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Pieter Jonker 

Ridder Jehan in et zunnegien 

Tjonge, jonge, jonge, dat was wat op vri'jdag 
27 april: oonze Johan Veenstra kreeg een 
hoge keuninklike onderscheiding opspeld deur 
burgemeester Remco Heite van Stellingwarf 
Westaende. Dubbel en dwas verdiend! Dat 
dee ok blieken uut de talrieke reakties: 
bloemen, kedo's, kaorten, tillefoonties en de 
belangstelling van de media in Frieslaand. De 
Majesteit hadde op 2 april bi'j keuninklik 
besluut weten laoten dat Johan Veenstra 
benuumd wodde as ridder in de Odder van 
Oranje Nassau. An de iene kaante wodde 
disse hoge onderscheiding toekend veur alle 
aktiviteiten van Johan Veenstra veur de 
Stellingwarver Schrieversronte: et bestuurslid-
maotschop van 1972-2000 (et ponghoolder-
schop inbegrepen), et redakteur wezen van et 

tiedsch rift De Ovend, et lesgeven an de kursus 
Stellingwarfs en et woordeboekwark. An de 
aandere kaante de verdienste as schriever 
van zestien boeken in et Stellingwarfs, 
schriever van verhaelen, kolumns en gedich-
ten en as promoter van de tael deur zien (now 
al) 1750 optredens. Mit ere wodde ok nog zien 
wark nuumd veur de koffiekoncerten in et 
karkien van Ni'jhooltpae. Mar awwe alle 
verdiensten van Johan Veenstra in disse 
Ovend-bi'jdrege opnumen moeten, dan moet 
De Ovend nog dikker wodden as de veertig 
bladzieden van now. 

Et aorige is dat d'r niet eerder een keuninklike 
onderscheiding toekend is veur alliend 
aktiviteiten veur en in et Stellingwarfs. In et 



verieden wodde d'r wel melding maekt van 
zoksoorte aktiviteiten, mar et was nooit de 
ienigste reden om een keuninklike onder-
scheiding toe te kennen. 
Daoromme dat disse onderscheiding - Ok 
neffens burgemeester Heite - ofstraoit naor et 
Stellingwarfs, de Stellingwarven en de 
Schrieversronte. 

Aovens was d'r feest veur Johan in Berkoop. 
Klaas van Weperen kwam an et woord, 
Harmen Houtman dreug een gedicht veur en 
een humoristisch verhael en Koop Gorte beud 
een mool tinnen waandbod an. Speciaol veur 
Johan traden Vroukje Bakker en Jeannette 
Roeles op mit een zestal Stellingwarver 
lieties. Johan Veenstra zels verraste de 
meensken mit een veurdracht van et verhael 
dat in disse Ovendofdrokt is en dat hi'j mit 
groot sukses veur zeuvenhonderd meensken 
in Wolvege op Keuninginnedag over et 
voetlocht brocht. 

Et is aenlik altied de bedoeling dat de 
uutrikkinge van zoe'n lintien een grote 
verrassing veur de decorandus is. Et leek te 
lokken, mar in de laeste weke wodde hi'j wat 
aachterdochtig. Uut een brief van Johan 
Veenstra an de Schrieversronte even et 
volgende: "Mit geweldig groot genoegen en 
plezier kiek ik weeromme op 'e 27-ste april. Et 
spiet mi'j veur Pieter dat ik in de smiezen 
kregen hebbe dat d'r wat gaonde was. Mar ja, 
ik bin now ienkeer (nog altied) slimme helder 
van geest. Hi'j hadde mi'j graeg ontroerd en 
van slag zien. Dat is niet lokt. Mar wees d'r 
van overtuugd dat ik mit voile teugen 
geneuten hebbe. 1k vien et een grote ere om 
zoks kriegen te meugen, bin d'r slim bliede 
mit, en zie et zeker ok as een erkenning veur 
et Stellingwarfs". 

Nog es: Jehan, van hatte fielseteerd uut 
naeme van et Schrieversronte-volkien! 

Krummelfies 

Examen Stellingwarfs 

Op zaoterdag 24 meert 2001 wodde weer et 
examen van de kursus Stellingwarfs hullen. Datti' 
van zeuventien kursisten deden examen, wiels 
iene deur verblief in et buterlaand laeter nog 
examen dee. Veertien meensken slaegden veur 
diploma Stellingwarfs. We numen ze allegere no( 
een keer mit ere: Christina Stemfoort (Else), Koo 
Oosterloo (Wolvege), Jannes Westerhof (Darp), 
Ate Mulder (Makkinge), Henk Meijburg (Berkoop) 
Bep de Bakker (Berkoop), Wiebe Geertsma 
(Wolvege), Mary van As-Beekhof (Else), Greet 
Kleingeld (Wolvege), Jan Hendriks (Ooster-
woolde), Christine J. Magour-Mulder (Wolvege), 
Marijke Ponne-Huis in 't Veld (Ooldehoorn), Jaap 
Wieling (Appelsche), Roely Bakker-de Jonge 
(Makkinge). 
Et aorige is dat disse groep kursisten now 
riegelmaotig huuskaemer-bi'jienkomsten hoolt. 
Mary van As sch reef in een verslag over de 
examendag: "Et was een leerzeme, aorige, 
interessaante kursus mit hoogstwarschienlik een 
vervolg." Laot dit een anvietering wezen veur 
meesken, die altied al van plan weren om nog es 
een kursus Stellingwarfs te volgen. (pj) 

Kursus Kreatief Schrieven 

Veur et eerste in de geschiedenis van de 
Stellingwarver Schrieversronte gaot d'r in Berkoo 
in september een kursus kreatief schrieven uut 
aende onder leiding van de bekende Friese 
schriefster Tine Bethlehem uut Liwwadden. De 
kursus begint op maendag 17 september en wod 
acht keer op 'e maendagaovend hullen. 
Et regent al anmeldings en d'r kun mar twaelf 
kursisten mitdoen. Anmelding bi'j de Schrievers-
ronte, Willinge Prinsstr. 10, 8421 PE Oldeber-
koop/Berkoop, till. 0516-451108 is now nog 
meugelik. Is de belangstelling te groot clan komt 
in de eerste helte van 2002 Iichtkaans een twiedc 
kursus kreatief schrieven. (pj) 



Johan Veenstra 

Keuninginnedag 2001 

Op et Oranjekoncert van Euphonia in Wolvege was naost Ernst Daniel Smid oonze eigen Johan Veenstra 
te gaaste mit een appat veur disse gelegenhied schreven veurdracht, waor as de redaktie van De Ovend 
beslag op wus te leggen. 

As jim et goed vienen, dan neem 1k jim even 
mit weeromme in de tied. Niet al te lange 
weeromme in de tied, een peer uurties mar. 
1k hadde jim vanzels mitnemen wild naor 
Meppel en Hoogevene. Naor et mement dat 
de blauwe hofbus daor weer weggaon zol. 
Mar now neem ik jim mit naor diezelde blauwe 
hofbus die veur peleis Huus ten Bosch staot. 
Ze zollen nargens henne, mar... De hiele 
keuninklike femilie zit krek te plak as Majesteit 
in de bienen komt, naor veuren lopt, de 
sjefeur op 'e schoolder klopt en zegt: Sjefeur, 
we bin allemaole slim uut oons doen deur die 
tongblaore. Et is iewig zunde dat Meppel en 
Hoogevene niet deurgaon kunnen. Al was et, 
aj d'r goed over naodaen ken, lichtkaans best 
een hiele toer west om zoe'n schoft mit die 
Drenten omme te pakken. Mar in plak van 
Drenthe zo'k vandemiddag ems wel een 
schoffien naor de Stellingwarven toe willen. 
Gewoon richting Liwwadden. Now ja, ie bin 
betoefd genoeg om 't pad te vienen. Ze weten 
daore niet dawwe kommen, we hebben zegd 
dawwe nargens hen negaon, mar 1k wil toch 
wat an de dag hebben. Dat ik zal de burge-
meester daore drekt even bellen, daor he'k 
wel es mit praot, zie, en die kerel ma'k 
stomme graeg lieden. 1k zal him votdaolik 
even zeggen dawwe onderwegens bin nen. 
Dan kan hi'j et verstruperspakkien alvast 
antrekken.' 
En Majesteit pakt heur gsm-megien. 
De burgemeester en de vrouw hebben die 
morgen al een peer keer wat kribberi'je had. 
Niet al te slim gekilster mar de sfeer is toch 
wat anbranerig. Eerst dat gemier mit de 
viagge vanuut len van de bovenste raemen. 
'Wat toch een aarmoede ieder jaor,' foetert 

Nans. 'We zollen toch es een keer een 
fesoenlike vlaggemaste hebben moeten. Dat 
past bi'j zoe'n huus en et past bi'j je staotus. 
Dit is me een griemeri'je van niks.' 
'Doe we vroeger nog onder Steggerde 
woonden en ik nog wethoolder was, hawwe 
de vlagge nooit uut,' bromt de burgemeester. 
'Nee,' zegt Nans, 'doe kon 't wat lieden, mar ie 
bin now burgemeester en we zitten hier 
midden tussen et burgervolk in len van de 
betere buurten van Wolvege. En dan hej' je 
an te passen. Dat ik wil dit geklongel ankem 
jaor niet weer! En ie hebben Ok hielemaole 
niet even naost me op 'e baank zeten om 
naor de tillevisie te kieken. He, ik bin hiele-
maole van slag. Weej' nog van veurig jaor in 
Leiden. Doe hadde ze zoe'n mooie jurk an, 
doe he'k me eremorgens ommes drekt ok 
zoe'n iene kocht. Ze hadden percies dezelden 
bi'j Kooistra.' 
'Geldvergriemeri'je,' foetert de burgemeester 
zo stiems as een schaop. 
Nans zegt veerder mar niks. Hi'j is veur een 
weke eerst op 'e laeste klubaovend kampioen 
schaeken wodden. Dat now is 't mis. An zien 
stap in et grind kan ze altied wel heuren as hi'j 
wunnen of verleuren het. En now zit hi'j al een 
peer daegen zo lelk as een zaege in een oold 
schaekboek van Max Euwe alderhaande 
eupeningszetten te bestuderen om 't ankem 
jaor beter te doen. En dan... gaot de tillefoon. 
'Dag burgemeester,' zegt een vrouwlude-
stemme, 'ik bin onderweg naor jow toe!' 
Now, de burgemeester het d'r zo gauw wel 
an, die zit nog mit de kop bi'j et schaeken. 
'le kennen mi'j ommes wel,' zegt de vrouw, 
'vuufjaor leden he'k op 12 juni nog mit jow 
over de Lende veerd van de Driewegsluus 



