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Sietske Bloemhoff 

Meziek mit Trox 

Een gesprek mit Odrie-pergrammemaeker Henk Trox 

Al van 1 oktober 1995 of is wekeliks et 
pergramme Muziek met Trox te heuren op 
de lekaole omroep Odrie (Omroep Orga-
nisatie Ooststellingwerf). Et gaot om een 
live-pergramme dat elke zundagmiddag 
tussen twaelf en twieje rechtstreeks uut-
zuimen wodt vanuut Brasserie Breughel 
in Oosterwoolde. Veur et pergramme 
wodt ieder keer een bekende of minder 
bekende inwoner van Oost-Stellingwarf 
nuugd om in et pergramme zien of heur 
meziekkeuze heuren te laoten. Et per-
gramme wodt al van et begin of klaor-
maekt en verzorgd deur Henk Trox van 
Oosterwoolde. Omdat Henk in zien per-
gramme ok nogal bliek geft van zien inte-
resse veur de streektaelen in et algemien 
en et gebruuk van et Stellingwarfs in et 
biezunder, wodde et flunk tied om in De 
Ovend es ommedaenken te geven an dat 
pergramme. 
Henk Trox komt van oorsprong uut de 
stad Grunningen, mar woont al weer hiel 
wat jaoren, tegere mit zien gezin, in 
oonze kontreinen. In et daegeliks leven is 
hi'j technisch manager bi'j Nozema. Dat 
hoolt in dat hi'j, uteraord tegere mit kol-
lega's, o.e. alle radio- en tillevisiezenders 
in Noord-Nederlaand beheert boven de 
lijn Amsterdam - Zwolle. Bi'j die zenders 
moe'n jim daenken an de regionaole 
omroepen, de lanelike zenders, Rebecca-
radio (een regionaole kommerciële zen-
der), Sky-radio en sund kot radio Freez 
FM, een zender mit veurnaemelik LP-
meziek die vanuut Irnsum uutzendt. 
Daornaost regelt hi'j de bouw van ni'je 
zenders en behaandelt klachten van luus-
terers angaonde de ontvangst. Henk voig-
de ooit de kursus Stellingwarfs en is ok 
lid van de Schrieversronte. Zien persoon-
like interesse gaot veural uut naor de his- 

tone van de streek. Daornaost is hi'j een 
groot meziekliefhebber en die beide 
gegevens bepaolen veur een diel waororn 
hi'j indertied een meziekpergranime op 
Odrie begon. 
Et ere diel is dat Henk Trox van et begin 
of an bi'j Odrie aktief is. Zo zat hi'j vot-
en-daolik al in de initiatiefgroep die d'r 
uuteindelik veur zorgde dat de lekaole 
omroep beginnen kon mit uutzenden. 
Binnen die initiatiefgroep was Henk 
veural doende mit de ofdieling pergram-
me-zaeken. Hi'j kwam in die tied ok op 
et idee een meziekpergramme te ontwik-
kelen. Alliend, d'r was ien perbleem, in 
et begin had Odrie amper meziek in zien 
bezit! Mar, zo bedocht Henk, as ik now 
meensken in et pergramme verzuke die 
zéls veur de meziek zorgen, dan bin 'k 
van dat perbleem of.. Dat gebeurde, en et 
dot blieken dat disse formule slim goed 
warkt. As gaast is et hatstikke aorig om 
je eigen keuze van de uut te zenden 
meziek te bepaolen en veur de luusterer 
is et hiel vaeke ommeraek interessaant 
wat veur meziekkeuze ere Stellingwar-
vers maeken. 
In et begin gong et aenlik louter om die 
keuze en d'r was infermaosie over de 
aachtergrond van de meziek die te heuren 
was. Et pergramme duurde doe liekewel 
nog mar een ure. Laeter wodde dat aan-
derhaif ure en nog weer laeter twie uren. 
Dat et pergramme langer duren kon had 
te maeken mit et feit dat d'r zendtied 
over was, mar ok omdat ien ure aen!ik te 
kot was. Doe et pergramme langer duren 
kon, kwam d'r ok meer ruumte veur 
praoteri'je mit de gaast zels. Op die 
meniere krigt de luusterer ok wat meer 
over die persoon te heuren, ok al zegt de 
meziekkeuze van iene al Mel wat. Wie 



Henk Trox (links) in gesprek mit oold Schrieversronte-mitwarker Lodewiek 
Hooghiemstra tiedens een uutzending van Muziek met Trox eerder ditjaor 

naor Muziek met Trox luustert, wet dat 
een tal vraogen aenlik alle keren steld 
wodt. Dat bin vraogen as: waor komt 
iene weg, hoe was de kiendertied, naor 
welke schoele gong de persoon in kwes-
tie, hoe was et uutgaonsleven in de jeugd 
en gao mar deur. Jeder keer wodt ok 
vraogd naor et gebruuk van et Stelling-
warfs en vaeks wat daor van vunnen 
wodt. Daorbi'j geft Henk ieder dudelik 
de gelegenhied zien eigen tael in et per-
gramme te bruken, hi'j is daor zels een 
veurstaander van. Toch wodt daor - dat 
vul mi'j as trouw luusterer op - ok deur 
'prominente' Schrieversronte-leden niet 
altied gebruuk van maekt... 
Om meensken te vienen die in et per-
gramme kommen willen vaalt geweldig 
mit. In et begin was Henk nog regisseur 
van et dorpepergranime Over de heerd 
mit... Hi'j kwam daordeur in alle dörpen 
van Oost-Stellingwarf en leerde zo een 
protte meensken kennen. Butendat kent 

haost iederiene die in et pergramme 
komt, ok wel weer goenend die geschikt 
binnen. Op et ogenb!ik is et zo, dat Henk 
nog wel een list mit 57 naemen liggen 
het... 1k wol vanze!s ok weten as d'r wel 
es iene weigerde om an et pergramme mit 
te doen. En ja heur, twieje hadden ooit 
weigerd, mit as reden dat heur meziek-
keuze een eer hielendal niks angaot! De 
meerste reakties op et pergramme bin 
trouwens hiel positief, a! zol Henk Trox 
best nog wel wat meer respons hebben 
willen. 
'Stellingwarvers doen et rustig-an,' zegt 
Henk. 'Eerst zetten ze de radio zachies 
an, mar dan heuren ze niet altied wie as 
d'r in et pergramme zit. Vervolgens gaon 
ze zitten te raoden wie et is, want 
Ste!lingwarvers bin we! ni'jsgierig!' 
Naor et pergramme wodt flunk !uusterd, 
dat dee uut een !uusteronderzuuk blieken. 
Zoe'n tien percent van de bevolking !uus-
tert en dat is yule aj' dat vergelieken mit 



hoevule meensken lanelik naor de radio 
heuren: 4,8 tot 5 percent. Ok uut verge-
liekings mit ere lekaole omroepen bliekt 
Muziek met Trox hoge te scoren. 
Warschienlik is ok de tied van et uutzen-
den van et pergramme goed. Et komt vot-
en-daolik nao et Stellingwarfstaelige per-
gramme Huus en hiem dat tillefonisch 
vanuut de studio van de lekaole omroep 
WeststellingwerfCentraal in Noord-
woolde deurgeven wodt. Nao Muziek met 
Trox is bi'j Odrie de sport an bod en ok 
daor wodt flunk naor luusterd. Toch zal 
een tal potentiele luusterers op de zun-
dagmiddag veur et tillevisiepergramme 
Buitenhofkiezen of veur et pergramme 
van Omroep Frieslaand op Nederlaand I. 
In et maeken van een pergramme as dat 
van Henk Trox zit een hieleboel tied. 
Eerst moe'n vanzels de kontakten zocht 
en legd wodden. As dat regeld is, is d'r 
een veurgesprek daor aj' al gauw een 
aovend kwiet mit binnen. De CD's, LP's 
en kassette's wo'n mitneumen en op de 
juuste riegel op een mini-CD zet en et 
veurgesprek moet uutwarkt wodden. Mit 
die beide aktiviteiten is Henk ok al gauw 
ien of twie aovens kwiet. Uuteindelik is 
d'r dan op zundagmiddag de uutzending 
zels. Naost een volledige baene is zoks 
niet niks. Henk kwam dan ok tiedens 
oons gesprek mit een primeur die ik lie-
ver niet had, mar ja, ik bin vanze!s gien 
echte journalist. Een primeur heur ie dan, 
mien ik, altied wies mit te wezen. Mooi 
niet, dus! Want Henk hoolt op mit zien 
pergramme. Veurnaemelik vanwegen de 
warkdrok, mar ok omdat hi'j d'r mis-
schien toch wel wat op uutkeken is. Hoe 
Oosterwoolde d'r bi'jglieks vroeger uut-
zag, het hi'j staorigan we! begrepen. 
Of hi'j now hielendal mit et radiowark 
stopt? Nee, heur, gelokkig niet. Henk 
Trox b!ift wel verbunnen an de pergram-
mestaf. In die staf bin al!e redakties van 
de verschillende pergrammes vertegen-
woordigd. Vanuut die funktie gaot hi'j 
douk meensken, die ni'j bi'j Odrie kom-
men, begeleiden in bi'jglieks et holen van 
een interview. Daornaost wil hi'j him 
doende holen mit de sponsering van de 

lekaole omroep. Butendat wil hi'j zien 
best doen om nog meer Stellingwarfs in 
de pergrammes van Odrie te kriegen. En 
diep in zien hatte wil hi'j, as hi'j et an 
tied het, mit een eer meziekpergramme 
weeromme kommen. Mar dan een per-
gramme dat minder tiedrovend is en daor 
hi'j zéls de keuze van de meziek in be-
paolt. 
An et aende van oons gesprek wo'k van-
zels nog wel evenpies weten, van welke 
meziek Henk now aenlik zéls hoolt. Now, 
dat is nogal wat, mar dat zal ok jim niet 
verbaozen. Zo hoolt Henk een boel van 
country en folk, blue grass, blues, dus 
aenlik van de 'echte' basismeziek. 
Daornaost luustert hi'j ok graeg naor 
kiassieke meziek, daorbi'j is de meziek 
van Beethoven veur him favoriet. Et 
liefst heurt hi'j kiassieke meziek uut-
voerd op oolde instermenten. De hitpara-
de volgt hi'j absoluut niet, now en dan 
heurt hi'j van zien zeune de ni'jste ont-
wikkelings. Van de wat ooldere popme-
ziek het de meziek van Pink Floyd zien 
veurkeur, mar hi'j heurt ok graeg de 
Beatles, Rolling Stones, Fairport 
Convention en Jethro Tull. 
Henk Trox, mit een hieleboel ere luuste-
rers daank ik jow now al veur al die 
prachtige uutzendings, mar weens je 
mitien een hieleboel goeds veur je veer-
dere radiotoekomst en... waacht niet te 
lange mit je ni'je meziekpergramme! 

Muziek met Trox is nog tot 1 meie in et 
nijejaor te heuren op elke zundagmid-
dag tussen twaelf en twieje op de lekaole 
zender Odrie. Odrie kuj' vienen op de 
ether FM 106.8 en op de kabel FM 88.4. 



Krummelties 

SUTELAKTIE 

De sutelaktie is van 't jaor een groot suk-
ses wodden al zat et weer, zeker in et 
begin, niet echt mit. De eerste suteldag 
kon d'r middags hielemaole niet suteld 
wodden deurdat et regende as de ziekte. 
Veur die verleuren middag wodde laeter 
nog een zaoterdagmorgen inhaeld. Veur 
et eerst wodde d'r as proef ok op een 
aovend suteld. En... vul de ofslutende 
boekemark in Drachten veurig jaor hiele-
maole in et waeter, now was et prachtig 
weer en wodde d'r nog nooit zo goed 
verkocht! En zoas haost ieder jaor wodde 
de Stellingwarver Spreukekelinder et 
beste verkocht (437 exemplaoren!). De 
vuuf best verkochte boeken weren: de 
roman Toegfi van Johan Veenstra (348), 
Veenstra zien verhaelebundel Een meen-
ske is glen eerpel (87), De Regio in de 
Tweede Wereldoorlog van W.H. de Vries 
(77), De winter is veurbi j,  et debuut van 
Lily Köhler (68), en et debuut van Henk 
Kroese, Van Langedieke naor 
Nijberkoop (68). 
De totaole opbrengst van 't jaor is mar 
liefst f 28.643,95! Veurig jaor zat de 
opbrengst op f 24.478,75. Now meer as 
vierduzend gulden meer dus. Mar... krek 
gien rekord. Et rekord blift de sutelaktie 
van 1996. Doe was de opbrengst 
f 29.648,50. Mar 1999 is een prima twie-
de! 
Ankem jaor doen we een ni'je anval op et 
rekord. Et zol toch fantastisch wezen 
awwe mit de 25-ste sutelaktie over de 
dattigduzend kommen zollen. Ben meens 
wil now ok altied meer... 
Mar dat kan allienig mar as jim allemaole 
weer mitdoen, sutelders. Geweldig, wat 
een enthousiaste ploeg vri'jwilligers het 
de Schrieversronte an jim! Daank sutel-
ders, sutelkemmissie, aandere vri'jwilli-
gers en... kopers. Et was in ien woord 
geweldig! (red.) 

