van de aorigste dingen 
die aj' op vekaansie doen konnen 

now vienen we 
dat zels butenlaanders 
dat niet meugen 

we veraanderen 
dus toch! 



Krummelties 

DE OORLOG IN DE STELLINGWAR-
VEN 

Deur persoonlike omstaandigheden ver-
vaalt disse keer een verhael van Wiebe 
H. de Vries over de oorlog in de 
Stellingwarven. 
De Vries lat weten dat hi'j him in de 
veurige oflevering in et augustusnommer 
van De Ovend verzind het mit een 
naeme. Dirk BlokzUl moet wezen Dirk 
Lenstra. (jv) 

KULTURELE BUSREIZE 

Op zaoterdag 4 september was de jaor-
likse kulturele busreize van de Stelling-
warver Schrieversronte. Een bus vol yolk 
reisde naor Grunningerlaand. Daor zatten 
ze morgens om half tiene al in et 
Veenkeloniaol Museum in Veendam an 
de koffie mit Grunneger kouke. 
Nao de vesite an et museum en een 
broodmaoltied mit fladderak en mos-
terdsop veurof wodde d'r een bustocht 
maekt deur de Veenkelonies. Harm van 
der Veen uut Veendam was de gids en 
hi'j vertelde over de geschiedenis van de 
streek. 
In Scheemda wodde een bezuuk oflegd 
an et Grunninger kultuurcentrum veur 
tael en geschiedenis. Jan J. Groenbroek 
hul daor een inleiding over et wark van 
de ansleuten instellings van de Stichting 
Grunneger Toal. 
Op 'e weerommereize naor huus gaf 
Pieter Jonker, zoas gebrukelik, een over-
zicht van alle Schrieversronte-aktivitei-
ten van de kommende tied. (jv) 

TOEGIFT 

Op 17 september kwam de ni'je roman 
Thegfi van Johan Veenstra uut. De 
schriever gaf et eerste exemplaor an 
Pieter Jonker, de direkteur van de 

Stellingwarver Schrieversronte. 
Schriever en direkteur kwamrnen beide 
an et woord. 
Et was een ofwisselende aovend in 
Berkoop. Veurzitter Klaas van Weperen 
leidde de aovend, Johan Veenstra las 
veur uut et ni'je boek en Johan Bijkerk 
speulde utermaote swingend patten van 
zien beide cd's Twente-suite en Jazz sui- 

Pieter Jonker krigt et eerste exemplaor 
van Toegift van Johan Veenstra. 

te foar Fryslán. Omroep Frieslaand tille-
visie maekte de hiele aovend opnaemen 
veur et pergramme Hjoed. 
Thegft bevat 136 bladzieden, et omsiag 
is van Peter Lazarov en et boek kost 
f 19,90. 
Omdat et boek in de Stellingwarven en 
in Twente speult, is d'r vanuut Twente 
verzocht om een appatte prissentaosie 



van et boek in T\vente. Dat zal vermoe-
delik op 1 november wezen. (red.) 

DE OOLDE POOK-PRIES 1999 

Op 13 september kreeg Jan Koops uut 
Oosterwoolde uut hanen van burgernees-
ter Lesterhuis van Oost-StellingwarfDe 
Oolde Pook-pries 1999 tiedens een fees-
telike bi'jienkomst in et gemientehuus 
van West- Stellingwarf. 
Koops kreeg de pries veur zien inzen-
ding Wi'! heuren ze in oonze  tael 
praoten, een riegel vertaelings van 
psalms en gezangen. 
De jury, bestaonde uut Tineke 
Steenmeij er-Wielenga, Grietj e Bosma-
Dijkstra en Frits van der Vinne, zee in et 
juryrepot o.e.: Dc jury het veural grote 
bewondering veur de kreatieve wieze 
van et gebruuk van et Stellingwarfs deur 
de vertaeler. Mit naeme in de gezangen 
slaegt hi'* d'r in de inhoold dichter bi'j 
de lezers te brengen as de oorspronkelike 
dichters doen mit heur toch wel es wat 
verheven woordkeuze.' 
In disse Ovend vanzels een protte 
andacht veur De Oolde Pook-pries 
1999. Karst Berkenbosch (indertied de 
eerste prieswinner) hul een vraoggesprek 
mit Jan Koops. We plaetsen ok een ver-
taeling van een psalm en een vertaeling 
van een gezang en as slot et daankwoord 
van de prieswinner! 
Butendat publiceren we et verhael 
Vekaansie in disse Ovend. Dat verhael 
van Luc Rondhout was ien van de aan-
dere inzendings veur de pries. (jv) 

BOEKEBAL 1999 

Et twiejaorlikse Boekebal, dat disse keer 
in de daansstudio van Clarette en Leon 
in Oosterwoolde hullen wodde, is weer 
een spetterend feest wodden, dat deur 
zoe'n 135 meensken mitmaekt wodde en 
prissenteerd wodde deur Frits van der 
Vinne en Pieter Jonker. 
Burgemeester Lesterhuis eupende mit 
Clarette et bal op meziek van et orkest 
Solidair. 

Een daansdemonstraosie van Peter Vos 
en Anita Langvoort. 

Ft eerste exemplaor van de 
Spreukekelinder 1999 wodde overhaan-
digd an et echtpeer Balrnrnüller van de 
bekende boekhaandel in Oosterwoolde. 
Daanskaampioenen Peter Vos en Anita 
Langvoort fleurden mit daansdemon-
straosies de aovend op. 
Jan Berend van Elp praotte mit Johan 
Veenstra. via een beeldverbiening mit 
Zwolle. over die zien nIje roman 
Toegift. Veenstra trad daor op veur de 
Rotary. 
Jan Berend praotte ok mit Lily Köhler 
over heur bock Dc winter is veurbi j dat 
die middag krek prissenteerd was. 
Bea Knol las een verhael veur uut et eer-
ste boek van Henk Kroese Van 
Langedieke naor Ni jberkoop. Een boek 
mit radiocolumns die de schriever veur 
radio Odrie veurlezen het. Burgemeester 
Remco Heite van West- Stellingwarf 
overhaandigde et eerste exemplaor an 
Henk Kroese. Hillie van der Beck, de 
vrouw van Henk, maekte et omsiag. Et 
bock telt 64 blz. en et kost f 16.90. 



Burgemeester Remco Heite gefi et eerste 
exemplaor van Van Langedieke naor 
Ni'jberkoop an Henk Kroese ('uterst 
links). 

Jan Berend van Elp praotte ok nog even 
mit Hans van Borselen over et boek over 
de Stellingwarver identiteit dat een weke 
laeter verschienen zol. 
Om middernaacht henne wodde et boe-
kemaondgeschink Et Buro I van Jan Jelle 
Foxhol prissenteerd. Frits van der Vinne 
gaf et eerste exemplaor an Uulkje 
Dolman, de twielingzuster van Margreet 
Dolman. Frits praotte ok mit heur. 
Uulkje vertelde o.e. dat ze in Amsterdam 
slim goed bevrund is mit Oene Bult. 
En doe bleef et nog tieden gezellig en 
onrustig in Oosterwoolde! (jv) 

DE TOL BI'J BERKOOP 

Dc Ovend wodt bliekber goed lezen, 
want d'r kwammen nogal wat reakties 
op et artikel van I. de Boer in de augus-
tus-Ovend: Wat was de wereld doe groot! 
En die reakties betroffen veural de foto 
bi'j et verhael. 