Keuninginne Beatrix en Remco Heite bi'j de Sas. 

naor de Sas.' 
Even gaot de burgemeester in himzels nao 
mit welke vrouwluden hi'j de laeste vuufjaor 
wel niet op 'e Lende veerd het. Et bin dr noga 
wat! 
'1k hebbe doe nog een fluttien witte wien uut 
mien glas mot,' zegt de vrouw, 'en doe vreug 
ik ommes flog: Het ien van de burgemeesters 
ok een schone buusdoek van de vrouw 
mitkregen? En ie weren de ienigste. le 
hebben een oppassende vrouw. Hoe is 't, hej' 
dezelde flog?' 
'Of bin jow et?' zegt de burgemeester clan. 
'Och, mar Majesteit toch! Da'k dat drekt ok 
niet in de smiezen hadde!' 
'Ja, ik bin et,' zegt Majesteit. 'le bin vandaege 
zuver wat traoge van beg rip, burgemeester. 
Et is krek as hej' de gedaachten argens 
aanders. Bi'j' soms op 'e laeste klubaovend 
schaekkampioen wodden? Mar... ik weet niet 
as 't schikt, we bin onderwegens naor jow toe. 
We gaon now krek vot. We bin hielemaole 
van slag, dat we willen toch wat. Aanders 

zitten we oonszels nog in de wege. Dat we 
wollen aentik wel even mit jow en de vrouw 
naor de Lende. De Lendevallei zal ok wel 
ofsleuten wezen, mar we kun grif nog wel bi' 
de meule van Gooyer kommen. En ie moe'n 
et mar stille ho!en. Et is gewoon een onder-
oonsien. Weej' wat, we pikken jim aanst wel 
op mit de bus. En as 't laand of 't pad daor 
nog wat proezerig is, moej' a! even veur wat 
lee rzens zorgen. Die man van de Welkoop 'I' 
ze oons grif wel een middag lienen.En 
vanzels ok wat ontsmettingsspul veur de 
tongblaore. Dan kan hi'j morgen wel 'hofleve 
rancier' bi'j de deure zetten!' 
Een peer uurties laeter staon Remco en Nan 
klaor mit een flut grune Ieerzens en clan ridt 
de bus veur. De ontmoeting is alderhattelikst 
en de burgemeester is op slag weer char-
meerd van de keuninginne. Krek as vuufjaoi 
eden. Hi'j daenkt gien tel meer an schaek-
wedstrieden en eupeningszetten. Wat het zi' 
wat ik niet hebbe, daenkt Nans toch een 
betien gremietig. 



As ze Wolvege uutrieden komt her en der et 
yolk tot de huzen uut en dat zwaait enthou-
siast naor et keuninklike gezelschop in de 
bus. Bi'j de rotonde bi'j Klein Lendestede ridt 
Jan Dragt op 'e fiets mit een flut oolde btikke-
rommet op 'e pakkiesdreger. 
Die oolde man het zeker naor een rommet-
mark west, zegt Majesteit. 
As Jan Dragt in de gaten krigt wie d'r bi'j him 
tanges rieden en as hi'j Maxima zicht, maekt 
hi'j zoe'n matle schoever dat hi'j mit fiets en 
blikken over de wereld raekt. 
'Och heden, moe'n we die oolde man ok 
helpen?' vragt Majesteit ongerust. 
'Jan Dragt reddet him attied wet,' zegt Remco. 
'Op naor de Lende!' 
En et wodt in ien woord een beregezettige 
middag! Niks gien opdringerige fotografen en 
missetike journatisten. Margriet zit tekker te 
visken en haett vakkundig een aol van de 
haoke. De preenzen ploempsen in de Lende 
omme en doen wie as et eerste van de Spoor-
brogge naor de Blesbrogge zwemmen kan. 
Hier kun wi'j wet ootd wodden,' zegt Majesteit. 
Onder een wilgenpotte behaffelen zi'j en de 
burgemeester elk een krentepoffien. En de 
burgemeester vertett heur zo wat over de 
streekkuttuur en geft Majesteit een peer boe-
kies van dé bekende Steltingwarver schriever. 
'Die man ken ik,' zegt Majesteit as ze de 
naeme zicht, 'die ston vuuf jaor teden ok bi'j 
de Sas te zwaaien en te fotograferen doe 'k 
daor in de hetikopter stapte. En ik heb him ok 
wet es op 'e radio heurd a'k bi'j mien zuster in 
Apeldoorn was. Daor kun ze Omroep 
Friestaand hietemaote kriegen! Dat ik zot 
zeggen, burgemeester, praot mar gewoon 
Stetlingwarfs tegen me. Dat kan etkeniene die 
een betien bi'j is verstaon. En dan kun ie 
jezels blieven.' 
'Now, toe dan mar,' zegt Remco, 'ik hebbe d'r 
in 't verleden wet es niet hielemaote an wild, 
mar ja, as jów et zeggen... Mar dan moej'm 
vanaovend ems ok mit naor et Oranjekoncert 
van Euphonia.' 
'Dat akkederen we of,' zegt Majesteit, 'mar 
dan eten we eerst een happien bi'j Willem Bos 
op Schoterziet. Lichtkaans dat die de aoten, 
die mien zuster vongen het, wet even 

toemaeken kan.' 
As dit dus attemaote gebeurd was, yolk, dan 
hadden ze hier zeten vanaovend. Hier 
veuran. Bi'j de burgemeester. En ze zotten et 
prachtig vunnen hebben! 
'Now, dit is wet even van een wat hoger 
gehalte as et Koncertgebouworkest,' zot 
Majesteit zegd hebben. 'Die wilde Rick van 
der Ptoeg seneert et iene nao et aandere 
orkest vot, mar now daenk ik dat hi'j getiek 
het! Aj' dit hiere heuren, dan is dat getinget-
tanget in de Raandstad braandhoolt. Wat 
zunde trouwens dat mien jongste zussien d'r 
vanaovend niet bi'j is, wat hadde die dan mooi 
mit Ernst Dan iët Smid Waor de Lende zingen 
kund!' 
As dit atlemaote gebeurd was, yolk, dan bin ik 
van ien ding wisse. Dan was Jan From an 't 
aende van de aovend van atte draank en atte-
raosie zo dronkend as een oete wodden! Mar 
och, now ja, Jan From kennende, misschien 
wodt hi'j dat zo ok wet... 
As dit atlemaote gebeurd was, yolk, now zeg 
ik d'r nog ien ding over en dan hoot ik op, dan 
hadde Jan Krot van de Stellingwarf op dit 
mement butendeure onder een potle legen te 
waachten op een maegien mit tang, blond 
haor. Want Jan Krot wet hietemaote niet dat 
ze hier ok op 'e veurste rieget zit. Haand in 
haand mit heur Alejandro. Jan Krot mos de 
hiete middag de vrouw hetpen om dekens uut 
te kloppen en zo. Die het thuus niks te 
vertetten. Dat et grote ni'js is him grotendiets 
ontgaon. Hi'j het atliend Jan Dragt an de 
titlefoon had die d'r wat wild in ommepraotte 
over Maxima. len keer mient Jan Krot dat et 
zowied is! Een auto mit een vrouw d'r in bi'j 
een zieddeure! Zot ze et wezen? Maxima? Et 
hatte slat him as een laomerstat. Et fototoe-
stel in de anstag! Jan Krol zicht zien foto at in 
et laeste journaot! Hi'j zicht at een bedrag mit 
vier nutten op zien baankrekeninge. De 
autodeure gaot tos: Hennie Lussing van 't 
gemientehuus! 



Tiny Mulder 

bitterswiet 	 Bitterzute 

bitterswiet bitterswiet Bitterzute bitterzute 
priuwt dit lytse leafdeliet pruuft dit kleine liefdeslied 
sil dyn ear 't wol ienris heine zal jow oor 't geluud wel vangen 
as de fine drippen 't reine as de druppels van verlangen 
reine litte oan dyn blinen 't zingen laoten an jow blienen 
silst it hearre as de winen zul ie 't heuren as de wienen 
flaikjend om dy hinne strune vlaaikend om jow henne strunen 
harkest? luuster ie? 
hark yn alle tunen luuster in alle tunen 
strykt de wyn op 't spinnetried speult de wiend op spinragdraod 
bitterswiet dit leafdeliet in een bitterzute maot 
wurden? woorden? 
wurden hat it net woorden vint et hatte niet 
't ienhik en Cinrêstich hert veur een zwiegend liefdeslied 
kloppet sêfter kloppet hjitter daor et bitter zaachter kiopt 
bitter swiet en swiet en bitter en et zute hieter klinkt 
Iüstret lichter as de amme as 't de tekens van jow naeme 
lettertekens fan dyn namme zochtend, klaor en helder zingt 
leaf ste hâld de siken yn liefste hool de aosem in 
priuw de rein en hear de wyn pruuf de regen, heur de wiend 
fie[ de drippen hein dit liet slat de druppen tegen de rute 
bitterswiet biterswiet bitterzute bitterzute 

vertaeling: Arike Hoornstra 

De bekende Friese dichteresse Tiny Mulder wodde Iaestdaegs tachtig! Dr verscheen een verzaemelbundel 
van heur prachtige gedichten en d'r wodde een vertaelprojekt op touw zet. Heur gedicht bitterswiet wodde 
in een hiel groot tal taelen (en dus ok in et Stellingwarfs) vertaeld. De Stellingwarver vertaeling is van de 
haand van Stellingwarver dichteresse Anke Hoornstra. 