VEUL HElL EN ZEGEN! 

Bestuur en passeniel van de 
Stellingwarver Schrieversronte en de 
redaktie van De Ovend weensken alle 
lezers van oons blad plezierige kastdae-
gen en een biesterbaorlik mooie ieuwwis-
seling toe! Dat etjim, ok in 2000, goed 
gaon mag! (jv) 

TOEGIFT IN TWENTE 

Op i november is de ni'je roman Toegfi 
van Johan Veenstra in et Twentse Delden 
prissenteerd. Omdat et boek in de Stel-
lingwarven en in Twente speult was d'r 
vanuut Twente vraogd om een prissentao-
sie daore. 
In Delden las Johan Veenstra veur uut 
eigen wark en vanzels ok uut de ni'je 
roman op een aovend van de Kreenk vuur 
de Twentse Sproak en de Twentse ofdie-
ling van de Schrieversbond Oaveriessel. 
Et duo De Eigenheimers zong lieties in et 
Twents en jazz-pianist Johan Bijkerk 
fleurde de aovend veerder ok muzikaol 
op. 
Veurofgaonde an de prissentaosie van 
Toegfi had Gerard Vaanholt een groot 
vraoggesprek mit Johan Veenstra in De 
Twentsche Courant Tubantia. 
Et boek wodde in Delden ommeraek ver-
kocht! (red.) 

MAN MIT NEGOSIE 

De foto van de tol onder Berkoop in de 
augustus-Ovend (blz. 26) blift de lezers 
doende holen. Want wie is de man mit 
zien fiets mit negosie? Neffens Hilt  de 
Boer-Akkerman is dit heur femilielid 
Klaas Akkerman. Mar... oons lid Roelof 
Bakker uut Leiden vragt him now of as 
dit Lammert Hettema ok wezen kan. 
Wodt vervolgd? (jv) 



; 

MINIATUUR STOLPBOERDERI'JE 

Al vaeker vertelden wi'j jim in De Ovend 
over de biezundere hobby van oold-tim-
merman Aaldert Alten. Jaoren leden 
maekte hi'j ja, op verzuuk van de Inter-
gemientelike Begeleidingsgroep Hiem-
kunde in Oost- en West-Stellingwarf 
prachtige miniaturen van alle klokkestoe-
len die as in de Stellingwarven staon. 
Daorbi'j is anvullend lesmateriaol ont-
wikkeld en dat materiaol en de miniatu-
ren wo'n riegelmaotig uutliend an de 
basissehoelen. Op verzuuk van diezelde 
begeleidingsgroep maekte Alten ok een 
tal miniaturen van boerderi'jen. De laeste 
daor wi'j jim over vertelden was de 
miniatuur van et oolde Saksische boerde-
ri'jgien De Biezenhutte in Oosterwoolde. 
Wi'j vertelden jim ok dat Alten tiedens 
de bouw van die miniatuur knap ziek 
wodde en doe de hulpe kreeg van Jaap 
Slagter van Ooldemark. Alten woont van- 

daege-de-dag in Klein Soolstede en et 
gaot weer aorig goed mit him. ZO goed, 
dat hi'j weer drok mit zien hobby in de 
weer is! Op de foto zien jim Alten mit 
een miniatuur van een stolpboerderi'je 
die hi'j intied maekte. De boerderi'je zels 
staot nog altied op 'e Oosterstreek. Et is 
weer een prachtig stokkien wark, mar dat 
biwwe vanzels wel wend van Alten. 
Meensken die Alten zien miniaturen van 
boerderi'jen graeg een keer zien wi!len, 
kun die op de ofdie!ing Hiemkunde van 
de Schieversronte bekieken. (sab) 

STELLINGWARFS DIKTEE 

Op maendag 27 meert 2000 wodt d'r een 
Groot Diktee van et Stellingwarfs hullen 
in 't Waopen in Berkoop. 
Dit is et eerste in een riegel van vier 
twiejaorlikse evenementen in et kader 
van de Rabo Anvieteringspries veur et 
Stellingwarfs. 
Jim heuren en lezen d'r bi'jkotten meer 
over. (jv) 

LITERAIRE OVEND 

De gaastredaktie van de literaire Ovend is 
mit et wark begon.nen. Et is de bedoe!ing 
dat de literaire Ovend in et plak komt van 
de juni-Ovend van ankem jaor. Alle 
Stellingwarver schrievers hebben as et 
goed is een brief kregen mit de oproep 
wark in te sturen veur 1 meert 2000. 
De gaastredaktie bestaot uut: Jannie 
Boerema, Remco Heite en Douwe 
Kootstra. 
As d'r !ezers van De Ovend binnen die 
gien brief had hebben, mar toch literair 
wark insturen willen, doe even tiedinge, 
dan kriegen jim ok zoe'n brief! (jv) 



Johan Veenstra 

Is 't niet zo? 

Stellingwarfs of toch kroern? 

Alle talen feroarje, sebreef Jehannes 
Ytsma in zien rebriek Sisa in de 
Liwwadder Kraante van 12 juli. In dat 
artikel gong et mit naeme over et bruken 
van de verkeerde volgodder van de wark-
woorden in et Fries. 
As dat bliekber in een tael as et Fries, dat 
toch een yule starkere en steviger pesisie 
het as et Stellingwarfs, al een perbleem 
is, mag et dudelik wezen dat et mit et 
Stellingwarfs zo staorigan hielemaole een 
rommeltien is op dat gebied. Jongeren die 
nog ál Stellingwarfs praoten, bruken de 
volgodder van de warkwoorden praktisch 
allemaole verkeerd. Ze doen et zoas et in 
et Nederlaans heurt. Mar ik heure ok al 
geregeld meensken van om de zestig 
henne die dat al vaeke verkeerd doen en 
de Stellingwarver meniere van zeggen 
inwisseld hebben veur de Nederlaanse 
meniere van zeggen. Ze zeggen dus: 'le 
moe'n de kiender mar mooi buten laoten 
speulen mit dat mooie weer.' En ze zol-
len zeggen moeten: 'Te moe'n de kiender 
mar mooi buten speulen laoten mit dat 
mooie weer.' 
Dat de 'gewone' Stellingwarvers de 
warkwoorden haost allemaole omme-
dri'jen is al begrotelik, mar de oren 
beginnen je hielendal zeer te doen as 
meensken, die wat et Stellingwarfs anbe-
langt, ems een veurbeeldfunktie hebben, 
dat ok doen. Et maekt niet uut wie en in 
welke hoedaonighied. Aj' d'r veur kiezen 
et Stellingwarfs pebliekelik te bruken, is 
dat oe zo mooi, mar dan heurt die veur-
beeldftmnktie aenlik ok in te holen daj' al 
doende goed Stellingwarfs bruken gaon. 
En now weet ik wel: d'r is vanzels gien 
meenske die veur honderd percent zuver 
een tael praot. En ik bin ok hielemaole 
gien taelpuritein die vint dat veur elk 

'vremd' woord zoneudig een 
Stellingwarfs woord kommen moet. Mar 
ja, ik daenke zo staorigan toch wel es a'k 
alles zo anheure: mag et ok es een oon-
sien meer wezen? 

Tael is muuilik. As ik zoemers een boek 
klaor hebbe en de laeste korrektieronde 
daon hebbe, weet ik dat ik niks weet. En 
dat nao meer as vuventwintig jaor ploete-
ren en vraogen. Vraogen en nog es vrao-
gen an meensken die meer en et beter 
weten as ik. Zoks kuj' dus doen: iene 
aanders wat vraogen om et zels in 't ver-
volg beter te doen. Want een meenske wil 
zien wark toch zo goed as 't kan doen. Of 
is dat een oolderwets idee? Op 'e wieze 
zoas 't now bi'jtieden gaot, bet alleman 
dommiet et voiste recht om et Stelling-
warfs (weer) kroem te numen! 
Taelen veraanderen slim op disse wieze. 
Et Stellingwarfs ok. Mar misschien is 
veraanderen wel een verkeerd woord. Et 
Stellingwarfs versiontert, de biezundere 
kenmarken van de tael wo'n antaast. Et 
Stelllingwarfs vernederlaanst vliegens-
viogge. Behalven et ommedri'jen van de 
warkwoorden raeken ok tal van woorden 
vot. Ze wo'n gewoon ofdaankt en et 
Nederlaanse woord komt d'r veur in de 
plak. Dat tieteirozen bin narcissen wod-
den en iekmulders bin now meikevers. 
Mar soms... soms gaot et zels de verne-
derlaansende Stellingwarvers krek alle-
maole even een peer stappen te hadde. 
Soms kriej' een woord tussen et 'oolde' 
Stellingwarver woord en et 'ni'je' 
Nederlaanse woord in. Een tussenwoord. 
Een peer veurbeelden die 'k de laeste tied 
nogal es om mi'j henne heure. Et woor-
tien eek is an 't votraeken, mar et is van-
zels een mal spul om daor drekt et woord 
azn veur in de plak te nemen. Dat ligt 
vanzels an die verhipte j,  die wil de 



Stellingwarvers niet echt goed uut de 
strotte kommen, dus wodt et azien. En 
wat te daenken van et woord vooltien? 
Mar om daor now veulentje veur te 
nemen... Jim snappen et a!: dat tje zit 
oons dwas an et aende van een verklein-
woord en dus wodt et veulentien. Mooi is 
aanders, mar och, Wim Sonnevelt zong et 
al: de nieuwe tyd, net wat Uzegt. En et 
zal mien tied wel duren. 

Streektael het m eerweerde 

Wie de tael van de streek beheerst, het 
een strepien veur op 'e arbeidsmark. Dat 
schreef Hans Hupkes in et FNV 
Magazine van 21 oktober 1999. 
Hi'j had et in dit verbaand over et Twents 
Taal Symposium dat vandehaast hullen 
wodde. Op dat symposium prissenteerde 
Danny de Vries, student massakommeni-
kaosie an de Universiteit Twente, de ris-
seltaoten van zien onderzuuk angaonde et 
gebruuk van de streektael bi'j bepaolde 
neringdoenden. En wat dee blieken: wie 
de tael van de streek machtig is en dat 
mit de klaanten praot, krigt meer klaan-
ten, haelt een hogere omzet, verdient dus 
meer centen! Want de streektael brekt de 
spanning tussen koper en verkoper en 
zorgt veur een gemoedelike sfeer. 
D'r bin Stellingwarver neringdoenden die 
dit allemaole al lange wussen. Een goeie 
neringdoende vuult zoks netuurlik auto-
matisch an. Op 'e dag dat ik dat stokkien 
in et FNV Magazine onder ogen kreeg, 
ha'k kontakt mit twie neringdoenden in 
de Stellingwarven. 
Morgens he'k in Wolvege vier halfwollen 
hemden kocht bi'j Van der Wal. Want die 
ketoenen voddegies zit bi'j de winterdag 
vanzels gien waarmte an, dat halfwollen 
hemden bin dan een behoold veur 't lief. 
En Van der Wal en de vrouw praotten 
drekt Stellingwarfs tegen me. En licht-
kaans he'k daoromme juust wel dat vier-
de hemd kocht, want ik was van doel en 
koop d'r mar drieje! 
Middags ha'k een verzekeringsman uut 
Oosterwoolde op vesite en die begon 
drekt zien tael, et Westerkertiers, tegen 

me te praoten, doe hi'j heurde dat ik 
Stellingwarfs praotte. 
Dat op die meniere bin neringdoenden en 
klaant d'r die dag beidend niet minder 
van wodden. En dat omdawwe gewoon 
oonze eigen streektael praotten. 
En al die neringdoenden die 't nog niet 
kunnen of doen? Et is vanzels mar krek 
as die wel meer geld verdienen willen of 
niet. Praot dus mar Stellingwarfs, winkel-
mannen, want ik zie best wel de gulden-
en eurotekens in jim ogen. Jim maeken 
mi'j niks wies. 
En aj 'm et (nog) niet praoten kunnen: 
kom naor de kursus Stellingwarfs! Et 
kursusgeld hej 'm d'r zo weer uut! En al 
die hipperties van winkelmaegies diej 'm 
in dienst hebben en daor de oolden van 
vunnen dat die zo neudig in 't Hol!aans 
grootbrocht wodden mossen? Now, daor 
bi'j' mooi klaor mit as neringdoende! Dat 
hadden die oolden beter aanders doen 
kund. Stuur die maegies ok mar gauw 
naor een kursus. Dat ik zol zeggen: bel 
ien disser daegen mar even naor de 
Schrieversronte wanneer as d'r weer een 
ni'je kursus uut aende gaot! 