De tol staot wèl op 'e foto, mar et toihu-
sien niet! Hiltje de Boer-Akkerman wus 
butendat ok wie de man mit de fiets is 
die op 'e foto staot. Femilie van heur! Et 
is Klaas Akkerman. Akkerman wodde in 
Haren geboren, mar gruuide nao de dood 
van zien mem op in Else bi'j femilie. 
Hi'j trouwde mit Gerritje Hoogenberg 
uut Kotzwaogen. Akkerman ventte mit 
mannefakturen. Hi'j woonde mit vrouw 
en kiender op 'e Gediek. In de vuuftiger 
jaoren emigreerden ze naor Kannede. 
Daor begon Akkerman een framboze-
farm. In de zeuventiger jaoren is hi'j 
daor wegraekt. (jv) 

DE WINTER IS VEURBI'J 

In kleine kring verscheen op zaoterdag 
25 september in et Schrieversronte-
gebouw in Berkoop et boek De winter is 
veurbil van Lily Köhler. Zi'j beschrift in 

Jan Berend van Elp praot op et Boekebal 
mit Lily Köhler 



et boek in wezen et rouwperces daor ze 
deurhenne mos nao et wegraeken van 
heur man, de tekener en schilder Fred 
Zoer, in 1987. 
Pieter Jonker leidde de bi'jienkomst en 
hul een verhael over et boek. Fettje 
Alten overhaandigde nao een toepasseli-
ke toespraoke et eerste exemplaor an de 
schriefster. 
Et boek telt 64 bladzieden. Et omsiag-
ontwarp is van Ellen Zoer, de dochter 
van Fred en Lily. Et boek kost f 15,90. 
(jv) 

EEN MEENSKE IS GlEN EERPEL 

Omdat de verhaelebundel Een meenske 
is gien eerpel van Johan Veenstra de 
hieltied mar ommeraek verkopen blift, is 
d'r now een dadde drok uutkommen van 
1.000 exemplaoren. De totaole oplaoge 
is now 3.500 exemplaoren. Et boek mit 
een omsiag van Sietske Bloemhoff kost 
f 18,90 en is now weer rondomme te 
koop! (red.) 

STELLINGWARVER IDENTITEIT 

Op 1 oktober verscheen in et gebouw 
van de Stellingwarver Schrieversronte et 
boek Op zoek naar de Stellingwarver 
Identiteit. Et gaot om een bundel mit 
lezings die deur versehillende sprekers 
hullen wodden op een dag over de 
Stellingwarver Identiteit op 26 feberwao-
ri 1999 in Berkoop. 
Hans van Borselen, de veurzitter van de 
Werkgroep Wervende Stellingen, over-
haandigde et eerste exemplaor van et 
boek an drs. Eimert van Middelkoop, 
twiede kaemerlid van et GPV. De vol-
gende exemplaoren weren veur kultuur-
dippeteerde Bertus Mulder en de beide 
Stellingwarver kultuurwethoolders Zuil 
en Van de Bles. 
Van Middelkoop beloofde in zien toe-
spraoke meer steun van et GPV in de 
Kaemer veur et NedersaksischlStelling-
warfs. 
Et boek verscheen onder redaktie van 
Henk Bloemhoff, et omsiag is van 

Eimert van Middelkoop (links) en Hans 
van Borselen mit et eerste exemplaor 
van ci boek over de Stellingwarver 
Identiteit. 

Sietske Bloemhoff. Et telt 88 bladzieden 
en et kost f 15,--. 
In de volgende Ovend kommen we wat 
uutgebreider weeromme op wat d'r bi'j 
de uutrikkinge zegd is. (jv) 

1500! 

Op 'e aovend van de 16e september hul 
Johan Veenstra zien 1.500-ste peblieks-
optreden. De schriever was die aovend in 
Dc Schalmei in Haddegeriep bi'j de 
ofdieling van de plattelaansvrouwluden 
daore. Tot zien grote verrassing kwam-
men Klaas van Weperen en Fettje Alten 
him daor fielseteren. En now mar op 
naor de 2.000! (red.) 



Luc Rondhout 

Vekaansie 

Een meens moet d'r op 'e tied es op uut. 
Now de kiender de deure uut binnen en 
et warken grotendiels aachter de rogge 
is, hewwe d'r wat meer tied veur en een 
peer keer in et jaor gaot et an. We mie-
den et hoogseizoen en zuken mit oons 
husien op wielen een boerecamping; een 
stok rustiger en knusser en naor een kan-
tine taelen we ok al niet. 
Buten die peer weken gaon we al zoe'n 
twintig jaor naor een husien in 
Braobaant, argens onder Sprundel. Et 
plak zels zuj' wel niet in vekaansiefool-
ders vienen, mar dat hewwe j  ok niet 
neudig; ie kun d'r kriegen wat aj' neudig 
hebben. Mar de omgeving is d'r mooi en 
ie kun d'r rnooie tochten maeken. 
Et schoonvolk van een vroegere kollega 
kocht d'r zoe'n 30 jaor leden et spulle-
gien van een keuterboertien op. Knapte 
et huus wat op en richtte dat in mit ien-
vooldige meubels. Zo vien ie d'r gien til-
levisie en de oolderwetse radio bruken 
we alliend veur de ni'jsberichten. De 
laeste tienjaor is d'r ok elektrisch locht. 
Een vekaansiebungalow kuj' et niet 
numen, mar de ligging is uniek. 
Et ligt an de raand van 't Braobaans 
Laandschop; aenlik moej' zeggen: et ligt 
d'r midden in. Een prachtig stiltegebied, 
mit een mooie lappe grond d'r omme-
henne en een anlegd venne veur de deure 
waor aj' in zwemmen kunnen. 
Et huus bet een historie: d'r bet een kefé 
in west mit doe nog aachterhuus een 
beheurlik grote poele waor aj' op veren 
konnen. Een roeibotien koj' d'r huren en 
zwemmen koj' d'r ok. We praoten dan 
over de dattiger en veer-tiger jaoren en 
veural in de weekaenden vermaekte de 
Braobaanse jeugd, en ok de oolderen 
vanzels, heur daor mar al te goed. 
1k leup daor op een aovend wat te kuie-
ren op et schitterende laandweggien, 

zonder bestraoting en vol koelen en gat-
ten, dat him op zoe'n 100 meter veur et 
huus deur et laandschop slingert. 1k raek-
te d'r an de praot mit een Sprundelse 
boer. Dat had hi'j west, de man bleek al 
veer in de tachtig. Doe hi'j deur hadde 
waor as we uutvanhuusden, zee hi'j dat 
hi'j d'r ok nog zwommen hadde en roeid 
vanzels. Mar, en et is vandaege-de-dag 
niet te geleuven, de pastoor van et dör-
pien vun al dat gedoe mar niks. Jongen 
en maegies in een botien en dan ok nog 
de beide geslachten in een badpak, dat 
mos ems verbeuden wodden. Daor zag 
hi'j gien kaans toe, mar mit hulpe van 
een femilielid is d'r wat op vunnen. D'r 
wodde wat regeld zodat de waeterstaand 
zakte en et hiele meer leup staorigan 
leeg. En oflopen was et mit et vermaek. 
Mit as gevoig dat d'r now een grote 
vlakte an et verlanen is. De begruuing is 
lege mit yule gaegel. 
Vanuut de vroegere gelagkaemer kieken 
we uut op die vlakte waor, krek as in et 
hiele gebied d'r ommehenne, de netuur 
zien gang gaon kan. Et huus ligt daor 
verscheulen en de buurman die et dicht-
ste bi'j zit, woont an dat weggien op 
zoe'n 500 meter ofstaand. 
We zien d'r dus gien meenske en bin 
hielendal op de netuur anwezen. En da's 
now krek wat we zuken. Waor vien ie et 
nog dat de renen bi'j jow in de tuun 
graezen. Tientallen voegels, waorbi'j ok 
inkelde slim zeldzemen, bin d'r te zien 
en te beluusteren. Waor ziej' op zoe'n 
twintig meter veur je de vossen, een 
moer mit twie jongen, die viak veur heur 
hol an et speulen binnen en waor aj' rus-
tig een hiele poze naor staon kunnen te 
kieken. Een Eldorado! 
Veurig jaor weren we d'r in de meitied. 
Mien vrouw ston in de keuken en heur 
andacht wodde trokken deurdat een prot- 