Wiebe Nijboer 

Over mien twielingbruur Kees 

Kees Nijboer 1931-1999 

Kees wodde geboren op 28 juni 1931 in 
Donkerbroek. Hi'j zol de jongste van de zes 
kiender van Jelke Nijboer en Grietje van Loon 
wodden. Bi'j zien geboorte was 1k haost 17 
maonden oold en toch was Kees ok mien 
twielingbruur. In Donkerbroek zal et leeftieds-
verschil, in verholing, nog te groot west 
hebben; mar in mele 1935 verhuusden we 
naor Noordwoolde, naor de karkeplaetse. 
Daor deden we, in mien onthoold vanzels, 
alles tegere. Oonze direkte omgeving maekte 
et d'r ok naor, in alles heurden wi'j bi'j mekere. 
We hadden dezelde kleren an, mossen 
toegelieke op bedde en sleupen tegere in 
iene bedstee. 
Bi'j de burgerlike staand ston Kees inschre-
yen as Kornelis, nuumd naor omke Knillis 
Nijboer uut Oosterwoolde. Mar in zien jongste 
jaoren is Kees ok wel Keesje nuumd. Dat dot 
mi'j now verschrikkelik vremd an, dat past 
hielemaole niet bi'j Kees. Veur mien gevuulte 
heb ik ok nooit Keesje tegen him zegd, mar 
altied Kees. Waoromme was 'Keesje' dan een 
verzin? Gewoon omdat Kees lang en fors van 
postuur was. Doe d'r een keer een hadriede-
ri'je veur schoelekiender was, leuten we oons 
tegere inschrieven bi'j et bestuur van de 
iesklub, in hotel Ten Oever. Et gevolg was dat 
Kees en ik tegen mekere rieden mossen. Wie 
laot d'r now bruurs tegen mekere rieden! 
Koekebakkers weren dat. Et wodde een 
kamprit. In de twiede nt wun 1k mit centimeters 
verschil. Kees was gien Keesje, Kees was 
mien twielingbruur. 

Toolteren 

De tied dat we nog niet naor schoele gongen 
was een hiele mooie tied. 1k wil best geleuven 
dat ik et mi'j wat mooier veurstel as dat et 

west het. In mien onthoold speulden we altied 
buten en we toolterden uren an ien stok. Daor 
fanteseerden we dan van alles bi'j, bi'jveur-
beeld dat we op reis gongen. Of we, ok in 
oonze fantesie, ooit veerder kwammen as 
Donkerbroek en Oosterwoolde, betwiefel ik. 
We leerden trouwens wel al vlogge dat d'r in 
Noordwoolde niet toolterd wodde, mar 
schommeld. Ja zeker, Noordwoolde was een 
medern, veuruutstrevend dörp. In Donker-
broek zollen we nooit van zien leven om de 
askebulte hennedraefd hebben onder de 
kreet: 'Ulano deur de bocht, Ulano deur de 
bocht'. Want wi'j woonden naost de renbaan 
waor as de haddraeveri'jen weren en Ulano 
was een faveriet drafpeerd uut die tied. 
Veurdat we mit draeven begonnen, reupen 
we eerst ok altied: Klaarmaken... Klaaraf!Zo 
deden ze et op de renbaene ok. Laeter pas 
leesden we dat et peerd Ulaan 0 hiette. En 
nog yule laeter leerden we dat Ulaan ok nog 
een betekenisse hadde: een ruter in de 
vroegere Duutse en Oost-Europese legers. 
Zatten we d'r mit Ulano deur de bocht niet 
iens zo gek veer naost. 

Schoele 

1 Mele 1936: de eerste dag van et ni'je 
schoelejaor. 1k zat d'r vol van. Et was een 
hiele mooie veurjaorsdag en heit hadde 
bedocht dat de koenen mar van de stal 
mossen, in et laand aachter huus. Op de 
boerderi'je was dat iene van de belangriekste 
mementen van et hiele jaor. Dus Andries en 
Willem weren niet naor schoele te branen en 
ik heur al mar an et bloesien trekken: we 
moe'n naor schoele, we kom men te laete... 
we moe'n now echt vot, we kom men te laete.. 
En waor was in mien gedaachten Kees? 
Nargens. Al dat Ulano gedraef kwam mi'j now 
van pas, we weren nog op tied op et schoe- 



leplein. Nao et hektische koenen-uutlaoten en 
et hadde lopen naor schoele kwammen we 
totaol onverwaachs in de volgende commo-
sie: waor is Kees, bi'j' mar allienig, waor is je 
twielingbreur, is Keesje ziek? 
Et eerste wat juffer Theunissen zee in de 
klasse was: 'Je bent alleen, waarom is jouw 
tweelingbroertje er niet?' En hoewel alles 
tegen mi'j pleitte bekende ik bedeesd: 'Kees 
is niet mien tweelingbroertje.' 
Kees leerde makkelik. Ft meerste van wat 1k 
op schoele leerde, vertelde ik him. Hi'j hadde 
best toegelieke mit mi'j naor schoele kund, 
vun 1k. Op de morgen van 5 december moch 
Kees mit naor schoele, liek as aandere 
zussies en bruurties. Mit zien vierend zatten 
we in de baank. Waachtend op Sunderklaos 
was de spanning groot, we weren onrustig en 
drok. Juffer Theunissen hadde heur maotrie-
gels troffen: de kleine kiender kregen een 
stok pepier en een potlood om wat te tekenen. 
Kees nam et potlood in zien knoesien en zol 
los; pats, de punt d'r of. Et duurde een posien 
veur hi'j een aander potlood kreeg en weer los 
gong; pats, de punt d'r of. As 1k dit now nog an 
Kees vertellen kon, dan zol hi'j misschien 
zegd hebben: 'De schoele hadde netuurlik te 
goedkope potloden kocht.' Mar 1k durfde niet 
weer een potlood te vraogen, ik schaemde 
mi'j veur him en 1k was slim in him teleursteld. 
Kees kon nog niet naor schoele. 
De binnenkomst van Sunderklaos was zo 
overweldigend, dat alles ok zo vergeten was. 

Thuus 

De schoele hadde oons dan wel uut mekere 
haeld, mar thuus bleven we toch de twieling. 
De oolderen scheuven hoe langer hoe meer 
warkies (veur en aachter) op oons of. WI'] 
konnen ze niet meer over doen. Eerpelschel-
len, schoenen poetsen, ofdreugen, boonties 
plokken, roepen van de kool zuken. Op de 
zoolder boven de stal waeter pompen in een 
grote bak, veur de drinkbakkies van de 
koenen. Koenen ophaelen veur et melken, 
koenen huden onder et melken as d'r gien 
jister was; melken vanof de dag nao je tiende 
verjaordag. Bi'j dat laeste was d'r dus wel 

Kees en Wiebe Nijboer. 

leeftiedsverschil. Kienderarbeid? Nee heur, 
wi'j hebben oons nooit slaachtoffer vuuld. 
Behalve plichten hadden we ok een hieleboel 
vri'jhied. D'r weren ok haost altied speulkam-
meraoties bi'j oons. Waor koj' meer, waor 
moch ie meer as bi'j oons op de boerderi'je, 
mit et grote arf? 
De foto bi'j dit verhael is uut de winter '41 -'42, 
neumen deur oonze zuster Coba. (Ze had 
een fototoestel van heur 'verloofde' Jaap 
kregen. Mit de radio (centrale) moet et thuus 
lene van de eerste luxe apperaoten west 
hebben). 
Daor staon we as twieling, in et laand aachter 
huus, mit de klompen in de sni'j, Kees even 
wat groter. Jammer veur dit verhael dat we 
hier now krek niet honderd percent as twieling 
op staon. Kees het een trui an, kotte broek, 
zwatte lange kousen (op zundag brune) en ik 
heb een blauw train ingspak an. Mar Kees had 
ok zien trainingspak an had, as hi'j dat niet 
stokken scheurd hadde. Hi'] was mit zien 
mouwe an een punt van een hekke hangen 
bleven en now zat d'r een lillik gat in. Mem 
kon dat wel goed rippereren, mar dan mos ze 
daor de buse uut de broek (d'r zat mar ien 



buse in) veur opofferen. Kees vun dat laeter 
mar knap lastig, een broek zonder buse. Mem 
hadde die trainingspakken veur oons kocht, 
omdat ze nog zonder textielpunten te kriegen 
weren. Et was veur heur weer een zorg 
minder. Ze mos vuuf jongen in et opgruuien 
een betien netties in de kleren holen. Laeter 
lokte dat niet meer. 

Plato 

Ok veur Kees was 1 meie de eerste schoele-
dag. Dat vul veur him slim ongeunstig, omdat 
hi'j in juni geboren was. Nao de zesde klasse 
mos hi'j Ok nog een jaor langer blieven, omdat 
hi'j niet deurgong naor dagonderwies. Hi'j 
leerde doe mar mit iene mit, die naor de HBS 
wol. Kees wol niet, zoas ik daon hadde, naor 
de Ulo. Krek as Eeuwe, Andries en Willem 
gong hi'j naor de laandbouwschoele in 
Berkoop, naor meester Bosje dus. Nog op 
hoge leeftied was Bosje d'r wies op dat hi'j 
vier jongen Nijboer op schoele had hadde. 
Wat de ooldere bruurs niet daon hadden, dee 
Kees wel. Hi'j gong deur naor de laandbouw-
winterschoele in Drachten en was daor in de 
winter Ok in de kost. In dienst, bi'j de locht-
macht in Nijmegen, wodde hi'j selekteerd veur 
de opleiding tot onderofficier, mar hi'j het dat 
niet ofmaekt. 1k miene te weten dat zien 
gemis an wiskundige ondergrond een rolle 
speulde. Mar ik daenke dat et volgende Ok 
mitspeuld het: van huus uut weren we nogal 
a-militair en tegenover gezag hadden we een 
licht-anarchistische instelling. Opgruuien in de 
Zuudoosthoeke hadde zo zien biezundere 
trekkies. 
Kees het daornao Ok even bi'j Amsterdam 
'legen', argens richting Schiphol. Op een 
zundagmiddag, doe hi'j waachtdienst hadde, 
bin ik es naor him toe fietst. Hi'j zat in een 
waachtgebouwgien bi'j de poort en mos zo 
now en dan een ronde lopen. Mit een 
prikklokke mos hi'j dan wel et hiele terrein 
over, want op een peer uuthoeken mos hi'j 
een sleutel in die klokke stikken. Zo kon 
konterleerd wodden of hi'j zien ronde wel 
goed en op 'e goeie tied daon hadde. 
Naachs had Kees Ok vaeke waachtdienst, hi'j 

verveelde him dan slim. Doe bedocht ik dat ik 
krek van een kammeraod een goed uuttreksel 
van een dik stud ieboek kregen hadde. As hi'j 
wat te doen hebben wol, zol hi'j dat naachs 
wel overschrieven kunnen. Waor et over 
gong, vreug Kees. 1k nuumde de titel van et 
boek: 'A history of political theory'. Kees wol 
et wel perberen. Hi'j is daor een keer mit 
doende, komt de Officier van Piket bi'j him 
binnen. Vat doe je?' zegt hi'j, pakt et 
uuttreksel en gaot dat lezen. 'Verdomme,' ropt 
hi'j, jij zit ons te belazeren, net doen of je een 
domme boer bent en ondertussen stiekem het 
werk van Plato bestuderen. Had 1k het niet 
gedacht!' 