Piet Oosting 

Post uut de Charente 

Lest best 

Jim zullen mi'j wel een oolde zeur vie-
nen, mar ik kan d'r niks an doen, ik vien 
Fraans brood niet lekker. En van baquet-
tes krieg ik blaoren in de mond. In dit 
smaekkonflikt stao ik overigens niet hie-
Iemaole allienig. Zels Ingelsen, die toch 
haost alles lekker vienen, hebben muuite 
mit Fraans brood. Op een onbewaekt 
mement hadde een Ingelse vrundinne van 
Ann heur verteld dat ze een broodmesie-
ne anschaft hadden en dat et ding nog 
goed warkte ok en lekker brood bakte. 
Dat mos Ann netuurlik uutperberen. Doe 
die meensken dan ok een posien naor 
Ingelaand mossen veur wat femilie-ange-
legenheden, hadden Roger en Ann behal-
yen de hond ok de broodmesiene in huus 
om zolange op te passen. Krek as vroeger 
bi'j de sovjets konimen jow nooit te 
weten hoe vaeke et mis gaon was veurdat 
d'r ien suksessien te melden was, mar op 
een gelokkig tiedstip hadde Ann mit die 
mesiene toonber en eetber brood op 'e 
taofel kregen. En op dat mement in de 
gesehiedenis kon de vrundekring van dit 
heugelike feit in kennis steld wodden, mit 
alle neudige tam-tam en fanfare vanzels. 
Evenzogoed was de vrouw wel aorig 
onder de indrok van de prestaosie van die 
broodmesiene, waor ik de naeme niet van 
numen zal om gien gratis rekiame te 
maeken. Mar uut alle konsumentetests 
was hi'j as de beste teveurschien kom-
men. Kotomme: zoe'n mesiene mossen 
wi'j dus ok hebben. En Ann ok, en 
Valerie ok. 
Goeie raod is duur, en dat apperaot ok, 
zeker in Frankriek. Nao et verzaemelen 
van de neudige in!ichtings en infermao-
sie, bleek dat et ding in Nederlaand, 
uteraord, een stok goedkoper was as in 
Frankriek of Ingelaand. En omdat de 

vrouw bedocht dat ze ommes toch neudig 
veur een peer aandere dingen naor 
Nederlaand mos, zol ze daor geliek mar 
drie van die mechaniseerde broodbakkers 
inslaon, die ze, mit gebruukmaeken van 
heur haandelsgeest en een flinke kwan-
tumkotting, anzienlik goedkoper kocht as 
wat de winkeipries wezen mos. 
En sund die tied wodt d'r dus thuus 
brood bakt en et is hatstikke lekker brood 
ok nog, veul en veul beter as wat jow 
hier zo in de winkels vienen. Hoe dat 
komt snap ik niet hielemaole, want et 
mael komt gewoon bi'j een Fraanse mu!-
der weg en daor zal Fraans brood toch ok 
wel van bakt wodden. Hoewel d'r toch 
A nog wel weer een peer graoden ver-
schil in kwaliteit is as we es een keer 
mael uut Nederlaand hebben. 1k stao d'r 
zo langzemerhaand toch versteld van hoe 
hoge de kwaliteit van Nederlaanse arti-
kels is, veural op et gebied van eteri'je 
vergeleken bi'j Ingelse of Fraanse per-
dukten. In Nederlaand bin we verschrik-
kelik verwend wat dat angaot. Margoed, 
aandere lanen hebben aandere veurdielen, 
moej' mar daenken. 
In Frankriek zitten jow niet mit vuuftien 
miljoen meensken mekere bovenop de 
lippe, op ien nat en modderig kiutien 
grond, en dat is ok wat weerd. As een 
niet onbe!angriek bi'jkornmend veurdiel 
van dat zelsbakte brood moej' ok nog de 
lege perduktiekosten mitrekenen, want op 
elk brood dat jow zels bakken verdienen 
jow zoe'n betien tien fraanken, dus zeg 
mar drie gulden, as jow dat vergelieken 
mit de pries van in de winkel kocht 
brood. Dus nao pak him beet vier maon-
den hebben jow die broodmesiene terog-
geverdiend, aj' mit 'n beidend binnen. 
Mit meer eters gaot et nog hadder van-
zels. 
En jow moe'n jow wel een betien anpas- 



De groeten nut de Charente. 

sen an de omstaandigheden waor jow in 
leven. Want hoe mooi et ok is om bier te 
wonen, as jow niet tot de kattegerie mu-
jonair rekend wodden kunnen, en jow 
moe'n gewoon leven van jow uutkering 
of pensioentien, dan moej' hiel bewust 
mit jow geld ommegaon om et hier rooi-
en te kunnen. 
In dat verbaand kan ik wel evenpies een 
misverstaand wegnemen dat ik nog wel 
es tegenkomme. Jim moe'n niet daenken 
dat jow as pattekelier veurdiel hebben 
van de Europese Unie. Die is d'r allienig 
veur overhied en haandel. Jow pesisie as 
burger is d'r allienig mar ondudeliker op 
wodden deur al die verdregen. Alle veur-
dielen bin toesneden op de kommercie. 
Jow kun wel daenken dat jow j  as bur-
ger van de Unie overal vestigen kunnen 
en overal jow rechten hebben, mar zo is 
dat niet. Dat is een betien te simpel 
docht. Jow maggen vanzels wel argens 
aanders wonen gaon, mar dat wil niet 

zeggen dat jow dezelde staotus holen. Et 
liekt mi'j wel goed om veur de meensken 
die onder aandere naor anleiding van 
mien verhaelties de neiging vulen om in 
Frankriek wonen te gaon zo terloops 
evenpies een peer dingen op een riegel-
tien te zetten. 
In et eerste plak moej' d'r an daenken dat 
jow niet zomar naor Frankriek gaon te 
wonen, nee, jow emigreren naor Frank-
riek. Jow bin laandverhuzer. As jow, zoas 
ikke, jow inkommen in Nederlaand heb-
ben, vienen ze in Frankriek dat jow 'non-
resident' binnen. Jow blieven wel belas-
ting betaelen in Nederlaand, mar jow 
hebben daor gien adres meer, dus bin jow 
ok in Nederlaand 'niet ingezetene'. Jow 
bin dus Nederlaans, jow wonen in 
Frankriek, beide lanen bin lid van de 
Unie, mar in beide lanen bin jow 'niet 
ingezetene'. Kotomme: jow heuren nar-
gens meer bi'j. Et ienige watjow doen 
meugen is in beide lanen belasting betae- 



len. 1-lebben jow bi'jveurbeeld zoas ikke 
een ziektekosteverzekering via een (semi) 
overhiedsinstelling, zoe'n verzekering die 
ansluut op jow aktieve diensttied, dan 
hebben jow pech had. Omdat jow niet 
meer in Nederlaand wonen bin jow vanof 
de eerste jannewaori anstaonde niet meer 
verzekerd veur de AWBZ. Of jow premie 
betaelen of niet, jow bin gien inwoner 
van Nederlaand, zodoende. Mar omdat 
jow ok gien inwoner van Frankriek bin-
nen, kun jow hier ok op gien inkelde 
veurziening een beroep doen en moe]' je 
dus, hatstikke duur, bi'jverzekeren gaon. 
Hoe oolder hoe duurder vanzels. En as 
jow 'ruvenzestig wodden, dan wodt et 
hielemaole onbetaelber, want dan kom-
men jow en in Nederlaand en in 
Frankriek niet in anmarking veur een 
ziektekosteregeling. En as jow j  op die 
leeftied nog pattekelier verzekeren gaon 
moeten, dan is d'r meer dreegkracht ver-
eist as een aarmetierig overhiedspen-
sioentien. En dan bin jow min of meer 
dwongen om mit hangende poties naor 
Nederlaand terogge te gaon, as jow wil-
len of niet. 
Dus al die mooie verhaelen over die 
Europese ienwodding kun wat mi'j an-
gaot zo de prullebak in. Want as jow as 
pattekelier zo bertaol binnen en et in jow 
heufd haelen om vot te gaon, bet de over-
hied d'r veur zorgd dat jow zo goed as 
staoteloos en rechteloos wodden, as jow 
et hiele warkzeme leven lange netties 
belasting en premies betaeld hebben of 
niet, jow moe'n j  kont mar redden. 
Aenliks kun jow j  allienig mar veroorlo-
yen om vot te gaon as jow via goolden 
haanddrokken of optieregelings of aande-
re slimmigheden zoveule geld bi'j meke-
re scharreld hebben, dat et jow een rot-
zorg wezen zal wat ze in Den Haag en 
Brussel allemaole uutvienen om jow te 
pesten. Mar mit Calimero zol ik zeggen 
willen: 'Zi'j bin groot en ik bin klein en 
dat is niet eerlik.' 
D'r vaalt vanzels nog yule meer over te 
vertellen, mar et is wel zo dat veur ie-
deriene de omstaandigheden weer aan-
ders wezen kunnen en vaeke ok wezen 

zullen. As jow dus plannen hebben 
mochten, zorg d'r veur dat jow zoveule 
meugelik te weten kommen van alle din-
gen die veur j ow situaosie van belang 
wezen kunnen en niet zomar in et diepe 
springen. 
Veurlopig holen we et hierbi'j een tietien. 
1k wil graeg van de gelegenhied gebruuk 
maeken iederiene een prachtig ni'j mil-
lennium toe te weensken, ok uut naeme 
van de vrouw vanzels! 

Jim hebben et al in de smiezen, lezers, dii' 
was (veurlopig?) de laeste post uut de 
Charente. De redaktie daankt Piet 
Oosting veur de verhaelen over de daege-
likse dingen die ze daor mitmaekten. Uut 
de reakties het oons wel blieken daon dat 
de lezers van De Ovend et slim wardeerd 
hebben. Krek zoas ze de verhaelen inder-
tied wardeerden van Jantina Viedder-
N/boer uut Kolomna. Meensken vienen 
et slim aorig om te lezen hoe et 
Stellingwarvers in de vremde vergaot. 
Daank dus, Piet Oosting, we heuren grf 
nog wel es wat van jow. En de beste 
weensken veur et ni je millennium veur 
jow en de vrouw van oons allemaole! (iv) 



Harmen Houtman 

Lopen deur Lourdes 

Begriep me goed, ik heb respekt veur de 
meensken die d'r mit overtuging henne-
gaon. Die al zovule perbeerd hebben om 
beter te wodden, wat niet lokt. Die 
alliend gaon om daor de starkte te vienen 
om weer een schoft veuruut te kunnen. 
Goenend die misschien tieden speren om 
een peer daegen in die Zuud-Fraanse 
stad deurbrengen te kunnen. 
Et was niet zo drok, doe daor in 1858 de 
muldersdochter Maria Bernarda 
Soubirous (Bernadette) in een grot van 
de rots Massabielle wel 18 keer een 
Maria-verschiening hadde. Ze zag een 
jonge vrouw in een witte jurk mit een 
blauwe baand om de midden. De eerste 
keer op 18 feberwaori. Op 25 meert zee 
de gestalte dat zi'j 'de Onbevlekte 
Ontvangenis' was. Tikkende op de stie-
nen ontston d'r een bron. In 1862 erken-
de de bisschop van Tarbes dat de ver-
schiening van bovennetuurlike aord was. 
Op de rots wodde een grote karke 
bouwd. Daoronder nog iene. Bernadette 
wodde in 1925 zaolig en in 1933 heilig 
verklaord. Heur geve bleven lichem ligt 
in een glaezen kiste in et klooster van 
Sunt Gildard in Nevers, waor ze in 1879 
wegraekt is. Lourdes wodde zodoende 
iene van de drokstbezochte Maria-bede-
vaortsplakken op 'e wereld. De schatting 
is dat d'r zoe'n 5 miljoen meensken in et 
jaor henne trekken. 