terpeertien slim tekeer gong. Dan is d'r 
wat loos. En dat dee blieken. We zaggen 
een wezel in sneltreinvaort tegen een 
oolde iek oplopen; hi'j, of zi'j verdween 
in een oold spechtenust waor as de prot-
ters heur jongen grootbrochten. Now, dat 
konnen ze vergeten. De wezel kwam d'r 
weer uut mit een nog naekend jong in de 
bek. Raozendvlogge verdween hi'j onder 
de peerdestal en krek zo viogge kwam 
hi'j terogge. Want de buit bleek nog niet 
binnen. Vuuf keer herhaelde him dat 
taferieltien en de zesde keer leverde et 
niks meer op. Et protterpeer kon tekeer 
gaon zovule as et wol, hier was gien ver-
dediging tegen meugelik. En ie kun zien 
hoe as et in de netuur allemaole op 
mekere reageert. Want tiedens disse 
rooftocht streek een grote zwatte kri'je 
op kotte ofstaand op een takke daele en 
een iekhoorn leut him ok al vlakbi'j zien. 
le weten ommes mar nooit as d'r nog 
wat veur jow te haelen is! 
Et was die weke niet zok best weer en 
dat het as veurdiel daj' de rust rondom 
huus niet versteuren. Zittende in de kae-
mer ziej' dan meer dieren verschienen. 
De iekhoorns speulen viak aachter huus 
in de bomen en ok wel op de grond en 
ok hadden we dezelde (?) wezel al een 
peer keer langes kommen zien. Now 
moej' weten dat veur die oolde gelag-
kaemer een terras anlegd is mit daor 
ommehenne een muurtien van zoe'n 70 

cm hoogte mit middenveur netuurlik een 
deurgang. Die wezel gong op 'e jacht en 
sprong dan, viak tegen de huusmure an, 
over dat terrasmuurtien en leup dan 
hadde deur die eupening de vri'je netuur 
in. Dat was zien vaaste pattien. We zat-
ten an de koffie en daor was hi'j weer. 
Dat gaot fout,' zee 'k tegen mien vrouw. 

1k hadde zoe'n tien meter veerder nae-
melik een jong knienegien zitten zien, 
dat him tegoed dee an 't grös. Vanzels 
hadde de wezel zien prooi al mitien in de 
gaten. En oh, oh, et knien keus percies 
de verkeerde vlochtroute en vleug et ter-
ras op. D'r was gien ontkommen meer 
an. En nao een kotte frosselderi'je waor 
ze beide bi'j over de tegels ruulden, was 
et al gauw gebeurd mit et knien. De 
wezel vret zien prooi niet op etzelde plak 
op en zeker niet in de tied dat hi'j jongen 
het. Dregen kon hi'j et knien niet, mar 
votsiepen we!. 
En dan ziej' wat wonderliks, temeensen 
aj' et bekieken deur meenskeogen. Et 
pattien dat hi'j altied leup, mos ok now 
be!open wodden. Mar ja, daor zat die 
mure tussen. En zoas hi'j eers d'r lienig 
overhenne sprong, zo wol hi'j dat now 
A doen. Mar hi'j hadde et knien in zien 
bekkien. Hoevaeke hi'j perbeerd het om 
mit et knien mit een sproongien over de 
mure te kommen, dat wee'k niet meer, et 
gong mar deur en mar deur, zonder ris-
seltaot. Hi'j steuf ok wel zonder knien 
verscheiden keer langs et muurtien, mar 
vun de oplossing niet. Hi'j perbeerde et 
nog via een tak.ke van de v!eerpolle die 
tegen et muurtien gruuide. Dat !okte ok 
al niet. An et aende van et muurtien, in 
een hoeke, laggen wat stienen opstae-
pe!d, veur een barbecue. Daor klauterde 
de wezel op; eerst weer zonder knien en 
even laeter, j  heur, et knien weer in de 
bek, tegen de stienen op, op et muurtien, 
d'r of, en zo gong et richting ho!. Al mit 
al hadde de gratis veurstelling zoe'n 
twintig menuten duurd en hadden we 
wat unieks zien. 
Ja, een betien gruwelik was et wel 
netuurlik; mar zo gaot et in de netuur, et 
is leven en !even !aoten... 



Sietske Bloemhoff 

Et Stellingwarver boerehiem 

In et oktobernommer van Dc Ovend in et veurigejaor vertelde ikjim over et hiem van 
een boerderi je in Steggerde. Et gong doe om et oolde boerehiem van de femilie Vonk 
op Euverburen. 1k kreeg daor laeter tal van aorige reakties op. Verschillende meensken 
bin onderhaand doende (west) om van heur eigen oolde hiem gegevens op te schrieven. 
Uut de reakties bleek liekewel ok dat et hiem van defemilie Vonk een hiel goed veur-
beeld was van een boerehiem in oonze omkrieten. 
In el april- enjuninommer van van jaor konnenjim over een aander hiem lezen, dat 
van defemilie Gorte van Hooltpae. In Koop Gorte zien verhael wodde ok mitien et 
inierieur van heur stolpboerderi je beschreven. Ok op disse beide artikels kwammen 
aorige reakties binnen. 
Dii keer kunjim over een dadde boerehiem lezen, en mit dit stok sluut ik de serie over 
boerehiemen mitien of El hiem daor ikjim in dit nommer over vertel was te vienen in 
Tronde, een klein buurtschoppien onder Else. El was et hiem van de boerderi je van de 
oolden van oonze woordeboekinfermaante Jantje Mulder-Prakken. Jammer genoeg 
overleed Vrouw Mulder op 22 meie van ditjaor zodat ze dit stokkien over et hiem van 
heur kienderjaoren niet meer lezen kan. Van heur zeune Jan Mulder van 
Riesberkaarnpen weet ik liekewel dat ze de kiadversie nog wel lezen het en daor gien 
fouten in vunnen het en ok gien belangrieke gegevens in miste. 

Et hiem van de femilie Prakken op 
Tronde was aorig groot. De boerderi'je, 
een stolpboerderi'je, wodde in 1907 
bouwd. An de veurkaante van et huus 
haj' een veurdeure mit an weerskaanten 
twie glaezen. Veerder zatten d'r links in 
de veurgevel de grote baanderdeuren. An 
de ziedkaante weren de kleine baanders 
te vienen. An de ere kaante van et huus 
zat een zieddeure, mit daor tegenover 
een dubbele stookhutte. Over die stook-
hutte is meer te lezen in De Ovend, et 
feberwaorinommer van 1998. Bi'j de 
zieddeure was een regenbak. De ruumte 
aachter de zieddeure wodde de kaarn-
hoeke nuumd, mar neffens Vrouw 
Mulder is d'r nooit kaarnd. Een aentien 
van de butte of was et buunstap mit een 
pompe. Bi'j et buunstap haj' een los bus-
serak en een potrak. Op et buunstap was 
een buunder veur de pannen en een bos-
sel veur de melkbussen. Et bunen 
gebeurde mit wit zaand. Dat zaand 
wodde beweerd in een zaandhokkien dat 
aachter tegen et huus an ston. Et buun- 

stap dat van dik hoolt maekt was, was 
een betien schuin, zodat et buunwaeter 
zo et zinkgat inlopen kon. Vanuut et 
zinkgat leup et waeter deur een geutien 
naor de sloot naost huus. Dc femilie 
Prakken had twie linnenrakken, iene 
veur et witte en iene veur et donkere 
goed. 
Veur et huus stonnen drie liendebomen 
die now en dan knipt wodden. Die 
bomen stonnen d'r om de zunne uut 
huus te holen. Onder de bomen gruuide 
gros. Veur bi'j de weg ston een stiekel-
hede. Op et kleine pattien van de veur-
deure naor de weg zat bi'j de weg een 
klein hekkien en op de dam haj' een gro-
ter hekke. Behalven wat dalia's bi'j de 
butte weren d'r veerder gien bloemen op 
dit hiem. 
An de huttekaante van et huus haj' een 
appeihof. Die appeihof begon bi'j de 
weg en leup deur tot veurbi'j de schure. 
In de appeihof koj' vruchtbomen mit 
appels, peren (o.e. een dirkiespere en een 
keuningspere), stoofappels (o.e. veenties) 