De jeugd veurbi'j 

Mit de schoelejaoren, mar veural Ok daornao, 
kwam de twielingrelaosie meer en meer onder 
drok te staon. Zo gaot et in et even: schoele, 
de dienst, opleiding, argens aanders wonen, 
verkering, et wark, trouwen, aander wark, de 
kiender, et wark, kleinkiender.... Laeter kwam 
d'r weer ruumte, de kontakten nammen toe, 
onderwarpen om over te praoten weren d'r bi'j 
de vleet, alles wat Stellingwarfs was hadde 
een bienende weerde, wat d'r vroeger was 
kwam tot ni'j leven. Dat d'r Ok ruumte wezen 
kon veur de dood, was daor niet bi'j inbegre-
pen. 1k hadde wiezer wezen kund. In een 
testement uut 1684 had ik et lezen: 'de 
seeckerheit des doodts ende onseecker tijt 
ende uire wanneer'. Zoe'n formule het wat 
berustends en Ok wel wat troostends. Echt 
helpen dot et mi'j niet. Veur Kees ston de 
Grote Prikklokke verkeerd ofsteld. Graeg had 
ik nog een hieleboel rondes mit him open. 



De geschiedenis van de rietvlechtindustrie en 
de rijksrietvlechtschool te Noordwoolde deur 
Jan de Vries. 

Jan de Vries uut Wolvege, vroeger uut Noord-
woolde, is een slim aktief man. Len man die et niet 
alliend bi'j woorden lat mar ok tot daoden komt. 
Zien betrokkenhied bi'j et yak Hiemkunde dat as 
alternatief veur et yak Frysk op de basisschoelen 
geven wodt, is biezunder groot en het zundermeer 
de anleiding west om dit boek te schrieven. 
Jan de Vries is gien man die zien ofkomst perbeert 
te verbargen. Hi'j is trots op et felt dat hi'j uut een 
vlechters- en stoelemaekersfemilie komt en op de 
aldereerste foto in et boek zien we clan ok een foto 
van himzels doende een maantien te maeken. Dat 
zien betrokkenh led mit et onderwarp de objektiviteit 
niet altied ten goede komt, dot wel blieken uut een 
zin as: 'Natuurlijk had men in het begin de nodige 
aanloopproblemen, maar de Noordwooldigers 
bleken over een groot aanpassingsvermogen en 
over een aangeboren handigheid te beschikken', 
en in de riegelmaotig opdukende woorden as 
'uitstekende', zeer uitblinkende', 'voortreffelijke', 
'prachtige' enzovoort geven an dat hier een man an 
et woord is die slim enthousiast over zien 
onderwarp schrift. 1k neme dat Jan niet kwaolik. 
Zien enthousiasme over de hiele rietvlechtkultuur 
warkt zuver anstikkelik en 1k moet bekennen da'k et 
now al zunde viene da'k een peer jaor leden nog 
een oolde rotanstoel opbraand hebbe. Dat is de 
kracht van et boek. 
Toch hebbe 1k wel een peer punties van kritiek. De 
ondertitel De geschiedenis' enz. pretendeert te 
yule. Et is een geschiedenis wodden. Et boek gaot 
d'r wat dat anbelangt ok niet diepe op deur. Et is 
een boek wodden mit een hoog kijkgehalte'. Meer 
as de helte van et boek bestaot uut foto's. Et 
veurdiel daorvan is dat et hiel vlot lest omdat de 
foto's de tekst hiel dudelik ondersteunen. Jan de 
Vries het keuzen veur een thematische opbouw in 

plak van een chronologische opbouw. Dat het as 
veurdiel dat een onderwarp as een gehiel 
behaandeld wodt, mar as naodiel daj' riegelmaotig 
deur de geschiedenis henne huppelen. Nemt de 
direkteur Ellens ofscheid, even laeter is hi'j weer 
drok doende bepaolde dingen te regelen. 
Toch nemt dit alles niet weg dat Jan de Vries d'r in 
slaegd is een veur iederiene toegaankelik boek 
over de rietvlechtindustrie en mit naeme over de 
rietvlechtschoele te maeken. De foto's bin vaeke 
'buitengewoon' dudelik (om even in Jan zien stijl te 
blieven), en geven een goed beeld van et reilen en 
zeilen van de schoele. Ok de bi'jlaogen mit o.e. 
foto's uut lndonesië bin een anweenst veur et 
boek. Wat spietig is, mar daor kan Jan warschienlik 
ok niks an doen, is et in verholing geringe tal foto's 
uut de daegelikse praktiek. Veerweg de meerste 
foto's hebben te maeken mit de schoele. Daordeur 
wodt d'r te weinig een beeld geven van de 
daegelikse stried om et bestaon. Een boek mit 
alliend mar beelden over de rietvlechtindustrie in 
Noordwoolde en omgeving zol clan ok een anvul-
ling wezen op dit mooie boek van Jan de Vries. 
Een boek dat echt een had kaft verdiend hadde. 
Niet onvermeld mag blieven dat et boek Vlechten 
kan niet meer van Lou rens Looijenga, dat 
toegelieke uutkommen is, ok as een anvulling zien 
wodden kan op et boek van Jan de Vries. 
Looijenga het naemelik vanuut een totaol aander 
perspektief de vlechtindustrie beschreven. 
Kritischer en misschien wat minder toegaankelik, 
mar daorom beslist niet minder weerdevol. 
Meensken die deur et boek van Jan de Vries 
enthousiast wodden binnen, moe'n zeker ok et 
boek van Lou rens antugen. Veur de echte 
liefhebbers is d'r clan nog et boek van L. Kamminga 
uut 1964: Geschiedenis van Noordwo/de en de 
Rotanmeubelindustrie. 

160 pag. ISBN 906466 1022. f 37.50 



Koop Gorte 

Et boerehiem van now 

In de serie over boerderi'Jen verte/de oold-boer Koop Gorte eerder over et oolde boerehiem van 
zien stolpboerderi'Je an de Hoofdweg in Hooltpae. (Zie De Ovend, jaorgang 27, nommer2 en 3). 
Een posien nao-de-tied beschreef hij hoe dat h/em Iaeter veraanderde, zoas dat vanzels bi7 
een protte boerehiem geberude. Over die veraanderings kun Jim dit keer lezen. (sab) 

Et boerehiem van vroeger, zeg mar in de 
dattigerjaoren van de veurige ieuw, ziej' 
vandaege-de-dag niet meer. De boerderi'jen 
of boerebedrieven bin veul groter wodden. De 
kleine bedrieven bin haost allegere vot. Ze bin 
meerstat uutsaneerd of d'r was glen opvolger. 
De buurman kochte clan et taand en zo gong 
et veerder. Mit naeme de ruilverkaveling 
dreug d'r toe bi'j dat de boerderi'jen groter 
wodden. Dat gebeurde ok mit oonze stolp-
boerderi'je an de Hoofdweg in Hoottpae. 
Et ienigste dat bi'j oonze boerderi'je nog 
percies zo is as vroeger, is de oolde boerde-
ri'je zets mit de stookhutte d'r bi'j. Behatven 
clan de koestatlen, die bin wat veraanderd, al 
is de indieting etzetde bteven. De rieget iepen 
en ekkelbomen bin haost hietendat verdwe-
nen, mar d'r is wet veur ni'je beptaanting 
zorgd. Wat ok bteven is, is de oolde mei-
doom- of stiekethege. Die staot veur de hiete 
ptaets langes en veur et Iaand an weers-
kaanten van de boerderi'je. In 1958 is d'r een 
dienstwoning bi'j bouwd veur mien vrouw 
Jopie en mi'j. Tegere mit mien oolden runden 
wi'j doe de boerderi'je. 
An de westkaante van de boerderi'je wodde 
eerst een waegenschure timmerd. Mien 
vader, Piet Gorte, was van huus uut ok 
timmerman en gezaemetik is die schure doe 
zet van haost attegeer ootd materiaot. An de 
zuudkaante was d'r trouwens in 1956 at een 
schuurtien veur varkens bi'j kommen. In 1962 
wodde d'r een autogerage timmerd, waor ok 
ruumte in was veur warktugen. Die gerage 
kwam an de noordkaante van de waegen-
schure. In 1964 timmerden we een varken-
schure die inricht wodde mit varkenhokken. 

Wi'j hadden in die tied at hiel wat fokvarkens. 
D'r wodde Iaand bi'j kocht, et mesienepark 
wodde uutbreided en an de westkaante van 
de grote varkenschure kwam in et vertengde 
een toods mit vier vakken veur twie trekkers 
en wat warktugen. 
In de oolde boerderi'je wodden de varkenhok-
ken ommebouwd tot koestalten. Van de pot-
stal maekten we een katverhokke en onder et 
vierde hujvak veraanderden we de varken-
hokken in pinkestatlen. Peerden weren d'r 
doe al niet meer op et bedrief. De peerdestat 
bouwden we omme om daor vier grote fok-
koenen in kwiet te kunnen. Die koenen weren 
hiet geschikt om K.I.-botlen bi'j te verwekken. 
Now en clan kochten we d'r ok taand bi'j en 
kregen we nog meer vee. De schurereed of 
de dete veraanderden we in een koestat veur 
zestien koenen. Ok onder et twiede hujvak 
kwammen pinkestatten. Al dat timmerwark 
deden we veur et grootste pat zels. De 
boerderi'je zat onderhaand stiefvot vee en we 
bekeken de meugelikheden van et uutbreiden 
es wat beter. Et lot wodde best ist en in 1972 
wodde d'r een grote, zonuumde gezwaaide', 
Hot Iaanse stat bi'j bouwd. In die ni'je stat 
konnen we 72 koenen kwiet. De stat kwam an 
de oostkaante van de boerderi'je en om die 
reden verdween de oolde appelhof. Et bedrief 
gruuide deur en in 1977 kwam d'r an de 
westkaante van de ni'je stat een vteugel bi'j. 
D'r konnen now mit mekaander zoe'n honderd 
koenen in. In de oolde boerderi'je kwam men 
de pinken, hokkelingen en de krek geboren 
katfies te staon. De stalten teken te groot, mar 
deur aandere bloedvoering pasten ze hier 
goed in. 