As we de stad van zeuventienduzend 
inwoners inrieden, liekt hi'j op ere ste-
den in Frankriek. Hangende körven mit 
prachtige bloemen, bakkerswinkels vol 
mit stokbroden. As dekor stikken de eer-
ste bargen van de Pyrenenen heur toppen 
aachter de gebouwen de locht in. Op een 
rotonde mit een kleurig bloememozalk 
wodt rekiame maekt veur een rugby-
tournooi. 

We volgen de revier Gave de Pau en 
stikken de brogge over. De parkeerplak-
ken staon vol mit auto's en bussen. Dan 
belanen we in straoties vol mit souve-
nierwinkelties. Op bodden priezen ze an 
in welke taelen as ze je te woord staon 
kunnen. Jerrycans in alle soorten en 
maoten veur et mitnemen van 
Lourdeswaeter bevolken rimmen en 
stoepen. Waeter dat trouwens gewoon 
uut de kraene tapt wodt, zaggen we lae-
ter en dat... niks kost! Meensken die gien 
kwaole hebben, kriegen wel iene deur et 
sjouwen mit al die honderden liters. 
Jow kun boeken, kaorten en gidsen 
kopen. Rozekraanzen in alle soorten en 
lengten. Beelties van de witte Maria, 
kruzen en wien. Een peer straoten vol 
mit dat soort negosie moej' eerst deur-
beinselen om op et heilige terrein te 
kommen. Zusters mit sluierties zitten 
koffie te drinken op de terrassen. Zels 
ha'k Lourdes as een klein dorpien mit 
een peer huzen in gedaachten. 
Over et asfalt van de licht hellende strao-
ten lopt een rooie baene. Hier rieden de 
(diels huurde) roistoelen en invelidekar-
regies overhenne naor et heilige terrein, 
dat in de 'aarm' van de revier ligt. 
Vri'jwilligers in witte t-shirts mit rooie 
opdrok helpen mit. Opiens is de kom-
mercie verdwenen. Tientallen meensken 
staon bi'j et hekke van een rond parkien 
mit in et midden een geweldig beeld van 
'de verschiening' mit goolden krone. In 
et hekke stikken meensken bossen bloe-
men. Jongkerels in pijen lopen hiere mit 
bodden in verscheiden taelen rond, waor 
'Peigrim veur iene dag' op staot. 
Vermoedelik veur een dagexkursie bi'j 
nog meer plakken in Lourdes langes, 
waor Bernadette woonde. Priesters uut 
verschillende lanen verzaemelen laand-
genoten. Et is hier yule levendiger as in 



Dc grot waor Bernadette in 1858 Maria achttien keer zag. 

Fatima. Liseux of Banneux. 
De grote stoet van lopende, riedende en 
liggende meensken vormt een riegel veur 
de grot. Stoelen en bedden gaon veur. 
Haost elkeniene het een keerze kocht en 
stikt die an. De grootsten bin langer as 
een meter en wegen 25 kg. Ze kosten 
over de twiehonderd gulden. 1k verneem 
dat veur et kopen van dat soort keerzen 
de perochie thuus soms betaelt. Staorig 
schosselende sluten we oons an. We 
gaon ok de kaant van de ondiepe grot 
uut. Veurdawwe d'r arg in hebben bin 
we op et plak waor de rots van zwatte 
stien terogge wiekt. Et yolk raekt de stie-
nen an. Tegen 'et plefon' hangen een 
stokrnennig oolderwetse krokken. 
Bewiezen van wonderbaorlike gene-
zings? Mannen maeken drijende bewe-
gings mit de aarm om de bezukers wat 
an te vieteren. Ze nemen de branende 
keerzen an en zetten die op een soorte-
ment piramide. In de grond, onder een 

glaezen plaete, zie ik waeter. Zol dit die 
bron wezen? Et yolk dat de grot bezocht 
het, zit op baanken en kikt naor de stoet 
die flog langes komt. Veurda'k d'r arg in 
hebbe ligt et heilige plak aiweer aachter 
oons. 
Veerderop zien we 'de piscine's', de 
waeterbaeden, veur heur die genezing 
zuken. Die bin in een gebouw waor aj' 
niet inkommen kunnen. 'Hommes' en 
'Dames' ploonzen hier vanzels appat van 
mekeer. Meensken van allerhaande leef-
tieden zitten geduldig te waachten op 
baanken totdat ze an de beurt binnen. Zo 
now en dan gaot d'r een deure eupen en 
wo'n ze d'r in- of uutlaoten. 
We bezuken ok de grote ondergroonse 
karke, waor twintigduzend meensken in 
kunnen. Honderd jaor nao 'Bernadette' 
in 1958 was hi'j klaor en wodde deur de 
Paus inwi'jded. Et gebouw van gries 
beton liekt meer op een veemarkhal as 
op een godsdienstig stee. In meerdere 



taelen wodt een film dri'jd over 'et won-
der' van Lourdes. Ben groep Duutsers 
luustert en kikt mit andacht. 
Ft veuranzicht op de hoogste karke wodt 
veur een pat onurokken deur een grote 
tente. Die bödt bi'j de karkdiensten, die 
deur duzenden volgd wodden en die niet 
in disse karke kunnen, beseharming 
tegen de hiete zunne. Op een groot doek 
d'r veur: een ofdrok van een schilderi'je 
van 'et weerommekommen van de ver-
leuren zeune' mit Abba! Pere! d'r onder. 
Op et tiedstip dat wi'j d'r binnen is et 
rustig. We bewonderen de prachtige 
mozalken van kleine stienties mit et 
levensverhael van Christus. 
Lourdes is een naeme en een begrip. 
Now kon ik dat zels mitmaeken veur een 
peer uurties. 1k raekte onder de indrok 
van de honderden meensken die hier vol 
kleine en grote weensken kwamrnen. Die 
stille en hoopvol veur heur uutsteerden 
in stoelen en bedden. Die hier et hoogte-
punt van heur jaor beleefden. 
1k raekte ók onder de indrok van de 
goedbedoelde rommel die hier veur grof 
geld an de man brocht wodt. Bernadette 
zal dat laeste doedestieds wel niet veur-
zien hebben in die grot. 

Van et bestuur 

* In november het et bestuur een braand-
brief stuurd an de gernientelike subsidie-
gevers. Al in meert is d'r mit de gemien-
ten praot over de slechte financiële pesi-
sie van de Schrieversronte. Mar van heur 
kaant is d'r nooit weer wat verneumen. 
Omdat de traktementen van et passeniel 
niet volledig vergoed wodden, komt de 
Schrieversronte meer en meer in de rooie 
ciefers terechte. Vandaor de braandbrief. 
Helpen de subsidiegevers oons of moet 
d'r passeniel vot? Zo simpel en ellendig 
is de toestaand. 

* De Stellingwarver Schrieversronte zet 
yule meer wark uut de kaant as we in 
feite van de subsidiegevers hoeven te 
doen. De warkdrok is deur alle enthou-
siasme zodoende wel vusen te groot wod-
den op et buro van de Schrieversronte. 
Zo groot dat meensken d'r letterlik ziek 
van wodden. Ben kemmissie uut et 
bestuur bekikt wat veur wark in et ver-
voig niet meer daon wodden zal. Vuuf 
ni'je boeken in een jaor uutgeven; zoks 
liekt echt tot et verleden te beheuren! 

* Een stokmennig bestuursleden hebben 
de Schrieversronte vertegenwoordigd bi'j 
twie feestelike bi'jienkomsten. Klaas van 
Weperen en Koosje Hornstra weren bi'j 
de 50-jaorige Ooldhiedkaemer in 
Wolvege en Koosje Hornstra was mit 
Gerrie Koopstra bi'] de 40-jaorige 
F.L.M.D. (Frysk Letterkundich Museum 
en Dokurnintaasjesintrum) in 
Liwwadden. (jv) 



Zwaantje Kuiters-Keizer 

Ooldejaorsaovend 1945 

December, de Iaeste daegen van 't jaor 
1945. Dc wiend goelde om huus, regen 
klaeterde tegen de raemen. 1k was alliend 
thuus. In huus was 't behaegelik waarm. 
Mit een boek op 'e schoot zat ik veur de 
heerd wat henne te dromen. Te daenken 
an 't jaor.dat now haost veurbi'j was. Et 
jaor waorin nao viefjaor oorlog de vrede 
kommen was. De vrede, daor we zo naor 
uutkeken hadden. De vrede die oons de 
vri'jhied weer geven had en de hope op 
een ni'je en mooie toekomst! 
Mar ok et jaor van waachten en hopen op 
't weerommekommen van de meensken 
die oppakt en ofvoerd weren, mar die 
vaeke nooit weerommekommen zollen... 
Daenkende an disse dingen, heurde ik 
inienend boven et lewaai van storm en 
regen uut, de belle. 
1k gong naor de deure en op 't zelde 
ogenblik da'k die eupen dee, wodden me 
een peer kletsnatte aarms om de hals sle-
gen. En mitien herkende ik de wat hiese 
stemme die vreug: 'Mag ik d'r inkom-
men?' 
Gisela!!! Viogge trok ik heur mit in huus! 
Ze was et! Et zwatte natte haor dat om 't 
donkere gezichien plakte. De grote brune 
ogen, smekende as van een jong hontien, 
keken me an. 
Gisela, ok van heur, van heur oolden, 
heur zussies hadden we docht dat we ze 
nooit weer zien zollen. En now ston ze 
hier veur me, driefnat, mar springlevend! 
'Niks vraogen,' zee 'k tegen mezels, 
eerst dreuge kieren en wat waarms te 

drinken.' 
Ondertied da'k doende was mit kieren 
bi'j mekeer te zuken en wat melk waarm 
te macken, zag ik et allemaole weer veur 
me... 

Een mooie veurjaorsdag. D'r wodt an-
beld. Mien man gaot naor de deure. Op 'e 

stoepe staot een zegeunderrnaegien mit 
een korfien mit wat negosie. Mien man 
ropt a'k ok wat kopen wil. Dat wee'k zo 
niet, mar ik hebbe krek wat koffiesure-
gaat zet en vraog et maegien as ze ok een 
koppien wil. Ze nikt van 'ja' en een 
betien schruten komt ze d'r in. Ze is nog 
nooit in een huus west en gaot op 't pun-
tien van een stoel zitten. Mar mit de kof-
fie en een sigerette is ze al gauw over 
heur verlegenhied henne. Ze vertelt over 
heurzels, heur oolden, heur zussies. Ze 
staon op een woonwaegenkamp in de 
buurt. Trekken meugen ze van de bezetter 
niet meer en ze perberen mit een betien 
haandel in de omgeving wat te verdienen. 
D'r verschient een vrouw veur 't glas die 
heur winkt. 
'Da's Mamma, ik moet vot.' 
Mar we nugen de vrouw ok in huus veur 
een koppien van oonze overheerlike kof-
fie en een praotien. 