Riepe appels op een boerehiem. 

en stoofperen vienen. Die bomen ston-
nen in twie lange riegels van veur naor 
aachter. 
Vot aachter de schure haj' een gruunte-
tuun, daor ok beiepollen gruuiden. In de 
tuun wodden slaod, bonen, wottelties, 
rooie bieten, witte en rooie kool, boere-
moes en peterselie verbouwd. Schuin 
aachter de schure was ok de wasliende te 
vienen. Niet zo hiel veer d'r of hul de 
buurman liekewel bi'jen... In Tronde 
wodde wel gebruuk maekt van een blie-
ke, mar die had gien vaast plak. 
An bi'jgebouwen weren d'r, behalven de 
stookhutte, een losse schure, een turf-
hokke, een kalverhkke, een stok of drie 
varkenhokken, een kiepehokke en een 
waegenhokke. In et waegenhokke ston-
nen twie boerewaegens, de hujmesiene 
en de mi'jmesiene. Tegen et huus, aach-
ter de dele, zat een peerdestal. Et gros op 

et hiem wodde mi'jd mit de zende. As et 
lang was moch ie d'r aenlik niet over-
henne lopen, aanders vertoffelde ie alles. 
Aachter de schure, in et laand, was een 
kalverkaampien. 
An de baanderkaante van et huus ston 
een hiele riegel popelieren. Aachter die 
popelieren weren een peer kuilbulten, en 
daoraachter begon et laand. Bi'j de klei-
ne baanders ston een sliepstien. Aachter 
et huus haj' de dongbulte mit een post. 
Soms was d'r een hujbultien bi'j huus. 
Inkeld kwam et rogge- en haeverstro ok 
in de bult, mar meerstal kwam et op de 
balken in de schure. De eerpels wodden 
bi'j huus of op et laand in een gat 
beweerd, mar de eters kwammen in de 
eerpelkelder. Op de kaant van et hiem 
haj' nog een takkebult. Et husien was 
bier niet butendeure, mar binnen, naost 
de grote baanderdeuren. Aachter in de 
stal was een waaihokke. Dat zat tegen de 
aachtermure. D'r stonnen twie waaiton-
nen in, daor wodde et varkenvoer in 
klaormaekt. In et hokke ston ok wel es 
wat ark, mar dat ston ok wel in de dele. 



Piet Qosting 

Post uut de Charente 

Irene 

We hadden al aorig wat waeter had 't 
hiele veurjaor.en ik begon al bange ver-
moedens te kriegen dat et Nederlaanse 
weer me inhaeld hadde, mar tegen dat de 
pinksterdaegen in zicht kwammen, 
wodde et toch beter en dreuger. Waarm 
was et even zo goed wel, regen of gien 
regen. We kregen een uutvanhuzer mit 
de pinkster. Dat kwam zo. 
De stad Chalais het een jumelage mit 
Chalais in Zwitserlaand en mit Saulgau 
in Zuud-Duutslaand. We zollen zeggen 
dat et zustersteden binnen, docht ik. 
Want volgens mien woordeboek is jume-
lage 'peersgewies'. Now, in et kader van 
die jumelage mit Saulgau, wodden d'r 
mit de pinkster twie bussen vol Duutsers 
anvoerd. En bi'j et naotellen kwammen 
ze op 't laeste mement tot de ontdekking 
dat ze d'r een stok of wat vergeten weren 
te plaetsen. Want dat yolk moet allemao-
le bi'j pattekelieren onderbrocht wodden. 
As bevoddering van de algemiene ver-
brudering. Dus wodde d'r via et koortien 
een beroep op oonze welwillendhied 
daon om ok mar een gaast op te nemen 
mit de pinkster. Now veuruut dan mar. 
We jumeleren wel mit. 
D'r wodde oons een twintigjaorige stu-
dente toebedield. 1k hadde d'r niet veule 
vedusie in. Een twintigjaorige Beierse 
die de Fraansen vergeten hadden te 
plaetsen, zag d'r in mien fantesie al 
sebiet uut as een soort overjaorige Heidi 
van grote ofmetings. Een meenske zit 
now ienkeer hastens vol mit veuroordie-
len. 
De vrouw hadde d'r meer vertrouwen in, 
ze hadde een keurig briefien mitkregen 
waor de tieden van ankomst en vertrek, 
en et hiele tussenliggende pergramme 
dudelik op angeven stonnen. Dus d'r kon 

niks misgaon volgens heur. Doe et dan 
ok zoveer was ree ze zingende vot om 
oonze gaast van de bus te haelen, mi'j in 
pessimistische ni'jsgierighied aachterlao-
tende, overtuugd as ik was dat we argens 
mit opscheept wodden zollen wat de 
Fraansen niet hebben wollen. 
Nao een ure of twieje kwam ze weer 
anrieden en ik ston al triomfaantelik 
klaor om mit een smaelend 'Zien jow 
wel' mien geliek te haelen. Dus ston ik 
mooi veur aep, want uut de auto dattelde 
een uterst antrekkelike, slaanke en fleuri-
ge jongedame, die spontaon op mi'j 
ofstapte, heur veurstelde as Irene Sachs, 
en mi'j omstanig bedaankte veur mien 
'Bereitschaft' om heur veur et weekaen-
de onderdak te verlienen. Dat ik daor 
aenlik niks over te vertellen hebbe, he'k 
heur mar niet weten laoten. De vrouw en 
zi'j deden krek as ze mekeer al jaoren 
kenden en ze hadden een protte lol tege-
re. En ik moet eerlik bekennen: binnen 
vuuf menuten hadde ze mi'j hielemaole 
inpakt, die mooie Irene. 
'Now,' zee ik tegen de vrouw, doe Irene 
heur op de uutvanhuzerskaemer an 
opknappen was, 'now, dat hadden we 
minder schieten kund.' 
Ze keek es naor mi'j mit zoe'n blik van 
'1k moet die oolde in de gaten holen dit 
weekaende', mar ze was et d'r mit iens 
dat Irene een lieve meid was waor ze 
hatstikke goed mit overweg kon. Ja, dat 
docht ik al konstateerd te hebben doe ze 
anrieden kwammen. Ze deden zo eigen, 
asof ze al hiel wat oflacht hadden onder-
wegens, en ik kon me niet an et nere 
gevuul onttrekken dat 1k et veurnaemste 
onderwarp van die lacheri'je west hadde. 
Mar volgens de vrouw hadden ze zo 
lacht omdat ze alletwieje niet weren wat 
ze van mekere docht hadden. Want 
onderwegens vertelde de vrouw dat ze 



Mien vrouw Willy (midden op 'efoto) op een brocante. 

aenliks gien Fraanse was mar een 
Nederlaanse, waorop Irene vertelde dat 
ze aenliks ok gien Duutse was mar een 
Russische. Of nog beter zegd een 
Kazachstaanse. Ja, dat is wel even 
lachen vanzels. 
Irene vertelde dat heur Russische vader 
de kuierlatten neumen hadde doe zi'j 
nog mar ien jaor oold was. Heur moeder 
was van ooldsher van Duutse ofkomst, 
een naokommeling van Duutsers die as 
haandwarksluden en as boeren een peer 
honderd jaor leden naor Ruslaand haeld 
wodden deur de Tsaar, om te helpen om 
Ruslaand uut de middelieuwen te trek-
ken. 
Orndat Duutsers ok nao een peer ieuwen 
in et butenlaand bliekber nog altied recht 
op de Duutse nationaliteit holen, was 
heur moeder krek as duzenden aanderen, 
nao et in mekeer kiappen van de Sovjet-
Unie, vanuut Kazachstan waor ze veur 
de oorlog min of meer henne deporteerd 
weren, terogge gaon naor de oolde 