Disse foto maekte 1k rond 1993 vanuut een helikopter. Alle gebouwen die now bij de boerderi'je heuren, 
bin hier goed op te zien. 

Intied weren de varkens verdwenen van de 
boerderi'je. In de grote varkenschure kwam-
men speciaole boxen veur bollen an de iene 
kaante en an de aandere kaante veur 
jongvee. Ok de anbouwde waegenschure 
vertimmerden we tot jongveestaHen. An de 
noordkaante van die schure is doe een ni'je 
schure bouwd as ni'j onderkom men veur de 
warktugen. 
Et gong de hieltied Ok mar deur mit de 
uutbreiding van Iaand. Daordeur kregen we 
vanzels nog meer warktugen en grotere 
warktugen die niet meer in de kleine varken-
schure pasten. Daorom kwam d'r een grote 
loods bi'j an de zuudkaante van de grote 
varkenschure. Dat was een hiele uutkomst, 
want now hadden we alle warktugen weer 
onder ien dak. 
Ondertussen was d'r in 1973 ok een grote 
torensilo bi'j kommen. Die silo vervong de 

oolde kuilbulten. Altied dat gedonder mit dat 
plestiek; et wi'jde en flodderde overal henne. 
Overal haj' kuilbulten, et hiem ston soms an 
de weg toe vol mit van die bulten. Ze weren 
soms waarm en schimmelig en dat was veur 
de beesten niet best. In de ni'je silo kon zoe'n 
veertig ha in. Laeter is hi'j twienenhalve meter 
verhoogd en mit de komputer wodt alles now 
regeld. 1k hole van netties om de deure, een 
bende he'k een hekel an. Nao een peer jaor 
bleek de torensilo liekewel al weer te klein en 
legden we daorom een grote rieplaete an op 
et laand vlakbi'j de stal. Intied was ien van 
oonze dochters (zeunen hebben we niet) 
trouwd mit een boerezeune en zo boerkten 
we in maotschopverbaand veerder. De jeugd 
had wat ere idenen en d'r kwam een grote 
ligboxestal an de zuudkante van de Hollaanse 
stal. Et wodde een vierriegelige stal daor 125 
koeken in konnen. De Hollaanse stal wodde 



ommebouwd tot Iigboxestal veur et jongvee. 
Ok kwammen d'r in diezeide tied an de 
westkaante van die stai twie gieufsiIo's veur 
de opslag van mals. 
Zo kuj' zien dat et boerehiem d'r now hiei 
aanders uut zicht as rond 1935. Et is van-
daege-de-dag een dOrp op himzels. De tied 
zal et leren as dit now zoe'n stok beter is. Mar 
misschien wo'n de bedrieven nog wel groter, 
wie zal et zeggen? 

Willem Jan Teijema 

honds 

et was op 'n zundagmorgen 
ik zat op mien fiets en ree 

zomar wat, van hier naor daor 
of iichtkaans doelbewust van a naor b 

ik zat dus op mien, niet zoe'n hiele beste 
een anbieding veu rig jaor bi'j v en d 

kraekte vot en roestte daolik al 
mar ja, veur f 399,-- was ie toch van mi'j 

mit mien gedaachten bi'j zokzowat 
fietste ik deur et mooie dörpien e 

zonder da'k d'r arg in hadde 
kwam zomar inienend een hond veurbi'j 

hi'j of zi'j zat in een rejaoie middenkiasser 
ik kan me verzinnen mar ik docht een rover 820 c 

ailienig, Iinksaachter op de roeme baank 
mit 'e kop aachtersteveuren zat zi'j of hi'j 

mit een 'meewarige' bilk, ogen wat sleuten 
was et intens mitieven wat daor biieken dee 

iangzem dri'jde et blest de kop omme 
keek zochtende, nog even naor mi'j 

wus et zeker en schudde nee 



Jan Bakker 

De bedaorde plattelaanders 

Zwarftocht langs Jeugdharbargen 

In de dattigerjaoren was et glen kielnighied 
om een fietsvekaansie van een dag of achte 
in Nederlaand maeken te meugen. Now weet 
ik wel daj' in die tied veur een betien geld hiel 
wat of fietsen konnen, mar de melk brocht in 
die tied ok mar een halve stuver de mingel op. 
Hoe et ooit op touw zet is herinner ik mi'j niet 
percies meer, mar et is in gang zet deur een 
peer HooltpaeIgers die zoks soortgelieks 
ok onderneumen hadden en die heur om de 
leeftied 'de bejaorde plattelaanders' nuumden 
in heur reisverslag in de kraante. Mien 
mitgezel was een neve van mi'j, die ok een 
jaor of veertien was. Now vunnen oonze 
oolden et veiliger om et wat georganiseerd te 
doen, omdawwe ok mar jongen van de 
'vlakte' weren, die niet zo vaeke veerder dan 
Ooldelaemer west hadden. Daoromme biwwe 
lid wodden van de 'Nederlandse Jeugdher-
berg Centrale', ofkot de N.J.H.C. In 1934 
vertrokken we morgens bepakt en bezakt de 
kaante van de Ofsluutdiek op, die doe (krek) 
omtrent een jaor oold was. 1k hebbe al 
opschreven deur wat veur dorpen we 
allemaole kommen binnen, mar dan wa'k de 
hiele Ovendomtrent neudig. Bi'j de waeterto-
ren van Bolsward hewwe nog een broggien 
eten en om vier ure stonnen we op de kop van 
de Ofsluutdiek, waornao we nog een dattig 
kilemeter mit de wiend tegen fietsen mossen 
en we kwam men ok al van Ooldelaemer. Bi'j 
Kornwerderzaand ston de brogge eupen veur 
wat kotters, die van de Noordzee of heur 
thuushaeven opzuken gongen. Dat verlette 
aorig en we mossen om zeuven ure uterlik in 
de Jeugdharbarge in Oosterlaand wezen. Van 
de vader van de Jeugdharbarge kregen we 
dan ok mitien te heuren dawwe in overtreding 
weren, mar doe hi'j heurde van de eupen 
brogge, hadde hi'j dr begrip veur dawwe te 

laete weren. Dawwe eten hebben as turfgre-
vers die aovend zal lederiene wel begriepen. 
Nao et eten zatten we gezellig mit mekere om 
een grote stamtaofel spellegies te doen en 
vas-sies te zingen uut de bundel van Jan 
Pierewiet, zoas: Op naarbuiten, Wijgaan 
dwalen en My Bonny is over the Ocean. 
Veurdaj' morgens op de fiets stapten mossen 
je eerst de boel anvegen mit een grote 
luiwaegen en was et al gauw negen ure veur 
we veerder konnen. Dwas deur de ni'je 
dörpen van de Wieringermeer, zoas Slootdorp 
en Middenmeer gongen we richting Den 
Helder. Nao et inspekteren van et marinege-
beuren gongen we bi'j et vliegveld De Kooi 
langes in zudelike richting o.e. deur Lutjewin-
kel en Hoogwoud op oons slaopadres in 
Wognum an, kennissen van mien neve. 
Onder et fietsen d'r naor toe vertelde mien 
neve wat mi'j daor van die femilie te waachten 
ston. De vrouw was neffens him wat riekelik 
uut de kluten wassen en dat gaf aorig 
perblemen mit de hoogte van de deuren, dat 
1k wodde al aorig ni'jsgierig. Bleek 1k d'r vies 
instonken te wezen, want doe we binnen-
Iaoten weren, zat me d'rtoch een aemel 
wiefien te eerpelschellen en dat bleek dus 
vrouw Zorgdrager te wezen. 
De dadde dag gongen we naodawwe Alk-
maar bekeken hadden in de richting van de 
dunen om via Castricum en Beverwiek in de 
Jeugdharbarge Duinzicht in lJmuiden te bela-
nen. 1k herinner mi'j nog goed dawwe aovens 
bi'j de sluzen krek et stoomschip Oranje van 
de Hollaand-Amerike-lijn binnen veren zaggen. 
Mit de eterije in de Jeugdharbarge was et as 
volgd regeld: et morgenbroggien en et waar-
me eten aovens was bi'j de pries inbegrepen, 
mar onder de middag moj' jezels redden. 
Vaeke kochten we wat an een bakkerskarre 
zaos bi'jveurbeeld een halve wittebrood veur 
negen cent en daor hadden we mit oons 



beidend genog an. We sneden et brood in de 
Iengte deur en smeerden dr dan een knappe 
laoge boerebottertussen. Mien neve regelde 
de centeraosie en extragies weren d'r neffens 
him niet bi'j. 
Van lJmuiden of fietsten we over Halfweg 
naor Schiphol waor je doe mit de fiets nog 
dichte bi'jkommen konnen. Mit de pont 
mossen je over de Ruigvaort om via Boven-
kerk in Amstelveen terechte te kommen. Daor 
ligt now een zesbaens autoweg naor 
Schiphol. Langs de Amstel en de Waver 
gongen we naor Abcoude om over Braam-
brogge, Loenen en Maarsen bi'j Jeugdhar-
barge Reinouwen in Bunnik te arriveren. In 
dat kesteel vuulden we oons wet aorig veilig, 
meer as de meiden, want Ok doe at perbeer-
den de jongen bi'j de vrouwluden naachs 
inwoning te kriegen. Mar de vader van de 
Jeugdharbarge was hier op bedocht en wus 
rap de bokken van de geiten te scheiden. Wi'j 
vunnen die stadse jongen mar aorig vri'j. Wi'j 
sleupen deur al dat fietsen, tachtig kilemeter 
daegs, as marmotten. Et bedde opmaeken 
morgens gebeurde onder toezicht: dikke 
boven, dunne onder, rooi raand boven en dan 
vertrokken we weer naor oons volgende 
slaopadres. Eerst morgens mit een groepien, 
mar meerstentieds bleven we al gauw mit zien 
beidend over. Mien neve was een zeune van 
de gemientetimmerman en hadde de 
zunighied van huus uut mitkregen, want zien 
vader zee altied at: 'vaast geld, vaaste 
armoede.' Ok bi'j oons op de boerkeri'je was 
et gien vetpot in de krisistied, mar we hadden 
veur een gedielte wet oons eigen voedsel en 
dan kwam et wat roemer omme. 
De Jeugdharbarge Alteveer in Arnhem zol 
veur dat jaor et zudelikste punt wezen. 
Daornao hebben we slaopen bi'j de femilie 
Harkema in Epe, Ok kennissen van de oolden 
van mien neve, dus weinig kosten. Via ZwolIe, 
Rouwveen en Staphorst biwwe de Iaeste dag 
naor huus toe fietst. Et het een mooi weke 
west en we hebben een aorig stokkien van 
oons laand bekieken kund. 
Ok in 1935 biwwe een weke lange langs een 
stokmennig jeugdharbargen fietst. Via Nieuw-
Leusden en Ommen naor De Iemenschoer in 