Zo ontston d'r een vrundschop, soms 
komt Gisela een hiele zundag bi'j oons. 
En soms gaon wi'j es naor de zegeunder-
femilie, waor as we altied hattelik wel-
kom binnen. Ze kun prachtig vertellen. 
De man over zien vioelen, over heur 
peerden en voegels, waor as veural de 
vrouw zo biezunder mit ommegaon kan... 
Dan op een kwaoie dag komt d'r een man 
bi'j oons, die in de buurt van et kamp 
woont. Hi'j wet dawwe mit de femilie 
bevrund binnen en brengt et bericht dat 
de hiele huusholing naachs deur de 
Duutsers ophaeld is... Naor Westerbork 
stuurd, da's 't ienigste dawwe te weten 
kommen. Die zien we nooit weer, zeden 
we, nao overal vergees perbeerd te heb-
ben om inlichtings te kriegen, nao de 
bevri'j ding... 
En now zat ze hier bi'j me in de kaemer 
in een jurk van mi'j, die de onderaarm 



mit et tatoeeerde kampnommer bloot leut. 
Ja, zi'j was weerommekommen en Pappa 
ok. Op 't woonwaegenkamp, daor as ze 
nao Yule omzwarvings terechte kommen 
weren, hadden heit en dochter mekeer 
weer vunnen. Mamma en de zussies 
weren d'r niet, die weren in Auschwitz 
aachterbleven... Pappa was deurstuurd 
naor Buchenwald, zi'j naor een febriek in 
Berlien. En now wol Pappa om de ien of 
ere reden dat ze een posien votgong. En 
daorornme was ze naor oons toekonimen. 
Zo wodde Gisela veur onbepaolde tied in 
oons huusholingtien opneumen. Overdag 
wreef, stofte en poetste ze dat et een lust 
was. Soms zat ze stille veur heur uut te 
steren, om dan inienend overaende te 
springen en mit de hond speulen te gaon. 
Aovens mossen we heur veurlezen of 
verhaelen vertellen. Mar an 't praoten 
over heur erverings in Auschwitz en 
Berlien kregen we heur niet. 
Ooldejaorsaovend weren mien oolden, 
zuster en ere femilieleden bi'j oons. 't Is 
gezellig en Gisela is hielendal in de femi-
Iiekring opneumen. Mar inienend gaot ze 
de kaemer uut. As ze nao een kertiertien 
d'r nog niet weer is gao 'k es kieken. In 
een hoekien naost de keukenkaaste vien 
ik heur. Een hopien ellende mit schok-
kende schoolders. 
Gisela! 

1k krieg gien antwoord. 1k strieke heur de 
haoren uut et gezichte, perbere de traonen 
of te dreugen. Ze kikt me an, de eers zo 
vrundelike ogen fonkelen now! Onmacht, 
lelkens, haat ligt d'r now in... 
Jim,' zegt ze, Jim bin allemaole bi'j 

mekeer. Jow, je men, je zuster. Mar mien 
Mamme, mien zussies, die bin vot, die 
kommen nooit, nooit, nooit weeromme!!' 
Ze begint weer te snokken. 1k perbeer te 
troosten, zeg dat Mamma heur misschien 
nog niet vienen kon... 
Ze schuddet et heufd. Tevule het ze in 
Auschwitz naor de gaskaemers zien gaon. 
Memmen, zoas heur Mamma, kiender 
zoas heur zussies. Tevule om nog hopen 
te durven, tevule om nog geleuven te 
kunnen... 

In de eerste weke van 't ni'je jaor kriegen 
we een briefkaorte. 
'Meneer K. Mi'j is een groot ongelok 
overkommen. Mien waegen is ofbraand. 
Mag mien dochter een posien bi'j jim 
blieven?' 
As mien man dit an Gisela vertelt, is heur 
reaktie: 'Gelokkig, dan het Mamma now 
een waegen. Wi'j kriegen wel weer een 
aandere!' 
En inderdaod, nao een weke of wat komt 
d'r bericht dat d'r een waegen is en dat 
Gisela terogge kommen kan. 
Zo verdwient ze weer uut oons leven, een 
peer keer hewwe heur nog weer zien. De 
laeste keer as de mem van een peer alder-
liefste zegeuneriimegies. 
Dit is now allemaole lange leden, mar 
alle keren as ik leze of heure dat meen-
sken vervolgd en onderdrokt wodden om 
heur huudskleur, geleuf of levensbe-
schouwing, daenk ik weer an dat snok-
kende maegien naost de keukenkaaste. 



Henk Bloemhoff 

Uut de toespraoken bij de uutrikkinge van 
et boek over de Stellingwarver identiteit 

Zoas jim in de veurige Ovend al lezen 
kund hebben, is op 1 oktober een boek 
versehenen over de Stellingwarver identi-
teit. Dit onderwarp wodde op 26 feber-
waori van dit jaor uutdiept op een soort 
studiedag in Berkoop, orgeniseerd deur 
de warkgroep Wervende Stellingen uut 
Oosterwoolde. Et leek me een goed ding 
om een tal zaeken uut de toespraoken die 
bi'j de uutrikkinge hullen binnen, naor 
veuren te haelen. Ze weren niet allienig 
van belang veur een tal geneudigden mar 
ok veur een groter pebliek. 
De Fochtelger publicist Hans van Borse-
len was de blispoter, zeg mar initiatiefne-
mer van et spul: een tal aktiviteiten rond 
'Stellingwarver identiteit'. In zien eupe-
ningswoord op 'e uutrikkinge legde hi'j 
nog es uut, dat et allegere begon mit een 
essay dat hi'j in et laest van 1996 schreef, 
'Van Werven naar Verworven', laeter as 
zelsstaandige publikaosie verschenen. 
Hi'j gaf et as ondertitel mit 'een zuuk-
tocht naor et kenmarkende van de 
Stellingwarven, doe en now'. Een schoft 
nao et verschienen richtte hi'j een wark-
groepien 'Stellingwarver Identiteit' op, 
en as laeste, grote aktiviteit zetten die de 
al nuumde lezingedag op poten, wiels die 
orgenisatorisch uutvoerd wodde deur 
'Wervende Stellingen'. Een hiele protte 
aspekten die mit de Stellingwarver identi-
teit te maeken hadden, zollen op die dag 
an bod kommen in lezings. De Stelling-
warver Schrieversronte was geern bereid 
om de lezings in boekvorm uut te geven 
(pries: f 15,-). 
Van Borselen zee in zien inleidende 
woorden as niet-Stellingwarver van 
komof een protte verdreegzemhied tussen 
verschillende taelgroepen te zien, en een 
starke drang naor eigen vri'jhied en eigen 

zelsstaandighied. Die utert him ok in een 
neiging tot ekenomische onothaankelik-
hied. Hi'j verklaort zoks mit uut de eigen 
ontwikkeling van et gebied, van et vri'je 
laet-middelieuwse laand Stellingwarf uut. 
Van Borselen nuumde dat de lezingedag 
een groot sukses west hadde mit inlei-
dings op hoog nivo en mit een groot, slim 
andachtig pebliek. Hoe now veerder, 
neffens him? Now, aldereerst kopen en 
lezen dus. Mar dan! Et zol an te raoden 
wezen dat et kulturele, maotschoppelike 
en ekenomische middelveld mit de beide 
gemienten de Stellingwarver identiteit 
veerder bepraoten, anpakken, onderzuken 
en uutwarken gong. Him docht dat d'r 
een belangrieke rolle weglegd is veur de 
kulturele orgenisaosies van Oost en West, 
die al in een saemenwarkingsverbaand 
zitten. Ok gaot et d'r omme dat de 
Stellingwarven meer op 'e kaorte zet 
wodden. Hi'j bepleit et ontwikkelen van 
een Stellingwarver identiteitskaorte. Et 
ontstaon van et ni'je Stellingwarver kab-
beret, de opera van Spange en et keunst-
projekt 'In Verbelinge' zicht hi'j as een 
goed begin. 

Et eerste exemplaor wodde deur de heer 
Van Borselen anbeuden an de heer drs. 
Eimert van Middelkoop, Twiede 
Kaemerlid van et GPV. Een twiede eerste 
exemplaor beud hi'j de kultuurdippeteer-
de van Fryslãn, dr. Bertus Mulder an. 
Redakteur van de bundel Henk 
Bloemhoff beud de kultuurwethoolders 
van West- en Oost-Stellingwarf, de heren 
Theo van de Bles en drs. Carel Zuil een 
exemplaor an. De laeste drie heren bin 
niet ni'j veur et Stellingwarver pebliek, 
mar de heer Van Middelkoop was bier 
veur et eerst. Toch is hi'j bekend mit de 



Dippeteerde Mulder gong o. e. in op et in 
levendig gebruuk holen van et 
Stellingwarfs, naodat hi j  een exemplaor 
van et identiteitsboek kregen had In zien 
hi jdrege an de bundel schrfi hi j o. e.: 
El gaot d 'r omme wat de meensken d 'r 
van vienen. Willen oolden de tael deurge-
yen an de kiender? Meer as 150 jaor 
taelbeweging kuj' niet zomar inhaelen. 
Et is daoromme dawwe hopen dat et 
overleg van de Nedersaksische perveen-
sies en gemienten deurgaot mit wat 
nuumd is een 'erkenningsproces'.' 

Stellingwarver situaosie. In oktober 1995 
was hi'j pleitbezorger bij de erkenning 
van et Stellingwarfs/Nedersaksisch onder 
diel II van et Europese Haandvest veur 
streektaelen of taelen van minderheden. 
Over de Stellingwarver identiteit en et 
ni'je boek zee hi'j o.e.: 'Meer indruk 
heeft natuurlijk op mij gemaakt het boek 
waar het vandaag om draait. ( ... ). Nu ben 
ik niet ongevoelig voor de motieven van 

mensen om him eigen taal en cultuur te 
bewaren of te cultiveren. Gebeurt dat met 
het oogmerk zich af te zetten tegen ande-
ren of omdat men de intrinsieke waarde 
ervan hoog wil houden? Dat laatste heeft 
verre mijn voorkeur. Welnu, op dit punt 
deed ik een interessante ontdekking. Van 
een misplaatst zelfbewustzijn of een 
overdreven behoefte de eigen identiteit en 
eigenheid naar voren te brengen is in het 
geheel geen sprake. ( ... ) Hans van 
Borselen noemt Stellingwerf een kleine 
afspiegeling van Nederland, namelijk in 
harmonie met elkaar levende minderhe-
den, waar niemand de absolute macht 
heeft en waar samenlevingscompromis-
sen moeten worden gesloten. Welnu, bij 
een dergelijke benadering voel ik me 
geheel thuis'. Over de erkenning van et 
StellingwarfslNedersaksisch zee de heer 
Van Middelkoop o.e.: 'Nu weet ik dat ik 
het risico loop nu over de grens te wor-
den gezet, maar ik vind als nationaal 
politicus dat j  aan dit soort wensen niet 
al te snel moet toegeven. 1k bedoel dat 
minder onvriendelijk dan het wellicht 
klinkt. Wanneer een regionale Mal of cul-
tuur voor het overleven athankelijk zou 
worden van rijkssteun, dan staat het er 
slecht voor. 1k zou het willen omdraaien. 
Laten bestuurders en cultureel betrokke-
nen in het noorden en oosten en dus ook 
in Ste!lingwerf eerst zeif bewijzen dat het 
hen ernst is. Dat het om een levende zaak 
gaat, die dicht bij het hart ligt en breed 
leeft onder de bevolking. Dat het dus 
meer is dan een hobby van enkelingen. 
Welnu, zowel mijn bezoek twee jaar gele-
den aan het Nedersaksisch Instituut in 
Groningen alsook kennisneming van het 
bock 'Op zoek naar de Stellingwarver 
identiteit' heeft mij tot de overtuiging 
gebracht dat het legitiem is van Den 
Haag extra steun te vragen. Wanneer dat 
precies zou moeten ingaan en wat het zou 
moeten inhouden, daar heb ik flu geen 
afgeronde mening over'. 