Heimat. Vandaor. Dat was Irene heur 
historie in een neutedoppe. 
Mar now was ze hier bi'j oons op La 
Côte, en ze hadde niet de minste behoef-
te an de orgeniseerde uutstappies en 
bezuken en al dat soorte dingen die bi'j 
zoe'n uutwisseling heuren. Oons ien-
vooldige laandleven, zoas mit de grote 
leerzens an warken in de gruuntetuun, 
dat vun ze prachtig. Dat dee heur daen-
ken an die jeugdtied bi'j heur grootool-
den op et plattelaand van Kazachstan. 
Om kot te gaon, Irene geneut van heur 
peer daegen in Frankriek, en wi'j ok. 
Zundags gongen we naor een brocante 
dichte in de buurt. Doe we op een terras-
sien zatten, zaggen we miens Ann uut de 
drokte te veurschien kommen. Sebiet 
gruuide in mi'j et ondeugende plan om 
Ann es bi'j de pote te nemen. As ik now 
es 'Russisch' zitten gong te praoten mit 
Irene. Dat kan ik wel niet, mar Irene wel. 
En ik kan wel krek doen asof. Wat zol 
Ann mit de oren staon te kiapperen! 



Spietig genoeg kreeg ze oons te gauw in 
de gaten en kwam op oons ofstiefelen 
veur ik Irene de bedoelings goed dudehk 
maeken kund hadde. Zoks moet ik toch 
es beter veurbereiden. Jammer, mar 
goed, dat we iene uut Kazachstan over 
de vloer hadden was op himzels al een 
hiele opwiening in de ogen van Ann. 
Jow kun dan wel uutleggen dat et kiend 
al jaoren in Duutslaand woont en vlekke-
loos Duuts praot, zodat we hielemaole 
gien taelperblemen hebben. Mar dat wi'j 
Duuts praoten kunnen en verstaon vint 
Ann ok al knap griezelig. 
As we nog wat kocht hebben op die bro-
cante weet 1k zo niet meer, mar brocan-
tes bin altied goed veur een daggien uut. 
As jow echt wat zuken is de beste tied 
om d'r te wezen tussen twaelf en twieje, 
want dan zitten alle Fraansen te eten en 
de toeristen doen ze dat nao, dus dan 
hebben jow genoeg ruumte alles es goed 
te bekieken. Mar aanders is nao twie ure 
middags de beste tied om es gezellig in 
de drokte rond te hobbelen. Irene vun et 
in ieder geval 'sehr gemUtlich'. 
Doe deensdags de hiele meute him weer 
bi'j de bussen verzaemeld hadde, zag 
haost iederiene d'r hielemaole ofsleten 
uut, et hiele weekaende weren ze overal 
naor toe sleept, en mar dineren tot in de 
laete naacht. Irene was zo fris as een 
hoentien en !ekker opbruund, en wodde 
alomme mit ofgeunst bekeken. Veurige 
weke (et is now september) kregen we 
een kaorte van Irene uut Buenos Aires. 
As ze daor ok een jumelage mit hebben? 

Klaas Knillis Hofstra 

Petra 
(5 meert 1999) 

et is niet et stiekeldraod 
dat zeer dot, 
mar et weten van de ruumte 
d'r aachter 



Johan Veenstra 

Is 't niet zo? 

VERBELINGE 

Dc slange van Ruppersberg op 'e Brink 
in Oosterwoolde. 

As Maarten Koning in J.J. Voskuil zien 
scliitterende romanriegel Het Bureau 
meneer Beerta vragt wat die d'r van vie-
nen zol as et Buro naor him vernuurnd 
wodden zol, reageert Beerta in eerste 
instaansie zo: 'Het Bureau naar my ver-
noemen! 1k zou geen erger strafkunnen 
hedenken!' 
In Liwvadden zat schriever Pieter 
Terpstra hliekber op 'e zelde golflengte 
as meneer Beerta, die vuulde d'r, een 

schoft leden aiweer, ok niks veur dat d'r 
een pad naor him vernuumd wodden zol. 
En in Oost-Stellingwarf leek zokszowat 
A al gebeuren te gaon! De meensken 
daore mochten van de keunststichting In 
Verhelinge kiezen van vie d'r een beeld 
maekt wodden zol en wat veur 
Stellingwarfs boek dat beeld in de hanen 
holen moch. 
Een schoolderkioppien is mooi en komt 
meensken. die heur argens slim veur 
inzetten of wat biezunders presteren, ok 
toe. Literaire priezen en keuninklike 
onderscheidings bin daoronime best \vel 
aorige uutvienings. Mar een staandbeeld! 
Dat staot in mien verbelinge nog wel een 
peer treden hoger. le moe'n d'r toch niet 
an daenken daj' as levendige Stelling-
warver schriever al argens as staandbeeld 
staon zollen. daor zoj' toch in een gewel-
dive grote boze ommetoe gaon en van 
poere ellende zoj lichtkaans nooit weer 
een letter op pepier kriegen! 
Mar alles beteerde gelokkig goed. De 
stokmennig levendige Stellingwarver 
schrievers, die d'r nog binnen, bin an et 
grote geveer van verbelinge, zelsover-
schatting en groothiedswaon ontkommen 
deur et nochteren sterngedrag van et 
yolk. Et beeld mos een beeld van de ano-
nieme vri'jwilliger wodden en et bock 
dat uutkeuzen wodde, was de Haarm-tri-
logic van Hendrik Vondeling. En dat was 
goed, dat kon gien kwaod, Vondeling is 
d'r niet meer, en dan mac,  zoks wèl. 
Mar doe zag ik in de Liwwadder Kraan-
te van 20 meie dat de Amerikaanse 
keunstener Allan Ruppersberg, die et 
beeld op o.e. de Brink in Oosterwoolde 
macken zol, toch mien bock Een meen-
ske is gien eerpel (A man is no potato) 
uutkeuzen hadde. 
1k speule gien bescheidenhied, mar dat 
gaf wel wat een minder rnakkelik 



gevuulte. Is mien wark zó belangriek dat 
et een ofbeelding in beeldvorm recht-
veerdigt? Och... Jim snappen et wel, d'r 
bin grote potten relativeringsvermogen 
veur neudig nao zoe'n kraantebericht. 
Mar ik hebbe me zorgen om niks maekt. 
Hej'm et keunstwark al zien op 'e Brink 
in Oosterwoolde? Een broonzen slange 
in een boom mit een boek op 'e kop 
waor de bladzieden uutroegelen. Machtig 
mooi trouwens, keunstwark en symbo-
liek. Mar aj' d'r gien weet van hebben 
en an et plaetien mit uutleg veurbi'jgaon, 
zal gien meenske an mi'j daenken bi'j et 
zien van et keunstwark. 1k kan dus rustig 
over de Brink van Oosterwoolde rieden 
en wodt et me toch nog es even té mach-
tig, dan vieter ik gewoon et gas wat op! 