Delden in et Twentelaand. In Boekelo vullen 
oons de kleine hokkies op die bruukt wodden 
veur de zooltwinning. Borculo wollen we niet 
overslaon vanwege de cycloon die daor dat 
jaor woeded hadde. Zels in Ooldelaemer was 
et midden overdag zo zwat as de naacht west. 
Et volgende slaopplak was jeugdharbarge 'De 
Wolkenland' in Beek bi'j Didam en nao 
bezichtiging van kesteel Doornburg gongen 
we de aandere dag naor jeugdharbarge 
'Overberg' bi'j Ni'jmegen, waor we vanuut de 
slaopzaelen een prachtig uutzicht hadden op 
de mit honderden Iaampies verlochte 
Waalbrogge. Over diezelde brogge gongen 
we in de riGhting van Mook, deur et Iaand van 
Maas en Waal, via Grave en Den Bosch om in 
Vucht terechte te kommen, oons zudelikste 
adres, dat 'De Mijlpaal' hiette. De vader keek 
at wat bedaenkelik doe wi'j daor an de laete 
kaante ankwammen en hi'j zee mit een 
staolen gezicht, dawwe niet meer kommen 
hoefden. Daor stonnen we mit oons goeie 
gedrag en mien neve zee: 'Now, dan 
moewwe mar veerder kieken!' Waorop de 
vader zee, dat as wi'j d'r at weren, we toch 
niet meer hoefden te kommen. Hi'j zal wet an 
oonze gezichten zien hebben, dawwe 
plattelaanders weren en makkelik d'r in 
trappen zollen. 
Weeromme biwwe langs Lunteren de 
jeugdharbarge 'Poelakker' en 'Jong Amers-
foort' naor Kaampen fietst waor we in 'De 
Steur' een gedielte van de kezerne slaopen 
hebben. Over Grafhorst en Genemuden naor 
Vollenhove, waor doe nog veul hujbulten stief 
tegen de diek stonnen, mit de waorschouwing 
d'r bi'j daj' daor veurzichtig mit vuur wezen 
mossen. 
Haost thuus deur Ooldelaemer fietsend 
zaggen we dat d'r wat mit Jaap Stroop, oonze 
smid an de haand was. Et dee blieken dat hi'j 
mit de moter over de kop gaon was. Een 
monteur van de P.T.T. ston mit de ledder 
tegen een tillefoonpaol en Jaap ree him die 
ledder onder de bienen vot. 
In die twie jaor hebben we duzend tot 
twaelfhonderd kilemeter fietst en dat mit 
fietsen zonder versnellings, mar doe weren 
we wet 65! jaor jonger. 
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De oorlog in de Stellingwarven - 28 - 

Et oorlogsgeweld gong gelokkig in 1941 nog 
an oons veurbi'j zonder dawwe d'r tevule van 
vernamen, behalve naachs. Dan heurden we 
de Ingelse bommewarpers in et donker over-
trekken naor heur vere doelen in Duutslaand. 
Heur navigaosiemiddels weren nog hiel 
beparkt in de eerste oorlogsjaoren en 
zodoende goolden ze wel es een oriëntaosie-
fakkel of zo wi'j dat nuumden, een lochtkoegel 
uut die clan een posien an een parechute of 
een bellon hong te branen. le konnen d'r 
werachtig de kraante bij lezen, as zoe'n ding 
hoge in de locht hong te walmen. Dit was veur 
de Ingelsen de ienige men iere om te weten te 
kommen, waoras ze boven zatten in de 
beginjaoren van de oorlog, want veur heur 
was daor beneden gien lochtpuntien te zien in 
et verplicht verduusterde Nederlaand. Wi'j 
mossen verduusteren en d'r moch gien 
spraankien locht te zien wezen deur de 
gedienen en alle straotlanteerns weren uut. 
Daordeur bin d'r in die tied hiel wat meensken 
verongelokt, die in vaorten en sloden leupen. 
Zo lees ik in mien liesien van meensken, die 
omme kommen binnen deur ongelokken in de 
oorlogsjaoren o.e et volgende: Eva de Lange, 
geb. te Westste/Iingwerf 12 maart 1916, 
over/eden 8 december 1942 te Steenwijk, 
woonde te Steenwijk. Kal/enkotera/lee, 
dienstbode. Verdronken tengevo/ge van de 
door de bezetter uitgevaardigde verduiste-
ringsvoorschriften. Plaats van ongeva/, 
Steen wijkerdiep. 
Auto- en fietslanteerns mossen ofdekt wezen 
mit ofscharmkappen, zodat d'r mar een klein 
strepien locht overbleef. Ok vernammen wi'j 
dat et oorlog was deur et kenongebulder, dat 
van de Noordzee of hier tot oons deurdrong. 
De vliegtugen die overdag over oons henne 
vleugen, weren op een inkelde nao allemaole 
Duutsers. De Ingelse bommewarpers weren 
veul te licht bewaopend veur dagvluchten en 

vleugen daoromrne de hiele oorlog naachs in 
't duuster. 
De Amerikanen mit heur bommewarpers 
konnen we in 1941 nog niet verwaachten, die 
kwammen pas in 1943 en de eersten zaggen 
wi'j boven de Stellingwarven in jannewaori 
1943. 

Bommen op de regio 

Wel gebeurde et, dat een Ingelse bommewar-
per in nood naachs zien bommen valen leut 
en daor bin d'r vri'j wat van naor beneden 
kommen in de Stellingwarven o.e. bi'j et hoge 
broggien in Spange, op drie plakken in 
Ooldelaemer, waordeur een boerderi'je an De 
Ku under ofbraande, in Sunnege, op 'e Hoeve 
op twie plakken, aachter Berkoop en bi'j 
Ni'jberkoop, bi'j Makkinge, Oold Appelsche en 
De Fochtel en tot slot in Lege Duurswoold. 
Dan lag d'r nog een bom in Haulerwiek die in 
december 1985 onschaedelik rnaekt is. Op 
iene van de drie nuumde plakken in Ooldelae-
mer liggen nog iene of twie bliendgangers, die 
daor in et veurjaor van 1941 terechtekommen 
binnen. Een bliendganger is een born, die wel 
op scharp staot, mar niet ontploft is. Disse 
dingen liggen aachter de Boelstraweg, dichte 
bi'j de Kuunder. Omdat dat allemaole 
voegeltieslaand wodden is hebben ze daor 
een dichte gruuid meertien (de Brandemeer) 
weer uutbaggerd en veur die modder mos 
een opslag kommen. Dat zol op een stokkien 
laand waor die bommen liggen konnen. We 
hebben daor drok an et zuken west: de 
pelisie, de marinezuukdienst uut Den Helder 
en de schriever van disse artikels. We hebben 
ze niet vunnen en et baggeren is gelokkig 
allemaole goed gaon. De spoorbrogge over 
De Lende tussen Wolvege en De Blesse is op 
zaoterdag 7 april 1945 deur een peer 
Typhoon jachtbomrnewarpers bombedeerd 



mar ze hebben de brogge niet raekt. lene 
ontplofte in De Lende, iene in de spoordiek en 
iene kwam bi'j de Rieksstraotweg terechte, 
niet zo veer van de woning van de femilie 
Visser. Ze hadden alle ruten d'r uut. Zeer 
warschienlik ligt d'r in et stokkien laand an de 
westkaante van de lijn en an de noordkaante 
van De Lende nog een bliendganger. Een 
Typhoon nam twie bommen mit, onder elke 
vleugel iene, en d'r weren twie vliegtugen. 
Drie bommen bin ontploft, mar de vierde niet. 

Drama's 

Een peer drama's die heur in de naacht 
ofspeulden boven oonze regio, wil ik de lezers 
niet ontholen. Ze hebben niks mit oonze 
omkrieten te maeken, en ik hope dus niet dat 
jim mi'j d'r op anvalen. Op de bi'jienkomst 
lestleden in oons gebouw in Berkoop van 
schrievers en mitwarkers van De Ovend was 
mien serie in de ogen van iene van de spre-
kers niet een stien hoge. Gelokkig weren d'r 
Ok aanderen. We gaon dus deur, zolange d'r 
Ok nog aandere stemmen opgaon. Now dan!! 
In de naacht van 6 op 7 november 1941 doe 
de Ingelsen in de naonaacht weeromme 
kwammen van een anval op Osnabrück 
wodde een twiemotorige Ingelse Hampden 
bommewarper boven disse omkrieten 
aachternaozeten en bescheuten deur een 
Duutse naachtjaeger, in dit geval een 
twiemotorige Messerschmitt BF 110. De 
Hampden, die een bemanning hadde van vier 
personen beheurde tot et 408e Kannedese 
Squadron. Normaliter hadde de Ingeisman 
gien schijn van kaans tegen de Duutser mit 
zien yule zwaodere waopens en dit wus de 
piloot mar al te goed. Onder de koegelregen 
van de Duutser zette de Ingelsman de 
Hampden op zien kop en gong over in 
duukvlocht, want dit was de ienige kaans. Et 
lokte werachies. Ze weren de Duutser kwiet, 
mar et was van kotte duur. De piloot (zien 
naeme was Pilot Officer Dodson) ontdekte 
allemaole rook in de cockpit. Zien konklusie 
was: we staon in de braand. Dus de parre-
sjute angespen en d'r uut. Over de intercom 
gaf hi'j opdracht: 'Prepare to bale out' 