In mien eigen praotien heb 1k d'r op 
wezen dat de lezingedag en de bundel 
niet et doel hadden om volledig nao te 



gaon wat Stellingwarver identiteit in zien 
hiele heer en veer percies is en wat die 
psychologisch inhoolt. Zoks is veur laeter 
en lichtkaans veur aanderen. Mar wel 
geven de lezings een beheurlike indrok 
van een tal dielterreinen. De sturende 
vraoge veur de lezinghoolders was: in 
hoevere is d'r op de versehillende vakge-
bieden spraoke van kenmarken die tot 
algemienere petronen te rekenen binnen 
en wat veur kenmarken maeken now aen-
uk Stellingwarf en de Stellingwarvers tot 
wat ze binnen? Wie de bundel lest en op 
de versehillende besprekings van ken-
marken acht geft, kan him toch al wel 
een veurlopig bientwark van oonze iden-
titeit veur de geest haelen. Wie naogaon 
wil hoej' zoal naor identiteit kieken kim-
nen, kan 'k de bi'jdrege van de daginlei-
der anraoden, drs. Piet Hemminga, 
bestuurskundige van de Fryske Akademy. 
Historikus dr. Oebele Vries van et Fries 
Instituut van de RUG geft een helder, his-
torisch hoolvaaste. Hi'j schetst wat eerder 
de 'vri'je naosie' nuumd wodde neffens 
de historische inzichten van vandaege-de-
dag. Dat is et oolde laand Stellingwarf in 
et locht van de zonuumde Friese vri'jhied 
oftewel et 'kommunalisme' van de oolde 
Friese gebieden en de naoste naostlig-
gers. Mit een tael die wel dingen het die 
et Fries ok het, mar die in wezen toch 
niet Fries is, zoas uut mien eigen bi'jdre-
ge bliekt. Jr. Hanneke Nuijten van de 
Stichting Historisch Boerderij-onderzuuk 
beschrift et plak van de oolde 
Stel!ingwarver boerderi'jen, Otto de Vent 
schildert een tal opvalende veldnaemepe-
tronen, Jurjen van der Kooi gaot in op 
vo!kskundige aspekten en Mr. Hans 
Lesterhuis lat o.e. in ciefers zien hoe 
oonze gemienten yule minder agrarisch 
wodden binnen wat de beroepssaemen-
stelling angaot. Perf. dr. Klaas Bouwer 
nuumt kenmarken van et oolde kultuur-
laandschop en Hans van Borselen zicht in 
de poletieke en sociaal-ekenomische 
identiteit nog een baand mit de tied van 
de oolde boererippebliek. 

Zonder dat et vraogd wodde hebben de 
meerste inleiders bi'j heur beschrievings 
A wezen op et interessaante, slim weer-
devol!e van een tal aspekten. Zo pleit 
Bouwer d'r veur om dat wat nog over is 
van et historisch weerdevolle kultuur-
!aandschop te beweren en starker te mae-
ken. Van Borse!en bep!eit dat we veural 
deurgaon mit de ontwikkelings van et 
Stellingwarfs. En op 'e schoelen zollen 
ze d'r nog aktiever mit ommegaon moe-
ten, docht him. Dippeteerde Mulder 
nuumt in zien bi'jdrege oftewel de eupe-
ningstoespraoke van de lezingedag dat, 
aanders as wel docht wodt, de perveensie 
wel dege!ik rekening hoolt mit en oge het 
veur 00115 gebied. Mar hi'j hoolt de 
Ste!lingwarvers ok een spiegel veur. Ze 
hebben dislange te vaeke daelekeken op 
'e eigen tael! 



Sietske Bloemhoff 
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Symposium en tentoonstelling 10 jaor hiem-
kunde 

Oflopen 20 en 21 oktober wodde in et 
gemientehuus van Wolvege een mini-
symposium holen. Dat gebeurde omdat et 
yak hiemkunde onderhaand tien jaor op 
de meerste basisschoelen van de beide 
Stellingwarven geven wodt. Zoas jim 
vast wel weten is hiemkunde bier inder-
tied invoerd in plak van et verplichte yak 
Fries. Et was eerst et doel om ok de 
Stellingwarven te verplichten Fries in et 
basisonderwies te geven. Mar d'r kwam 
nogal wat verzet, mit naeme uut et onder-
wiesveld en van een groot tal oolden. Et 
Fries wodde zien as een hier van oor-
sprong vremde tael. D'r is doe, op alder-
haande nivo's, hiel yule praot en vergeer-
derd om tot een oplossing te kommen en 
now en dan gong et d'r tussen de veur-
en tegenstaanders van et Fries aorig ver-
hit onimetoe. Et uuteindelike risseltaot 
was dat in de Stellingwarven gien Fries 
op de schoelen kwam, mar hiemkunde. Et 
Fries mos liekewel wel een plakkien krie-
gen binnen hiemkunde. Mit hiemkunde 
wodt bedoeld: kennis van de eigen streek 
in zien hiele heer en veer. Dat hoolt in 
dat d'r ommedaenken wezen moet veur 
o.e. de geschiedenis van de eigen streek, 
de geografie, de netuur, de saemenleving, 
de keunst en de eigen tael, et Stelling-
warfs. Daomaost moet d'r dus ok wat an 
et Fries daon wodden, al is et 'veder-
licht'. Vandaege-de-dag is de situaosie 
rond et Fries rustig, al wodt d'r nog wel 
es wat op et woord 'vederlicht' omme-
stend. 
Mar goed, op 20 en 21 oktober was et 
feest. De grote hal van et gemientehuus 
in Wolvege was ommetoverd tot een 
waore hiemkunde-ruumte mit o.e. een 
prachtig teniel en een grote tentoonstel- 

ling van lesmateriaol. Et eerder nuurnde 
symposium was op de middag van 20 
oktober en wodde eupend deur de veur-
zitter van de Intergemientelike 
Begeleidingsgroep Hiemkunde in Oost-
en West-Stellingwarf, de heer drs. Victor 
Felder. Felder is in et daegeliks leven 
heufd van de Ofdieling Onderwies van de 
gemiente Oost-Stellingwarf. Hi'j kon een 
kleine honderd geneudigden welkom hie-
ten, die bi'j binnenkomst allegere een 
gebakkien kregen mit daorop een feesten-
de Piepmoes, de onderhaand overbekende 
feguur uut kienderverhaelen. Onder de 
geneudigden weren gemienteraodsleden 
van beide gemienten, meensken van de 
perveensie en vanzels een ifink tal onder-
wieskracbten uut beide gemienten. As 
sprekers had de kemmissie die de bi'jien-
komst regeld had de heren Joustra en Van 
Reydt nuugd. Romke Joustra warkt o.e. 
as komputerdeskundige bi'j et GCO 
(Gemienschoppelik Centrum veur 
Onderwiesbegeleiding). Hi'j ontwikkelt, 
soms tegere mit Bart Beitman van de 
Ofdieling Onderwies van West-Stelling-
wail, komplete komputerlessen en lessen 
op Internet speciaol veur et hiemkunde-
onderwies. An de haand van een dudelike 
en levendige diaserie vertelde Joustra op 
zien bekende enthousiaste wieze over hoe 
alles op dat gebied in zien wark gaot. As 
twiede spreker was de neerlandicus dr. 
Aimé van Reydt nuugd. Hi'j is warkzem 
as docent an et Esdal-college in Emmen 
en vertelde in zien verhael over de veur-
oordielen die mit naeme meensken uut de 
onderwieswereld nogal es blieken te heb-
ben t.o.v. et gebruuk van de streektael. In 
een volgende Ovend kun jim meer lezen 
over de toespraoke van Van Reydt. 

Tussen de sprekers deur weren d'r optre-
dens van kiender. Uuteindelik gaot et 



Zoe 'n honderd geneudigden bezochten et minisymposium van et hiemkunde-feest op 20 
oktober. Links veuran de veurzitter van de Intergemientelike Begeleidingsgroep 
Hiemkunde, de heer Victor Felder. Naost him de heer dr. Van Reydt. 

ommes om heur, wat zi'j mit hiemkunde 
doen. De naodrok lag bi'j die optredens 
op et gebruuk van et Stellingwarfs. In et 
eerste plak dreugen vuuf kiender van 
basissehoele De Lantscheene van Oolde-
triene gedichten veur in et Stellingwarfs. 
Zi'j deden dat op een slim overtugende 
wieze, beslist ok de kiender die van huus 
uut niet Stellingwarfstaelig binnen! Dat 
was ok et geval bi'j et twiede optreden. 
In dat optreden deden ok weer kiender 
van De Lantscheene mit en twieje van 
basisschoele Tussen de singels van 
Oosterwoolde. Zi'j voerden mit mekere 
een tenielstokkien op over Piepmoes. Dat 
stokkien is een onderdiel uut een groter 
verhael dat kommend veurjaor op video 
versehienen zal. In dat verhael is 
Piepmoes doende uut te zuken waor de 
Lende percies stroomt, hoe de revier d'r 
vroeger uutzag en gao mar deur. Vanzels 
wodt hi'j, zoas altied, weer dwaszeten 

deur Klaos de Kaeter en Miep, et vrun-
dinnegien van Klaos. Et teniel stelde een 
laandschop bi'j de Lende veur mit op de 
aachtergrond de oolde ekkelboom die bi'j 
Bekhof staot. Behalven de kiender deden 
in dit stokkien schriefster Anke Hoorn-
stra mit en Femmie van Veen. Fenimie 
van Veen is ok te zien op eerdere video-
verhaelen, mar is butendat as verteistem-
me veul te heuren op kassettebaanties die 
speciaol veur hiemkunde ontwikkeld bin-
nen. Ok an de opnaemen die veur ankem 
jaor pland binnen, warkt zi'j weer mit. 
Et laeste optreden was van een groep van 
negen kiender van basisschoele It 
Holtpad van Ni'jhooltpae. Tegere mit 
heur meester Jan Oosterhof zongen zi'j 
een tal prachtige Stellingwarver lieties, 
o.e. uut de kiendermusical Keuning Hum 
is uut zien hum. Mar ze zongen bi'jglieks 
ok een hiele mooie Stellingwarver blues. 
Veur al de optredens was vanzels een hie- 



leboel wardering! 
An et aende van de middag kregen de 
(oold)onderwieswethoolders Jaap Hankel, 
Remco Heite, Joop Oosterveld, Carel 
Zuil en Klaas van der Kooij de ni'je bun-
del Van zandweg naar digitale sneiweg 
anbeuden. In die bundel, die deur de 
Ofdieling Onderwies van West-Stelling-
warf saemensteld en klaormaekt is, is te 
lezen wat d'r in de oflopen tien jaor veur 
hiemkunde gebeurd is. Aachter in de 
bundel is ok een eventaorislist opneumen 
van et materiaol dat in diezelde tied ont-
wikkeld wodde. Wie belang bi'j et boek-
wark het, kan kontakt opnemen mit de 
Ofdieling Onderwies van West-
Stellingwarf. le moe'n dan even vraogen 
naor de heer Bart Beitman. Nao de ofslu-
ting van et pergramme wodde d'r deur de 
meersten nog een hiel posien naopraot 
over de slim suksesvolle middag. 

Op de twiede dag van et hiemkunde-feest 
was veur iederiene die d'r belang bi'j had 

Ok Piepmoes, Klaos de Kaeter en Miep, 
et kammeraodske van Klaos, weren op et 
hiemkundefeest. Rechts zienjim Miep 
(speuld deur Lianne Felder) en links 
Klaos de Kaeter (Anne Henk BloemhofJ). 
Piepmoes durfde et disse keer niet an om 
mit zien vi lanen op de foto te gaon. le 
wetenja mar nooit... 

de tentoonstelling van alle hiemkundema-
teriaol te bezien. Morgens was et aorig 
rustig, mar in de middag wodde d'r flunk 
gebruuk van die meugelikhied maekt. 
Ben protte yolk bekeek de oolde dorps-
films zoas die deur de schoelen van de 
onderwiesofdieling liend wodden kund. 
Mar ok een boel meensken bekeken de 
miniaturen van alle Stellingwarver kiok-
kestoelen en die van een tal boerderi'jen, 
of ze sneupten mit plezier in al et ere les-
materiaol. 



WH. de Vries 

historikus 40/'45 

De oorlog in de Stellingwarven - 21 - 

De maond meie 1944 was een maond 
waorin de meensken de hieltied meer last 
kregen van de waore bedoelings en een 
toenemende terreur van de Duutse bezet-
ters. Overal in et laand, ok in de 
Stellingwarven, wodden razzia's hullen 
en in yule gevallen ok nog mit sukses, 
veur de Duutsers wel te verstaon. Bi'j de 
arrestaosies van onderdukers wodden de 
hieltied gruweliker wriedheden deur Jan 
Rap en zien maot op 'e slaachtoffers toe-
past. De heren schepten d'r een waor 
genoegen in om de meensken die deur 
heur oppakt weren veur de ogen van heur 
femilie te mishaandelen of daele te schie-
ten wiels de femilie toekieken mos. Dat 
ze alie middels angrepen om bepaolde 
doelen veur mekeer te kriegen of beken-
tenissen uut de meensken te wringen (en 
daorbi'j zels kiender mishaandelen gon-
gen) tekende heur uterst laffe mentaoli-
teit. Oons is een geval bekend van S.D.-
ers (Sicherheitsdienst) of Sipo 
(Sicherheitspolizei), die bi'j een boerde-
ri'je kwammen waorvan de boer bekend 
ston as een veuranstaonde ielegale war-
ker. Dit kwammen de Duutsers ok te 
weten en de boerinne die heur te woord 
ston wodde de vraoge steld waor de hoer 
was. Omdat die op dat mement veer 
aachter de boerderi'je op zien laande-
ri'jen doende was, zee de boerinne naor 
waorhied dat die niet thuus was. De S.D.-
ers die dat niet geleufden, grepen daorop 
heur zeuntien (een kleuter) en bunnen et 
kiend an een touw. As de moeder now 
mar zeggen wol waor heur man was, aan-
ders! Doe leupen ze mit et kiend naor de 
briede sloot. Om heur kiend te redden, 
bet de boerinne heur doe verteld waor 
heur man was. 