VOLKSLIED 

Now moet et even niet malder wodden! 
Now moet et evenpies echt niet malder 
wodden in de Stellingwarven! 
Op 31 juli, nao de eupening van de 
Eupen Stalin Berkoop deur de ambasse-
deur van Suriname en wethoolder Ne! 
van Burgsteden, zat ik mit een kioft yolk 
in 't Waopen an de Surinaamse happies. 
1k zal mar zeggen: et was daore een 
soortement Stellingwarfs-Surinaamse 
verbroederingsbi 'j ienkomst. En tiedens 
die bi'jienkomst ontston spontaon et idee 
dat de Surinamers heur volkslied veur 
oons zingen zollen. En dat deden ze! Uut 
voile bost! We stonnen allemaole steil 
overaende en ondaanks de dattig graoden 
hitte gongen de rulings oons over de 
rogge. Zo mooi! Applaus dus en alleman 
een rontien. 
En doe konnen de Stellingwarvers van-
zels niet aachterblieven. Et Stellingwarfs 
volkslied... 
Tat kan wel es een betien stoer wod-
den,' zee Sjoerd Stienstra. 
De man bleek over een groot psycholo-
gisch inzicht te beschikken, want stoer 
wodde et! We stonnen ailemaole weer 
steil overaende, daor lag et niet an, mar 
Johan Veenstra zong daor dus uut voile 

bost et Stellingwarfs volkslied, veurzich-
tig huipen deur een inkeld vrommes dat 
naor mien inschatting bi'j een platte-
laansvrouwludekoortien is, daor ze dat 
op et repertoire hebben. Now he'k ien 
zinnegien gewoon al zingende zels ver-
zunnen, mar dat murk toch gieniene! Ben 
meenske moet fleksibel wezen kunnen in 
't hietste van de stried, is 't niet zo? Dat 
weer groot appiaus! 
En kultuurwethoolder Carel Zuil? Die 
ston d'r bi'j mit de mond vol tanen. Dan 
laoj' j  verdikkeme bomberderen tot kul-
tuurwethoolder van een Stellingwarver 
gemiente en ie kennen et volkslied niet 
iens! Now, dan gaoj' vanzels wel een 
betien slim ofi 
Henk van Olphen, enthousiast 
Schrieversronte-lid en baankdirekteur in 
Berkoop, klopte mi'j nao ofloop even op 
'e schoolder en ik weet zeker dat hi'j et 
niet slim vint as ik him now evenpies 
vri'j citere. 
'Blinder Jehan,' zee Henk, 'dit rooit van-
zels nargens naor. Oons volkslied moet 
mar es een keer in De Ovend!' 
Hier is et, Henk, mit meziek en al op 'e 
volgende bladziede. Veur kultuurwet-
hoolder Carel Zuil en... al die aanderen! 



bruuk,mit es-sen en mit maodermit vaortensluusan sluus, in't 

In't SteI-Iingwarfse 	laandschap, mit grei de, bouw en 

struuk, mit waP 	legies en 	hei-de, mit o--veroold ge- 

Iaand van Lend' en Tjon-ger,daor, 	vu-Ienwi'j oons thuus, in't 

Iaand van Lend'en Tjon — gerdaor vu- Ienwi'joons thuus. 

STELLINGWARFS VOLKSLIED 	 Tekst: H.J.Bergveld 
Me z. :H.Bokelmcm 

Wi'j bin gien echte Friezen, 
mar ok gien Drenten meer. 
Mar in oons dorp of buurtschap, 
daor helpen wi 'j mekeer. 
En waor wi'j ok belanen, 
d'r blift een starke baand 
mit oons geboorteplakkien, 
oons Stellingwarver Iaand! 



Henk de Vries 

Haast- en wintertied 

In de haast- en wintertied kommen d'r 
wel es gevuiens los om bi'j de loop van 
de jaorgetieden echt es even stille te 
staon. 
De mooie lange zoemer is dan hielemao-
le veurbi'j. De haast tekent heur prachti-
ge kleuren an de bomen en in de tunen. 
Zels et gros in zien zoveuiste snee kleurt 
dit j aorgetiede. De lochten wo'n bi'jtie-
den stormachtig wild, dikke wolkens 
beginnen as gekken te jaegen. 
Wiendkracht zeuven, achte hej' dan mar 
zo. En de regen slat mit bakken vol 
dade, zodat de dakgeute et bi'jtieden 
iens niet an kan. Lange durende slagre-
gens mit een stormachtige wiend uut et 
westen jaegen ok de Lende op naor hoog 
waeter. De aanders zo rustige kabbelties 
in de Lende veraanderen in zwat kieken-
de golven. En de hier en daor wuivende 
riet-kraegen an de kaant bin heur jonge 
soepeihied overgruuid en gaon voiwas-
sen mar star op de stingeis henne-en-
weer. 
Een flutte blad om de deure. Mien vrouw 
wist mi'j d'r op om et es op te harken. 
Aenlik vietert de haast je an om in disse 
wienderige frissighied nog van alles te 
doen veur de winter invaalt. 
Want as de haast veurbi'j is, staot de 
winter veur de deure. En zoas we tegen-
woordig mit mekere in Nederlaand leven 
meugen en warken is de haast- en win-
tertied wel te hadden. Mooie lange 
aovens mit laampelocht. De waarmte van 
de kachel. Starke verhaeien, meziek 
maeken of d'r naor luusteren, lezen en 
naor de tilievisie kieken. Puzelen, schrie-
yen, riemen en dichten. Vergeerderen. 
De tenielverienings voeren heur stokken 
weer op. Voet- en korfbalverienings 
dri'jen op voile toeren. 
Lekker dichte bi'j mekere zitten. 
Genieten van iekker eten en drinken. De 

feestdaegen in zicht of gelokkig weer 
aachter de rogge. De zundagse jurken en 
broeken wapperen in de kaaste. De oolde 
Sunderkiaos mos et de oflopen tied weer 
es ontgeilen. Gejank en gezeur over de 
huudskleur van zien knecht. Laot zokke 
dappere kiendervrunden en midden-
staansondersteuners toch mit rust! 
Keuning Winter wodde vaeke as een 
oolde man mit een grote lange baord 
olbeelded. Ooide Friese statklokken 
geven et mit heur vier j aorgetieden op 'e 
wiezerplaete soms zo mooi dudelik an. 
Et zal ok wel kommen omdat et jaor in 
et laeste oold nuumd wodt. Mar de meer-
ste winter komt vaeke in et ni'je jaor. 
Jannewaori en feberwaori, as de daegen 
aiweer beginnen te lengen. Oolde hadrie-
ders hebben de meerste centen dan ok in 
jannewaori en feberwaori verdiend. 
Aihoewel jow in Ni'jlaemer in november 
A wel es geld verdienen kunnen mit 
hadrieden. En meert het soms ok nog 
wel es een winterstattien. Winter kan ok 
geweldig op meensken inwarken. Gladde 
dieken mit malle gevolgen. Dikke mist. 
Sni'jdunen, zo hoge as lanteernpaolen. 
Gauw wat ekstra's uut de winkel haelen. 
Et ligt allemaole nog wel in oons geheu-
gen. 
Alles tot an de stobbe toe bevreuren. De 
schone heldere uutstraolende lochten. 
Stellingwarf wodt dan as een prachtige 
ansichtkaorte ofspiegeld. Slootskaanten 
mit sni'jrillen die deur bovenmeenselike 
netuurkrachten stukedoord binnen. De 
boswaiiegies kun dan as pluusters in de 
witte deken staon. En naachs kan et d'r 
dan zo helder veurstaon, dat de steerns 
an de iocht beginnen te twinkelen. En et 
kan dan vriezen dat et kraekt. Mit zokke 
strenge winters hebben ok een diel van 
de Steilingwarvers de Friese Eifstede-
koorse. 