(klaormaeken en d'r uut). Drekt daorop 
ontdekte de piloot dat hi'j tout zat, et vliegtuug 
braande niet, de smog was teroggesleugen 
kordietwalm van zien eigen mitrailleurs, die de 
cockpit in de damp zette. Drekt herreup hi'j 
zien bevel, mar et was al te laete. Et ontsnap-
pingsloek in de vloer ston eupen en d'r miste 
een lid van de bemanning. De Hampden mit 
een man minder laande veilig op vliegveld 
Syerston in lngelaand. Ondertussen zakte et 
vierde bemanningslid rustig an zien parresjute 
in de locht naor beneden, mar daor waachtte 
et koolde glinsterende lesselmeerwaeter. Een 
peer daegen laeter spoelde bi'j Hindelopen 
een stoffelik overschot an van een Ingelse 
vlieger en wodde daor bi'j die mooie karke 
begreven. Et was et lichem van de 21 -jaorige 
Sergeant Bernhard William Palastanga uut 
Hollington, de navigator van de Hampden, die 
mit een man te weinig op Syerston laande. 
Dit was now zoe'n drama, dat op et verloop 
van de oorlog hielendal gien invloed hadde, 
mar veur de persoon de dood deur een verzin 
betekende. Dan is d'r de waor gebeurde 
geschiedenis van de Ingelse Wellington 
bommewarper, die mit een branende moter 
boven Nederlaand vleug. De branende moter 
die nog wel leup, wodde stopzet en de 
inbouwde braandblusser in de moter wodde 
inschaekeld. Et systeem warkte niet meer en 
dus vul d'r an blussen niet te daenken en 
mossen d'r aandere wegen zocht wodden. D'r 
wodde een gat in de ziedwaand maekt boven 
de vleugel en iene van de mannen gong (mit 
angespte parresjute) en mit een liende 
vaastebunnen deur et gat op de vleugel. Now 
moe'we even weten, dat de Wellington in die 
tied vleugels hadde van spantwark mit linnen 
overtrokken. De man gong op de vleugel en 
om hoolvaaste te vienen, trapte hi'j (kroepen-
deweg) gatten in de linnen bekleding. Hi'j zag 
(deur een dekklietien over vlam men te 
gooien) kaans et vuur uut te kriegen. De 
Wellington laande veilig op iene moter, mar 
verirommeld in lngelaand en et bemannings-
lid wodde onderscheiden mit de hoogste 
Ingelse onderscheiding, de VC ottewel et 
Victoria Cross. Hi'j hadde d'r een hoop veur 
doen moeten. Hi'j het de oorlog niet overleetd. 



foto boven: Duutse soldaoten bi'j et wrak van een Wellington op de wal bij Hindelopen. Ze hebben et wrak uut et lesselmeer haeld, 

dat daor daelekommen was op 15 augustus 1941. Dudelik is hier de spantkonstruktie te zien. die mit linnen overtrokken was. 

foto onder: Dit leup minder goed of. Disse Wellington kwam daele in et lesselmeer op 29ju1i 1942 bij Schellingwoude. Doe de 

Duutsers et toestel naor boven haelden, deden ze een lugubere ontdekking. De piloot, Flight Sergeant J. E. Gilbertson zat nog op 

zien stuurstoel in de cockpit, die hielendal inmekeer drokt zat. Hif wodde naor Amsterdam brocht. Dudelik is hier et linnen te zien. oat 

over de spanten trokken wodde bi'j de Wellington. 



De tereur begint 

In de eerste maonden van 1941 begint 
langzem mar zeker de waore aord van de 
bezetters en heur haandlangers heur of te 
tekenen in terreurakties, waormit veural de 
Joden te maeken kriegen. Op 3 feberwaori 
1941 ontstaot zomar braand in een Joodse 
Synagoge in Den Haag en in de naacht van 8 
op 9 feberwaori bast de bom in Amsterdam. 
Hiele groepen N.S.B.-ers en Duutsers gongen 
de Joodse buurt in en ze hebben heur daor 
beestachtig gedreugen, wat ze op 11 feber-
waori nog een keer deden. Bi'j disse rellen die 
mit de Joden ontstonnen, wodde de N.S.B.-er 
en W.A.-er H. Koot onder de voeten lopen en 
hi'j overleefde dat niet. Doe weren netuurlik 
de raopen geer bi'j de Duutsers en heur 
anhang. Dat ze dat zels uutlokt hadden, 
kwam niet in de domme koppen op. Honder-
den Joden bin doe oppakt en de Feberwaori-
staeking op de 25e  van die maond was et 
gevoig. 
Wi'j hadden nog een lange weg te gaon in de 
jaoren die nog kwammen. 

Harmen Houtman 

Koemegien 

Koemegien mit blauwe raand, 
zonder schottel, zonder oren, 
uut glazuur en klei geboren, 
ofdrok van een boerehaand. 

Andaenken an stille kracht, 
het een leven overwunnen, 
het de tied tegere bunnen, 
staot te steren, waacht... 

Koemegien, wat schenneseerd, 
kleine baste, schilfers vot, 
en et levenschaad zo kot, 

d' inhoold vaeke ommekeerd. 

Klein petret mit doff  glaans 
uut een stoffig hoekien kregen, 

weert deur tied, onzicht'bre vegen, 
nooit meer hope, nooit meer kaans. 

Koemegien, opni'j belocht, 
Iaot mien langst dieper zweven, 

vary' en kwaste gaon haost beven, 
doe 't palet de kleur bedocht. 

Levensloop op taofelblad, 
'k kan de geur van de soepe roeken, 

vaek verpakt in blauwe doeken, 
in de dieze, koold en nat. 

Koemegien mit blauwe raand, 
vragt naor roege warkers-hanen, 

basten lippen, gele tanen, 
schoft in zunnig hujjerslaand. 

Koemegien, 'ken nietje 'van' 
stille hang ie an de mure, 

angst, teder, ieder ure, 
en ik daenke daankber an.. 



Ybe Duursma 

De Geele Bos 

In 't lest van 1999 wodde 1k benaoderd deur 
Jehan Wijnsma uut Hooltwoolde an de 
Otterweg vlak bi'j Mildam mit de vraoge of 1k 
Ok een naeme wus veur heur camping. De 
femilie Wijnsma was naemelik doende mit et 
anleggen van een camping, een boerecam-
ping. 
Zels hadden ze in gedaachten de naeme 
Tjongervallei of Tjonger, dit wodde deur mi'j 
ofraoden, Tjongervallei of Tjonger bin al 
bekende naemen, mien suggestie was: nuum 
heur Geele Bos een naeme, die eertieds 
schreven wodde mit dubbel ee, een oolde 
veldnaeme die ok veurkomt in et veldnaeme-
boekien van Der Izzerd, Hooltwoolde en 
Nijhooltwoolde. Disse naeme is deur 
Wijnsma overneumen en staot uutneudigend 
op een bod an de Otterweg. 
Dat disse naeme een sukses is, dee blieken 
uut de reakties die veu rig jaor kwammen mit 
de vraoge hoe komt De Geele Bos an die 
naeme. 
Ok Jan Meier uut Et Vene (zien pake woonde 
destieds daor in de buurt) was beni'jd naor et 
ontstaon van disse naeme. Radio Fries-
laand toonde belangstelling deur mi'j 
tillefonisch te benaoderen, 1k kon de herkomst 
Ok niet verklaoren. Allienig disse naeme 
wodde altied zo bruukt. 
Radio Frieslaand zund een dag laeter op 19 
september een pergramme uut waorin an de 
luusterers een oproep daon wodde of d'r Ok 
lene wus wat die naeme betekende en waor 
die van ofleided was. 
Niet vuul Iuusterers wussen een antwoord. 
Allienig iene uut Wolvege (vroeger uut Mu-
dam) hadde een verklaoring: 'As jongen 
speulden ze graeg in De Geele Bos en as ze 
dan thuus kwammen vreug moeder: Bin jim 
weer in De Geele Bos west?' Wi'j zatten dan 
onder et stoefmael ofkomstig van de bluui-
ende gaegel (dit is een stark roekende struke, 

vlooien hadden d'r een hekel an). 
Ft juuste antwoord kreeg 1k van Roel Meibos 
uut Tjalleberd, oorspronkelik Ok uut Mildam. 
Hi'j hadde ok et pergramme volgd. Neffens 
him klopten de suggesties niet. Doe hi'j jong 
was, was hi'j Ok vaeke te vienen in De Geele 
Bos; ok dan zatten de kleren onder et 
stoefmael mar dat kwam van de bluuiende 
brem, de gele bos ston d'r vol mit. 
In de dattigerjaoren van de veurige ieuw is de 
helte van dit bos verkocht: twienenhalf bunder 
veur f 1400,--. Disse ni'je eigener het die brem 
in lene keer opruumd. 
De camping is in 1999 anlegd in de Ii'jte van 
de bos. Prachtig mit een briede brogge over 
de scheidingssloot. Deur de bos is deur 
Wijnsma een kuierpad anlegd tot an de 
Stelweg; daor staot een baank om even te 
genieten van de rust die daor nog heerst. 
Mit de elgener van de oostelike helte van de 
bos het Wijnsma overienstemming berikt over 
bruken van et pad. 
De camping zels is nettles inricht, dat gelt Ok 
veur et arf en de stallen. D'r bin gaasten die 
hebben noolt een boekeri'je zien. Ze kieken 
reer op naor de orde en nethied van dit 
boerebedrief. Een opstikker veur de boere-
staand in et algemien. 
Ok het Wijnsma een terras anlegd veur veur-
bi'jgangers waor aj' een koppien koffie, thee 
of wat aanders bruken kunnen. De uutneudi-
ging staot Ok op een bod an de Otterweg. De 
camping, zoas et now Iiekt, is een sukses: in 
et startjaor 1999 weren d'r 500 overnaach-
tings en veurig jaor 1200. 
15 April gaot de camping eupen en 15 oktober 
wodt ze sleuten. Veural mit de pinksterdae-
gen en mit de bouwvak is et aorig drok. 
Gaasten kommen uut hie[ Nederlaand mar Ok 
uut Belgie, Duutslaand; mond-op-mond 
rekiame schient hier belangriek te wezen. 
De camping is Iegen an de Rietlandenroute 



en Ok an et Sint Japik-kuierpaad. Ok de 
gebrukers van dit pad kunnen overnaachten 
bi'j Wijnsma. Dat is al vaeker as len keer 
gebeurd. 
Ok in 1944 kreeg De Geele Bos bekendhied 
doe een stokmennig piloten van een Amen-
kaanse bommewarper die op 7 meie 1944 in 
de poolder van Hooltwootde uut et vliegtuug 
sprongen weren d'r een dag en een naacht in 
een onderdukershol een schoelpiak vunnen. 
De Duutsers hebben driftig op zuuk west naor 
de piloten. 
Dit schoelpiak hadden ze te daanken an Jan 
Visser een muddejaeger die daor toevallig in 
de buurt was. 
Wijnsma wil graeg weten waor dit hol is, d'r is 
iene die et wet en dat is Jan Visser. 