Razzia in Ni'jberkoop 

In Ni'jberkoop weren in de naozoerner 
van 1944 een peer twiefeiachtige feguren 
bi'j vrouw H. Nuurnde personen wodden 
deur de laandwaachters (mit jachtgewe-
ren bewaopende N.S.B.-ers) ondervraogd 
en et risseltaot was, dat disse feguren 
begonnen te praoten en et schoelpiak van 
een protte onderdukers in dit dorp wodde 
an de laandwaachters en de S.D.-ers ver-
raoden. 
Et illustere stel iaandverraoders besleut 
om dit puttien groots an te pakken en 
naost S.D.-ers uut Drachten kwammen in 
et hoist van de naacht mit de auto en op 
'e fiets ok laandwaachters uut Makkinge, 
Appelsche, Oosterwooide en Wienjeterp 
in Ni'jberkoop an. Et stellegien schurken 
hadde gelokkig pech. Een waekzeme 
hond sleug an en uut de huzen die op 
heur lissien stonnen, waor onderdukers 
zitten zollen, sleugen jongkerels op 'e 
loop en vleugen in donker de roggevel-
den en de boswallen in. Een meute van 
zeker vuuftien man drong de boerderi'je 
van de fern. Dijk binnen, omdat ok een 
nog inwonende zeune op et lissien ston, 
mar ok die was al votvlocht, de rogge-
bouw in. 
De oolden Dijk kregen van de indringers 
te heuren dat ze op bedde blieven mos-
sen, mar de vuuftienjaorige zeune Jan 
kreeg te heuren mit te gaon naor de schu-
re. Hi'j mos vertellen waor de meensken 
die ze zochten weren, veural zien breur. 
As hi'j niks zeggen wol zollen ze de 
boerderi'je in de braand stikken. Jan dee 
uut de doeken dat hi'j dat niet wus en hi'j 
zee d'r bi'j dat as hi'j et al wus, hi'j et 
toch niet vertellen zol. De dappere kerels 
vergrepen heur doe an de jonge en mit 



Stampende Duutse leerzen. Een groot geveer in die daegen. 

een touw om de nekke trokken ze him 
omhogens naor een biendbalke, en dat 
deden ze een peer keer. De' moedige 
jonge bleef zwiegen. Op et laest wodde 
dit de laandwaachter K.T. uut Makkinge 
te slim en hi'j rnaekte een aende an dit 
onmeenselike gedoe. Over meenselike 
biesten spreuken... 

Ondcrdiiuk-cldorado an de Tjonger 

Ni'jberkoop nr. 14, een op et oge 
onschuldig boerderi'jgien an de Tjonger 
aachter de buurtschop legypte, waor de 
fern. Sierk Wouters mit de yule klandes-
tiene gaasten de oorlog perbeerden deur 
te kommen. De iene langer, de aander 
kotter, hebben zeker een vuventwintig 
man an onderdukers hier een liefdevol 
onderdak vunnen. Inkelden weren al zo 
inburgerd dat ze al kontakt hadden mit 
een peer rnaegies uut Makkinge. Dat dit 
altied naor de zin van de fern. Wouters 
was vaalt te betwiefelen, want hoe min-
der meensken wussen wat d'r op e 
Tjonger gaonde was, hoe beter. 
Lange tied gong et goed, tot de 12de juli 
1944, doe de waorschouwing deurkwam, 

dat d'r een razzia van de laandwaacht an 
ston te kommen an de Tjonger. Op dat 
mement weren d'r vuuf onderdukers en 
die vertrokken drekt mit heur hiele heb-
ben en holen naor een schoelplak op 'e 
heide in de buurt. Op 'e morgen van de 
13de juli kwarnmen de laandwaachters et 
pad daele, mar de voegels weren votvleu-
gen. (Dit weren dezelde Hitlerknechten 
die ok bi'j de fern. Dijk huusholen had-
den.) Even laeter leup et jammer genoeg 
fout, want twie van de onderdukers 
kwamrnen poolshoogte nemen as de 
laandwaacht al vertrokken was. Ze leu-
pen in de valle van de nog anwezige 
laandwaacht. Ze hebben nog perbeerd te 
ontkommen, mar de laandwaachters, die 
al gauw de schelnaeme Jan Hagel kregen 
hadden vanwege heur jachtgeweer, 
scheuten drekt. Onderduker Durk 
Boonstra uut Sebaldeburen wodde deur 
een schot haegel in de haand troffen en 
dit hadde tot gevoig dat beide jongen 
inrekend wodden. Nuumde Boonstra en 
de twiede onderduker Stegenga asok 
vader Wouters wodden naor 
Oosterwoolde brocht mit de oppakte kap-
per Bos en de huippreker Zijlstra, bei- 



Een hiele protte onderdukers leefden in die daegen in een 
hutte in de grond. 

dend uut Makkinge. Tiedens de anwezig-
hied van de laandwaachters in et boerde-
ri'jgien van Wouters, kwam de in de 
buurt huusholende jongkerel W.v.d.Veen 
bi'j de fern. Wouters binnenkuieren. Die 
beet van him of en gaf de laandwaachters 
een grote mond. Dit bekwarn him slecht, 
want iene van de 'heren' gaf him mit de 
koif van et jachtgeweer een kiap in 't 
gezicht en 't risseltaot was dat hi'j een 
breuken kaeke opleup. Dit vertelde oons 
de zeune van de fern. Wouters die now 
een gerage het in Hoornsterzwaog. Wi'j 
vunnen V.d. Veen in Terwispel waor hi'j 
now woont. Hi'j verklaorde dat hi'j de 
kaeke niet kepot had hadde, mar zien 
eigen woorden weren: '1k hadde wel een 
dikke bek!' 
Van Oosterwoolde bin de oppakte man-
nen naor Liwwadden brocht, waor vader 
Wouters, Bos en Zijistra zes weken zeten 
hebben. Doe bin ze vri'jlaoten. De beide 
oppakte onderdukers Boonstra en 
Stegenga gongen via straflager 
Arnersfoort naor Neuengamme, omdat 
zi'j onder de poletieke gevangenen vul-
len. Die gongen allemaole naor 
Neuengamme/Ludwigslust. Boonstra zol 
spietig genoeg niet weerommekommen. 

Van Stegenga weten we dat hi'j de oorlog 
overleefd het, en van Boonstra dat hi'j 
volgens et Rooie Kruus op 11 november 
1944 wegraekt is in HusumlSchwesing. 
Dit in tegenstelling mit de getugenis van 
aandere Nederlaanse gevangenen, die d'r 
van overtuugd weren Durk Boonstra nog 
in april 1945 zien te hebben en mit him 
praot te hebben in de omgeving van 
Kloppenburg. 
Onmiddelik nao zien vri'jlaoting nam de 
heer Wouters zien taeke weer op en bin-
nen de kotste keren was de eerste onder-
duker weer ankommen op nr. 14 an de 
Tjonger. 
Viak in de buurt leefde nog een onderdu-
ker in een geheime hutte in de grond op 
'e heide. Disse onderduker, die koste wat 
kost uut hanen van de bezetter blieven 
wo!, warkte bi'j de Duutse Bundespost. 
As him dit wark te vervelend was, weten 
we niet, mar in ieder geval kwam hi'j bi'j 
de S.S. terechte. Nao verloop van tied 
disserteerde hi'j en deuk onder. Hi'j 
wodde deur de Duutsers grepen en kwarn 
in 't bekende Crackstaote in 't Vene 
terechte. Daor zag hi'j as ienigste kaans 
uut te breken en te ontkommen. Om niet 
nog een keer grepen te wodden, deuk hi'j 
dus onder. 



I. de Boer 

De huweliksontrouw van Jouk 

Et is ongeveer in de jaoren 50 van de 
veurige ieuw gebeurd, de veronderstelde 
huweliksontrouw van Jouk. 
Jouk en zien vrouw Griet woonden doe 
op een keuterboerderi'jgien, wat aach-
terof in 't veld, hier in de Z.O.-hoeke van 
Frieslaand. De Friezen numen zoe'n klein 
boerderi'jgien een 'nekkebrekkers spults-
je'. Omdaj' op zoe'n spullegien tevule 
verdienen om van honger te starven en te 
min om van te leven. Griet mos dus 
zunig wezen. Mar Griet was niet allienig 
zunig, ze was ok slim gierig. Van iene die 
gierig is zeggen ze in disse buurten dat 
hi'j of zi'j et vel nauw om de neuze het. 
Now, Griet had et vel zo nauw om de 
neuze, dat as ze heur ogen dichte kneep, 
gong heur gat eupen. 
Ze was nao heur trouwen, zoe'n 40 jaor 
leden, nooit weer in 't dörp west. Ze had 
wel es heurd dat sommige vrouwluden 
wel hielemaole naor De Gediek of naor 
Stienwiek gongen te bosschoppen. Waor 
was dat gevlieg veur neudig! Eerappels, 
gruunten, eier en melk hadden ze zels. As 
Jouk een blauwe kiele hebben mos of zi'j 
een schölk, dan kwam d'r wel een lap-
pieskoopman an de deure. Griet had ok 
gien spiegel in huus. Alle meensken had-
den doe wel een spiegel, al was et dan 
niet altied zoe'n grote. Rieke boeren en 
deftige burgers hadden een grote spiegel 
op de schostienmaantel, soms wel haost 
tot de zoolder an toe, mit een mooie 
bewarkte lieste. 
Op een mooie dag in oktober was Jouk 
an et eerpelrooien. Doe hi'j d'r krek weer 
een stange uutsteuken had, zag hi'j wat 
gleensteren. Hi'j veegde et schone an de 
punte van zien blauwe kiele. Et was een 
stok spiegelgias en och heden, wat een 
scbrik. 
'Heit,' zee Jouk. 'Heit, hoe is dit meuge-
uk.' 

Jouk had gien aorighied meer an 't eer-
pelrooien. Hi'j gong naor huus. Zo now 
en dan keek hi'j onderwegens naor et 
stok spiegel. 
'Heit, Heit.' 
Hi'j docht: ik vertel et daolik niet an 
Griet, want die reageert soms zo vremd. 
Thuus stopte Jouk et spiegelgias tussen et 
huj en et koestalschut. Mar hi'j kon et 
niet laoten zo now en dan even naor et 
spiegeiglas te kieken. 
'Heit, hoe is dit meugelik.' 
'Wat doej' toch ieder ogenblik in de 
schure?' zee Griet. 
'0, de koenen hebben de vredige stok-
kend maekt, daor bin 'k mit an 't mae-
ken, en ik had de knieptange vergeten en 
laeter ontdekte ik da'k de krammen ok 
niet mitneumen had.' 
De ere morgen zag Griet Jouk weer een 
peer keer naor de schure flitteren. Ze 
docht: hier moe'k meer van weten. Doe 
Jouk weer de schure in gong, loerde ze 
stiekem om et hoekien van de deledeure. 
Ze zag dat Jouk mit de haand tussen et 
huj en et koestalsehut gong, daor wat uut-
haelde en d'r ok weer instopte. 
Doe Jouk weer naor buten was, gong 
Griet gauw mit de haand tussen et huj en 
et schut. Ze pakte et stok spiegelgias en 
doe zee ze: 'Ha'k et niet docht, ha'k et 
niet docht dat d'r een aander vrommes in 
't spul was? Mar wat hi'j in zoe'n lilli-
kerd zicht, dat begriep ik niet!' 