Mar ok een zaacht, eupen wintertien is 
trouwens niet een grote uutzundering. En 
bi'j een protte meensken welkom. Een 
witte Kastmis is hielemaole een zegen 
van Keuning Winter in rieke lanen. En 
dan niet te vergeten de duj. Wat een 
belevenis! le hebben een mooie, staorige 
duj of een smerige, natte duj. Mit een 
natte duj kan et soms ok zo sni'jerig 
wezen. Natte sni'j, kwalster, kwakkelde-
ri'je. Gien wonder dat de meensken 
soms weensken dat et dan waarm scheer-
waeter regenen zol. 
Et dot mi'j mit dujweer de hieltied daen-
ken an een ooldere wiekzuster uut 
Donkerbroek. Een goolden meenske was 
ze. 1k moch heur in et leven herhaeldelik 
een auto verkopen. Ze kon et zo onver-
getelik vertellen. Dat ze vroeger alles op 
'e fiets doen mos. En dat et d'r veural 
mit dujweer zo slim zwaor op an kwam. 
As jow hielemaole op 'e fiets naor et 
Bovenveld trappen mossen mit een 
zwaore tasse aachterop of naor De 
Haule, een aende aachteruut. 
De auto veur de dienst gaf heur laeter 
een hiele verlichting. Mar as we doukies 
weer halverwege feberwaori binnen, dan 
kan de winter nooit lange meer duren. 
De zunne krigt weer meer macht en et 
begint butendeure aanders te roeken. We 
gaon de goeie kaant weer op. Zoas we 
ok in Stellingwarf mit mekere de loop 
van de netuur beleven meugen. En bend-
deneren in oonze eigen streektael! 

Van et bestuur 

* Et liekt d'r op dat d'r een betien meer 
vaort komt in et overleg angaonde de 
erkenning van et Stellingwarfs onder diel 
III van et Europees Haandvest. D'r 
moe'n now zaeken daon wodden mit 
staotssiktaoris De Vries. Mar as et ok 
wat opsmit? We holen jim op 'e hoogte. 

*Dc Stellingwarver Schrieversronte 
warkt mit/gaot mitwarken an et ni'je 
Friese maondblad FRSK. Et eerste exem-
plaor wodde op 20 september anbeuden 
an Ed Nijpels, de kommesaores van de 
keuninginne. Et blad is daonnao in de 
hiele perveensie bi'j alleman in de busse 
kommen. (jv) 



Henk Bloemhoff 

O 	oonze zorg! 

Erkenning van et Stellingwarfs/Nedersaksisch 

Disse kwestie begint de laeste tied weer 
meer en meer te speulen. Dat et leek 
mi'j goed toe om d'r op dit plak es even 
weer ommedaenken an te geven. Even as 
inleiding: netuurlik is oons Stellingwarfs 
een tael krek as aandere taelen, mar een 
offici1e erkenning van de rieksoverhied 
was d'r tot oktober 1995 niet. Nao 
andringen van de perveensies Drenthe, 
Grunningen, Overiessel, Gelderlaand en 
de beide Stellingwarver gemienten (mit 
steun van de perveensie Frieslaand), op 
verzuuk van alle Nedersaksische streek-
taelorgenisaosies zoas de Stellingwarver 
Schrieversronte en mit steun van een tal 
Twiede Kaemerleden, wodde et Neder-
saksisch, daor et Stellingwarfs een pat 
van is, erkend onder diel II van et 
Europese Haandvest van streektaelen en 
taelen van minderheden. De Schrievers-
ronte bet him d'r indertied beheurlik 
veur inspand, oonze gemientebesturen al 
liekegoed en ok de perveensie ston d'r 
dus aachter. Bi'j oons en in de aandere 
Nedersaksische gebieden weren ze blie-
de, omdat d'r zo gien anleiding meer 
wezen kon veur et gevuul daj' wat mm-
derweerdigs praoten (kroem, dialekt, 
plat, boers en wat al niet). Butendat 
gong d'r her en der een frisse wiend 
wi'jen: perveensiaole en gemientelike 
overheden zaggen et ni'je perspektief en 
wodden positiever om wat meer an de 
streektael te doen. 

Mar feitelik was erkenning onder diel III 
van et Haandvest vraogd. In dat geval 
legt de rieksoverhied him op zien minst 
vaaste op 35 zels te kiezen onderdielen 
van et Haandvest. Et ienigste naodiel 
van erkenning onder diel II is, dat et nog 
wat vri'jblievend is. Nao de erkenning 

onder diel II in 1995 het de staotssik-
taoris overleg toezegd over erkenning 
onder diel III mit de gemientebesturen 
van Oost- en West- Stellingwarf en mit 
de perveensiebesturen van Grunningen, 
Drenthe, Overiessel en Gelderlaand. Et 
gesprek het west op 20 jannewaori 1997. 
Et risseltaot was met botte indrokwek-
kend, alhoewel de regio's in een over-
zicht as bi'jlaoge bi'j heur brief antoond 
hadden dat elk wel an de 35 punten 
kwam die ondertekend wodden konnen 
veur diel III. De uutkomst was dat et 
ministerie en de regio's meer onderzuuk 
doen zollen. De staotssiktaoris vun per-
soonlik dat wetsanpassingen neudig 
wezen zollen in verbaand mit juridische 
aspekten, mar hi'j vun zoks an de aande-
re kaante poletiek niet haelber. Een 
betien vremd, want veur et Fries weren 
eerder wel anpassings deurvoerd of in 
gang zet. Butendat wol de staotssiktaoris 
dat de regio's et veurdiel van erkenning 
onder diel III eerst es antoonden. Al 
weer een betien eigenaorig. Nederlaand 
hadde eerderja et Haandvest al onderte-
kend, en daordeur was de 'meerweerde' 
in wezen al erkend. 

Dit veurjaor het et ambtelik overleg van 
de perveensies en oonze gemienten een 
ni'je brief veurbereid naor de staotssik-
taoris. Naor de nije staotssiktaoris moej' 
begriepen, de heer De Vries. Die brief is 
ondertekend en verstuurd deur alle 
regio's. En die zelde staotssiktaoris bet 
dit veurjaor ok de regio's sebreven mit et 
verzuuk te rapporteren over de staand 
van zaeken. Hi'j wil - gelokkig! - veer-
der mit et onderwarp. Intied is de rap-
portage naor Den Haag. 

De warkgroep Europese erkenning van 
SONT (de federaosie van streektaelorge- 



nisaosies in et Nedersaksisch taelgebied) 
het him over de juridische kwestie beu-
gen en vint - en vun eerder ok a! - dat d'r 
him op dit punt nargens perbiemen veur-
doen. Waoromme mos de veurige staots-
siktaoris dan feitelik zo muuilik doen, is 
in et kot de reaktie. Butendat benaodrokt 
die warkgroep - mit mien persoon as 
Stellingwarver - dat erkenning onder die! 
III veur et Nedersaksisch/Nederduuts al 
veur de meerste Noord-Duutse dielstao-
ten gelt, dus is et toch slim eigenaorig 
dat Nederlaand zoveer niet gaon wi! as 
Duutslaand. En as Stellingwarver vien ik 
netuurlik dat de staotus van et 
Stellingwarfs onder diel II en die van et 
Fries onder diel III op een vremde 
meniere ongeliekens is, en dat in deze!de 
perveensie. Principieel bin ze beide tael, 
allienig veur et Fries bin nogal wat meer 
rechten daelelegd. Dat is mooi veur et 
Fries, en qua beleid zal d'r veur die tael 
ok beslist nog et ien en aander meer neu-
dig wezen in de toekomst, mar et Ste!-
lingwarfs moet op dit stuit now alder-
eerst op et nivo van diel III zet wodden!! 

Tot veur kot was et zo dat van de 
Nedersaksische regio 's Drenthe formeel 
et veurtouw hadde. De Overiesselse dip-
peteerde de heer J. Kristen het veur de 
zommer die rolle overneumen. Hi'j het 
ok et overleg eupend mit et ministerie. 
Ok de leden van de warkgroep erkenning 
hebben lestdaegs overleg had mit de heer 
Kristen. De gemienschoppelike brief die 
naor Den Haag is hoolt netuurlik in dat 
alle perveensies en oonze gemienten et 
staorigan de tied vienen veur erkenning 
onder diel III. De perveensies Fries!aand, 
Grunningen en Drenthe, mit de steden 
Liwwadden en Grunningen alderdeegst, 
hebben ok nog es een keer mit 'n vieven 
vaastelegd dat ze de erkenning van et 
Nedersaksisch onder diel III willen. Te 
kun begriepen dat wi'j bi'j de Schrie-
versronte in spanning ofwaachten en... 
vol goeie hope binnen. Et moet now toch 
lokken, zoj' zeggen! 