Henk Bloemhoff 

Et Stellingwarfs Woordeboek 

De veurige keer dat ik overinaor anlei-
ding van et Stellingwarfs Woordeboek 
schreef in De Ovend was in oflevering 4 
van dit jaor, blz. 28-30. In die bi'jdrege 
gong ik in op de infermaosie die een 
protte lezers mi'j geven hadden op vrao-
gen in et daor weer an veurofgaonde 
woordeboekstok. Et meerste materiaol 
was nog van belang veur diel IV van et 
woordeboek, en had dus te maeken mit 
de letters S t/m Z. Hoewel ok Schrievers-
ronte-mitwarkster Sietske Bloemhoff 
anvullende vraogen stelt bi'j 'echte 
Stellingwarvers' in de midden van oons 
gebied, bin d'r toch nog inkelde woorden 
uut diel IV daor ik nog graeg wat infer-
maosie over hebben zol. Hoewel de tek-
sten van de meerste letters al bi'j de kor-
rektoren van de redaktiekemmessie bin-
nen! As d'r goenend binnen onder jim die 
sekuur een antwoord weten, kan ik die 
infermaosie nog mitnemen. Mit daanlc in 
et veuren, as altied. De letters A, B en D 
van die! I bin nog in bewarking. Ok daor 
heb ik nog een tal vraogen over. Jim kun 
mi'j netuur!ik schrieven, gewoon naor de 
Schrieversronte dus. Mar jim kun ok be!-
len, et !iefst as ik d'r bin veur de taeltille-
foon: maendag tussen 16.00 en 17.00 ure 
en vri'jdagsmiddags ok, om dezelde tied. 

Vraogen 

Sukerpiere - Wie kent dit gegeven uut 
Berkoop? Gaot et inderdaod om een 
regenworm? 
Sunterklaospere - Wie wet meer over dit 
gegeven van De Haule? 
Stamstiekel - Een gegeven uut Else. Wie 
wet d'r van? 
Wanneer praot ie van stinkblad in de bos 
in de onlanen? Welke plaante gong et 
omme? 
En wat was een staankwottel? 

Wat is et Nederlaans veur een strottebie-
ter? Noordwoolde geft op: een beest zo 
groot as een libe!le, hi'j stikt! 
Ben stroesiesbeie, is dat de rooie aalbes? 
't Is een gegeven uut Berkoop. 
Is een stoppelklauwe inderdaod een 'door 
stoppels van graan bezeerde runderpoot'? 
De stat van een spinnewiel, wat was dat? 
Een spikkelkop, wat kon dat zoa! wezen? 
Wat was een aolsute? De opgifte komt 
uut Berkoop. 
En wat wodde onder een beddering ver-
staon? Et gaot hier om een woord van 
Der Izzerd. 
Wat is bedrabbelci? 't Is een gegeven uut 
Buil. 
Et woord bekkeling komt van Makkinge, 
et moet een diel van de stoe! wezen. De 
roggeleuning? 
Sukeri jwaeter wodde opgeven deur 
Berkoop. Waor gong et omme? 
Suker! j = cichorei, dat is bekend, mar 
wat is dus 'waeter' d'r van? 
Kan iene de stienotter ok thuusbrengen? 
Kennen jim tiedigen? Zo ja, dan graeg 
een veurbeeldzinnegien. 
Uut Blesdieke komt et woord strookmus-
Se. Wat was et percies? 
Wie kent stootkoker: is et een dikke 
neuze? 
Is een stiefstok inderdaod een stiefkop? Is 
stiefstok mit de o van pot of van dom? 

Van Cees Bouwer, van vroeger van De 
Hoeve, kreeg ik nog een peer aorige din-
kies. As d'r uut een bepao!de femilie al 
een stok of wat vot weren deur overlie-
den en die overbieven weren stonnen wat 
bi'j mekeer, dan wodde d'r wel zegd, en 
dat was niet slim geunstig bedoeld: 
'Now, et ot wodt eten' (de betekenis van 
ot is ofval, resten van voedsel). Dit komt 
uut Bouwer zien femilie; et komt van 
Vinkege en/of van Hooltpae. Wie van jim 



kent et flog, en waore weg? Veerder 
nuumt Bouwer dat ok wel zegd wodde 
van een maegien dat nog niet zo yule 
bost hadde: 'Ze is zo plat as een kuie'. 
Wie kent dit ok op die meniere, en wat 
kan kuie in dit verbaand inholen? Mit 
aandere woorden, waor wodt mit vergele-
ken? Disse uutdrokking komt ok van 
Vinkege en/of Hooltpae. 

Drs. K.F. van der Veen mit pensioen 

Jene van de trouwe korrektoren van de 
woordeboektekst het altied west drs. K.F. 
van der Veen, heufd van de woordeboek-
staf van de Fryske Akademy. Van 't zom-
mer is de beer Van der Veen liekewel mit 
pensioen gaon. Mar hi'j blift lid van de 
redaktiekemmissie en hi'j blift zien nao-
kiekwark gelokkig gewoon deurdoen! 

Dr. R. Ebeling mit pensioen 

Et liekt wel as hebben we de pensioen-
tied een betien. Want ok dr. Rudi Ebeling, 
naemkundige van et Nedersaksisch 
Instituut van de Rieksuniversiteit van 
Grunningen is, in 't laest van november, 
mit pensioen gaon. Ebeling het jaoren-
laank an et Nedersaksisch Instituut warkt. 
Al in de tied van Perf. dr. Klaas Heeroma 
was hi'j d'r. Ebeling was oons woorde-
boekwark altied slim toegedaon, benae-
mens in de tied dat et vraogemateriaol 
nog vanuut de Rieksuniversiteit verstuurd 
wodde. Ok gaf hi'j now en dan adviezen 
bi'j et veldnaemewark, hi'j huip bi'j de 
uutgifte van et wark van Gerke P. Mulder 
en hi'j maekte oons attent op dingen die 
interessaant weren veur de 
Stellingwarven. An de iene kaante prach-
tig dat Ebeling van zien pensioen genie-
ten kan, mar spietig dat mit zien vertrek 
de Nedersaksisehe naemkunde vot is. 
Want zo is et: hi'j wodt niet opvolgd. le 
zollen zeggen, tied veur bezinning an de 
Grunninger universiteit. Op de receptie 
die him anbeuden wodde op 30 november 
nammen een protte meensken ofscheid 
van disse kiebige warker. Wi'j hebben 
ofpraot dat hi'j de baand mit de 

Stellingwarven beweren zal. Hi'j blift 
beslist bereid zien goeie naemkundige 
raod te geven, waor dat uutkommen kan. 

Naor en in 2000 

Alles wiest d'r op dat an et aende van dit 
jaor et schrieven van diel IV hielemaole 
daon is, zodat allienig nog de tekstkor-
rekties deur inkelde leden van de redak-
tiekemmissie daon wodden hoeven. De 
uutgifte van dit diel, dat krek as diel III 
dikker uutvalen zal as veurzien, wodt 
now verwaacht in de loop van et veur-
jaor. Tederiene die an now toe mithulp an 
et woordeboekprojekt, alle geInteresseer-
den in et woordeboek en mien aandere 
taelwark: een zegend ni'jjaor, een hiel 
goed 2000 toeweenskt!! 

Op 4 november 1999 is wegraekt 
oonze trouwe woordeboekmitwarker 
van de groep van Scharpenzeel de heer 

Lammert Boezerooij 

in de leeftied van 92jaor. 

De beer Boezerooij was mitwarker van 
et eerste ure. Hi'j woonde onderde-
haand al weer een jaormennig in Wol-
vege. Zien bi'jdrege an et woordeboek-
wark en in et biezunder zien woorden 
en verhaelen uut de viskeri'je in de 
Westhoek zullen oons altied bi'jblie-
yen. 

Bestuur en passeniel van de Stichting 
Stellingwarver Schrieversronte 



Benny Holtrop 

Inienend winter 

Nog iene keer zol et haast wodden 
hadden wi'j besleuten. De bloemen 
hadden bi'j honderden bluuid in et 

veurjaor 
en de zoemer hadde alles op alles zet 
om rekords te verbeteren. 

Now zollen wi'j op een roezige dag 
tegere d'r op uut, over patties 
van goold, zulver en broons. 
Onderwiels zol de locht van podde- 

stoelen 
de verbelinge anvieteren 
om et spinrag uut oonze heufden 
op te hangen an heide, birken en 

sepiepen. 
Dan, in de bos, op 'e twiesprong, 
zollen wi'j oonze naemen toevertrou- 

wen 
an de boom van hope en geleuL 

Mar de zwam sleug jow zomar uut de 
huud, 

et myselium woekerde deur j ow lief. 
Inienend winter. 

elke menuut is 
weer een menuut veerder 

we zien we! 

Kiaas Knillis Hofstra 

s chip sre cht 

dit is mien dadde gedicht veur jow 
de twiede keer nuumde ik et niks 
de eerste keer docht ik nog van alles 

en now wete ik et niet 
is et niks 
is et alles 

of is et dat d'r tussenin 

30 



Veurbij, veurbi 'j, veurgoed veurbi 'j 

Otto de Vent het in et verleden al es uut-
zocht welke dOrpen vroeger een leesge-
zelsehop hadden. As de man nog wat tied 
over het, zol hi'j now wel es uutzuken 
kunnen welke dorpen d'r eertieds een 
zwabberklub op naohullen. Ten dorp hoeft 
hi'j clan alvast gien onderzuuk meer naor 
te doen: Ni'jhooltpae. 
Op 'e foto hierboven: de Zwabberclub 
van Ni'jhooltpae. Ben koppel jongke-
rels/zwabbers die niet vies weren van een 
borrel. Vandaege-de-dag bej' 'hangjonge-
ren' die heur argens mit blikkies bier ver-
maeken. Dat och, zo vreselik yule ver-
aandert et meensdom now ok weer niet 
deur de jaoren henne. 1k durve d'r te-
meensen hiel wat omme te verwedden dat 
'hangjongeren' en 'zwabbers' vaeke ok 
nog dezelde praot hebben en hadden: 
mooie maegies! Mar ik bin d'r ok wisse 
van dat et woord 'hangjongeren' now een 
stok negatiever overkomt as et woord 
'zwabber' indertied. En ien verschil is d'r 

grif: d'r bin ok we! vrouwelike 'hangjon-
geren', mar vrouwelike 'zwabbers' weren 
d'r vroeger grifniet! 
Op 'e foto: boverste riegel: ?, Johannes 
Klaas Snijder, Johannes van der Meer. 
Middeiste riegel: Sent Job. Oosterhof, 
Wessel Visser, Klaas Jetze Punter, Jaap 
Visser. Onderan: Jan Aukes Snijder. 
De vraoge is dus: wie is de man links 
bovenan? De foto is van ongeveer 1920 
en neffens Joop Oosterhof (de zeune van 
Sent) staon en zitten de zwabbers hiere 
veur kefé Van der Meer ('De rustende 
jager') in Hooltpae. (jv) 



bl"ezu 

De biezundere biening mit heur k 
regionaole baank wil Bank Bercb 
heur klaanten staon. Bank Bercb 
de streek, is d'r wotteld en ke 
meensken. Zij praot de tael Van: 
terhk enfeguurhk 

:KqIn 1902 opritht 4s petieVe Ve1 i1rschot-
baank in Berkoop en en klene ieuw uut 
gruud tot en volweerthge baank 
Een bi.ezundere bank want naost speren 
hiepetekn versh1lende aandere kredietfaci. 
lteiten On de geivrne baankthensten kun jow 
d'r ok terechte veur een beleggingsadvies. 

Jow zien wet: een slim biezundere baank! 

Bank Bercoop. 
De baank die jow tael praot. 

I;l 	

.iulItIIlIl 	I IIIlI IllIllIllIll 

	

I;IlIlIIIIi 	
IIhIIIlI 	IllIllIllIll 

IIIIIIVI'Ii B A N K BERCOOP 
I 

Willinge Prinsstraote 20 

Postbusse 1 

8420 AA Oldeberkoop 

Till. (0516) 453500 

Fax(0516)451703 

Heufdstraote Oost 6 

8391 AV Noordwoolde 

Till. (0561) 438686 

Fax (0561) 438680 