TaeltiUefoon, taelspreekure, tail-e-mail 

As streektaelfunktionaris perbeer ik 
dienstig te wezen naor et pebliek toe, 
schreef ik in jannewaori in disse rebriek 
al. Wie gerichte vraogen het over et 
waoromme, et waordeur en mit naeme et 
hoe bi'j muui!ikheden mit et Stelling-
warfs, kan dus bi'j mi'j terechte. Ok 
over tae!zorg in et algemien en et 
gebruuk in verschillende situaosies per-
beer ik elk infermaosie te geven die dat 
vragt. Naor et veurbeeld van Drenthe en 
Overiessel het de Schrieversronte daor-
omme de taelti!lefoon insteld en daor zit 
ik aachter, op vaaste tieden. Vaaste tie-
den hebben netuurlik et veurdiel dat et 
aandere wark niet te vaeke onderbreuken 
wodt. Veur meensken die graeg even wat 
langer mit me praoten is d'r de meuge-
likhied om op mien taelspreekure te 
kommen. Zoas bi'j een medern spreek-
ure een betien heurt, warkt dat mit tille-
fonisch ofpraoten van te veuren. Dat kan 
deur de meensken van de administraosie 
vaastelegd wodden in mien agenda. 
Aanders as bi'j pattie aandere spreek-
uren, bin d'r gien kosten an dit tael-
spreekure verbunnen, en bi'j de taeltifle-
foon begint de meter ok niet hadder te 
tikken as gewoon, bel dus gerust. 

De Stellingwarver taeltillefoon is op 
maendag en op vri'jdag, beide keren van 
16.00 tot 17.00 ure. Dan kuj' dus bellen 
mit speciaole vraogen veur de streektael-
funktionaris. Et taelspreekure is op don-
derdag, van 16.00 tot 17.00 ure. Et tulle-
foonnommer is gewoon dat van de 
Stellingwarver Schrieversronte: 0516- 
45 1108. Netuurlik kan elk mi'j ok schrif-
telik om 't ien of 't aander vraogen. En 
wie mi'j graeg via et Internet beriekt, 
kan zien e-mail-vraoge sturen naor 
drhbloemhoff@yahoo.com. Netuurlik 
bin de aandere vaaste mitwarkers van de 
Stellingwarver Schrieversronte veur heur 
wark ok anwezig op heur vaaste tied en 
ze kun liekegoed beld wodden veur 
alderhaande Schrieversronte-infermaosie. 



Perf. dr. Albert Sassen wegraekt 

Een dagmennig leden kregen we tiedinge 
van et wegraeken van Perf. dr. Albert 
Sassen, op 21 september 1999. Et is 
goed en geef hier ommedaenken an zien 
persoon in et biezunder omreden Sassen 
zien wark veur de Stellingwarver tael 
nogal van belang west het. 
Albert Sassen wodde op 25 juni 1921 as 
boerezeune geboren in Ter Apel. In 1953 
al publiceerde hi'j zien proefschrift over 
et Drents van Runen, et plak daor hi'j in 
de oorlog onderdeuken west hadde en 
daor hi'j de tael en de meensken al aorig 
van kende. In heufdstok III, 'Het 
Ruinders geografisch', gaot hi'j vri'j uut-
voerig in op 'e taelkundige verholing mit 
o.a. de Stellingwarven en et 
Stellingwarfs. Ok interessaante verschil-
len binnen de Stellingwarven kommen 
an de odder. De 32 taelkaorten die hi'j 
opnam, laoten de hieltied ok et plak van 
et Stellingwarfs in et gehiel van Drenthe 
en Noordwest-Overiessel zien. Mennig 
keer was wat Sassen schreef over et 

Stellingwarfs uutgangspunt veur aandere 
onderzukers, ok veur ni'je, jonge onder-
zukers zoas ikke in 1969. Zien proef-
schrift is niet meer in de haandel, mar in 
et ni'je boek over de Stellingwarver 
identiteit he'k een tal taelkaorties van 
Sassen overneumen. In 1970 wodde 
Sassen hooglerer Nederlaanse taelkunde 
an de Grunninger universiteit; in 1986 
g 	j ong hi mit emeritaat. 

Een twiede bemuuienis die Perf. Sassen 
mit oonze regio hadde, was as begeleider 
bi'j mien ZWO-projekt over klaank en 
vorm in et Stellingwarfs (1981-1984) en 
bi'j et schrieven van mien proefschrifi 
daorover. In 1991 was hi'j promoter. 
Lang niet alle taelkundigen in Grunnin-
gen en op ere universiteiten wussen wat 
van et Stellingwarfs, mar hi'j hadde, 
behalven netuurlik zien vakkundige 
aachtergrond, vri'j wat weet van oonze 
tael en de biezunderheden daorvan, dat 
zodoende wodde hi'j een soort 'netuurli-
ke begeleider', in 't eerstan tegere mit 
Perf. Hendrik Entjes. Butendat vieterde 
hi'j jonge onderzukers graeg an om te 
kommen tot goeie studies en publikao-
sies. 
Naoderhaand kreeg hi'j een baand mit et 
redigeren van et projekt Stellingwarfs 
Woordeboek. Hi'j wodde lid van de 
Raod van Advies. Meer as ien keer leut 
hi'j zien bliedschop marken over de uut-
voerighied van de beschrieving en ok 
over de wardering die de verschenen die-
len kregen. 
De meersten zullen niet zo yule over 
Perf. Sassen zien baand mit de Stelling-
warven weten hebben. Dat was allienig 
bi'j een kleine kring van kenners bekend. 
Mar zien wark het veur et inzicht krie-
gen in et Stellingwarfs en de veerdere 
beschrieving beslist belangriek west. 



Veurbij, veurbi'j, veurgoed veurbi'j 

In et juninommer van dit jaor ston in 
Veurbi j, veurbi j, veurgoed veurbi j een 
foto die eigendom is van de femilie Vonk 
van Steggerde. Jim weten et vast nog 
we!, ik doel hier op de foto van heur 
omke Jannes Vonk. Vonk is daorop te 
zien op de boerewaegen mit et peerd d'r 
veur en et hontien boven op 'e rogge van 
et peerd. Veul meensken vunnen et, kick 
as oons, een prachtfoto! 
Ok disse keer laoten we jim weer een 
foto uut Steggerde zien die van dezelde 
femilie komt. Jim zien een oolderwetse 
dogkarre mit een peerd d'r veur. Op de 
twiewielige dogkarre zitten Theo Vonk 
(1908-1992) en die zien heit Bertus Vonk 
(1878-1951). Ze weren mit et peerd naor 
de hingst west in St. Jaanske (St. 
Johannesga). Et peerd was warschienlik 
van de femilie Huisman. Dc foto is van 
rond 1923. In die tied maekten verschei-
den meensken gebruuk van zoe'n dog-
karre. 

Theo was de bruur van de gezusters 
Tecla en Rika Vonk. Ze hebben mit 'n 
drienend jaorenlaank hulpen bi'j et 
invullen van de vraogekaorties t.b.v. et 
Stellingwarfs Woordeboek Naodat Theo 
wegraekte bin de beide vrouwluden tot 
op de dag van vandaege oons trouw he!-
pen b!ieven bi'j et beantwoorden van 
extra vraogen in de ofrondende fase van 
de dielen vier en iene. 
Op et ogenblik is vrouw Rika Vonk lie-
kewel ok drok doende mit et beschrieven 
van een groot pat van de historie van 
Euverburen. In die oolde buurtschop ston 
heur boerkeri'je en de beide zusters 
weten daor nog van alles over te vertel-
len. In et bundeltien kommen vanzels ok 
een tal oolde foto's uut die streek. (sab) 
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Jow zien wel: een slim biezundere bciank! 

Bank Bercoop. 
De baank die jow tael praot. 
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