Willem Jan Teijema 

en aandersomme 

as (een) dichter 
wi'k schilderen 

hoe as et is 
hoe as et was 
(en veural Ok) 

hoe as et 
(niet) 

wezen mos 



Pieter Jonker 

Jeltje van Nieuwenhoven te gaaste 

Dr. Cor Trompettergeft et eerste exemplaor van Vakbeweging in de Friese Venen an 
Jeltje van Nieuwenhoven, veurzitter van de Twiede Kaemer. 

In dezelde weke dat et CDA op warkbezuuk 
was, was d'r Ok de prissentaosie van een ni'j 
boek bi'j de Stellingwarver Schrieversronte. Et 
was een lezingenbundel over et Nationaal 
Arbeids-Secretariaat (1893-1940). Et gong 
om een saemenwarkingsprojekt van de 
Vakbondshistorische Vereniging Warkgroep 
Frieslaand en de Stellingwarver Schrievers-
ronte. In de bundel weren naost een veur-
woord van Joop van den Berg drie inleidings 
opneumen. In de eerste inleiding gaot Marten 
Buschman uut Den Haag in op de geschiede-
nis van Het Nationaal Arbeids-Secretariaat. In 
de twiede inteiding staot Kerst Huisman uut 
Liwwadden stifle bi'j et N.A.S. en de Friese 

veenstaekingstradisie en de sociaole en 
kultuurhistorische aachtergronden van et 
N.A.S. in Frieslaand. Hans van Borselen van 
De Fochtel beschrift et N.A.S. in Appelsche. 
De inleidings wodden oorspronkelik hullen op 
een studiemorgen van de Vakbondshistori-
sche Vereniging Warkgroep Frieslaand op 6 
november 1999 in Raevenswoold. 

Et eerste exemplaor van Vakbeweging in de 
Friese Venen wodde deur dr. Cor Trompetter 
uut Wolvege anbeuden an de veurzitter van 
de Twiede Kaemer, vrouw Jeltje van Nieu-
wenhoven. De bi'jienkomst in et Schrievers-
ronte-gebouw ston onder leiding van Joop 



den Berg, de veurzitter van de V.H.V. 
warkgroep Frieslaand. Trompetter hul een 
veurtreffelike inleiding over de ni'je publikao-
sie, wiels Van Nieuwenhoven Iijnen trok naor 
heur persoonlik leven, mar ok pleitte veur et 
vaasteleggen van de sociaole geschiedenis 
van oonze streek. De prissentaosie wodde 
bi'jwoond deur een kleine tachtig meensken. 

Et bestuur van de Schrieversronte was 
netuurlik verguld mit de komst van de 
veurzitter van de Twiede Kaemer naor 
Berkoop. Vrouw Van Nieuwenhoven kreeg 
daoromme ok een funk pak Stellingwarfstae-
uige boeken mit. Die weren meer as welkom 
en ze nuumde ok mit ere die aandere 

Stellingwarver kaemerveurzitter: Anne 
Vondeting. Vondeling nam in 1977 et eerste 
exemplaor van et rappot 'Veerder mit et 
Steluingwarfs' in ontvangst. 

Vakbeweging in de Friese Venen. Lezingen gehouden op 6 

november 1999 over het NationaalArbeids-Secretariaat (1893-

1940) te Ravenswoud. ISBN 90 6466 1065, 48 pag., pries: f 15.-- 

Ok te koop bi'j de Schrieversronte: Marten Buschman Tussen 

revolutie en modernisme. Geschiedenis van het Nationaal 

Arbeids-Secretariaat in Nederland 1893-1907,1993, 144 pag., 

pries tiedelik 115,--. 

Je/tje van Nieuwenhoven voert et woord in Berkoop op 9 meert 2001 nao de ontvangst van et 
eerste exemplaor van Vakbeweging in de Friese Venen. 



Henk Bloemhoff 

Oonze tael, oonze zorg 

bi'jnaemen veur därpsbewoners 

In mien veurige stokkien over bi'jnaemen veur 
dorpsbewoners, dus over Noordwooldiger 
broggewippers en zo, nuumde 1k dat anvul-
lings slimme welkom weren. 
1k nam an dat de liest doe aorig volledig was. 
En dat liekt d'r ok wel wat op, want 1k kreeg 
mar iene variaant bi'j de naemen veur 
Berkopers, en dat is: 

- Berkoper tonnegienschieters 

Dat wodde vroeger wel zo op 'e Miente zegd 
Trouwens, kan iene mi'j opgeven waor 
Stienwieker euliekoeken tegen Stienwiekers 
zegdwodde? 

gewone naemen van darpsbewoners 

Netuurlik kuj' je ofvraogen hoe de dorpsbewo-
ners mit gewone benaemings and uded 
wodden. Dan gaot et niet om bi'jnaemen, mar 
om naemen die ofleided binnen van de 
dorpsnaemen. Een liesien van die naemen 
drok ik hier onder of, onder de plaknaemen. 1k 
geef ok de veurnaemste variaanten, mar ik 
kan wat dat anbelangt niet instaon veur 
honderd percent volledighied. Anvullings bin 
weer van hatte welkom. 
Daor kommen ze: 

Appelsche 
- Appelschesters, plaetselik ok wel Appelschers 

Berkoop 
- Berkopers 

Blesdieke 
- Blesdiekigers 

De Blesse 
- Blessigers, ok wel es Blessingers, inkeld ok 
wel Blesser 

Buil 
- Builigers 

Donkerbroek 
- Donkerbroekemers, vroeger plaetselik ok 
wel Broekemers, bi'j de plaknaeme Broek 
i.p.v. Donkerbroek-  ok wel: Donkerbroek-
sters 

Else 
- Elsigers, ok inkeld wel Elsemer 

De Fochtel 
- Fochtelers, ok wel es Fochtelgers 

De Haule 
- Hauligers, ok wel Haulers 

Haulerwiek 
- Haulerwieksters, inkeld ok wel Haulerwie-
kers 

De Hoeve 
- Hoevigers 

Hooltpae 
- HooltpaeIngers, ok wel HooltpaeIgers en 

OolpaeI(n)gers, bi'j de plaknaemevariaant 
Oolpae 

Hooltwoolde 
- Hooltwooldigers 

Der Izzerd 
- Rizzigers 

Langedieke 
- Langediekemers 



Oosterwoolde 
- Oosterwootdemers, ok wet Oosterwooldigers 

De Langelille 
- Langetilsters, ok inkeld wet Langetitlemer 

Makkinge 
- Makkingesters 

De Miente 

- Mientigers 

Munnikeburen 
- Munnikebuursters 

Ni'jberkoop 
- Ni'jberkopers, inketd ok wet Ni'jberkopi-
gers, Ni'jberkoperders, ok wet Ni'jeberkopers 
enz., bi'j de plaknaemevariaant Nijeberkoop 

Ni'jhooltpae 
- Ni'jhoottpaeIngers, ok wet Ni'jhoottpae-
igers, Ni'jhoottpaesters 

Peperge 
- Pepergesters, ptaetsetik ok wet Pepergao-
sters, bi'j de plaknaemevariaant Pepergao 

Raevenswoold 
- Raevenswootdiger, inketd ok wet Rae-
venswootder 

Scharpenzeel 
- Scharpenzeetsters, Scharpenzietders (bi'j 
de plaknaemevariaant Scharpenziel), Scher-
penzietsters (bi'j de plaknaemevariaant 
Scherpenziel) 

Sliekenborg 
- Stiekenborgers, ok wet es Stiekenborg-
sters, ok wet Stiekenburgers (bi'j de plaknae-
mevariaant Sliekenburg) 

Ni'jhooltwoolde 
- Ni'jhoottwootdigers, ok wet Ni'jehoottwootdi- 	Steggerde 

gers, bi'j de plaknaemevariaant Ni'jehoolt- 	- Steggerders, Steggersen 

woolde 

Ni'jlaemer 
- Ni'jtaemsters, ok wet Ni'jetaemsters, bi'j de 
plaknaemevariaant Nije/aemer 

Ni'jtriene 
- Ni'jtriensters, ok wet Ni'jetriensters (bi'j de 
plaknaemevariaant Ni'jetriene) 

Noordwoolde 
- Noordwootdigers 

Ooldelaemer 
- Ootdetaemsters, ptaetsetik ok wet Oottaemsters 
(bi'j de ptaetsetike ptaknaemevanaant Oollaemet) 

Sunnege 
- Sunnegesters, ptaetsetik ok wet Sunnegao-

sters, naost Sunnegao 

Tronde 
- Trondigers 

Vinkege 
- Vinkegesters, ptaetsetik ok wet Vinkegao-
sters (naost de plaknaemevariaant Vinkegao) 
en Veengaosters (naost de plaknaeme-
variaant Veengao) 

Waskemeer 
- Waskemeerders 

Ooldetriene 	 Wolvege 

- Ootdethensters, ptaetsetik ok wet Oottriensters 	- Wotvegesters, ptaetsetik ok Wotvegao- 

(bi'j de ptaetsetike plaknaemevariaant 	sters (naost de variaant Wolvegao) 

Ooltriene) 
Zaandhuzen 

DeOosterstreek 	 - Zaandhuzigers 
- Oosterstrekers, misschien ok wet es 
Oosterstreeksters 



woordeboekvraogen 

Wie nocht het om mi'j weer te helpen om 
bepaolde vraogen veur et Stellingwarfs 
Woordeboekop te lossen, moet nog even 
deurlezen. Kuj' mi'j bescheid geven op 'e 
volgende vraogen? Et meerste gaot om 
vraogen bi'j et laeste diel dat nog verschienen 
moet, diel I, mar soms bin et vraogen naor 
anleiding van meugelike anvullings op de 
dielen II, Ill en IV. 

Die gemiene patoerel of patoerd - waor 
wodde et zegd, hoe percies, wat hul et in? 
Wie kent van vroeger vaneigens = vanzels? 
Hoe wodde dat zegd in zinsverbaand, en 
waore? 
Wodde argens in de Stellingwarven ok wel 
zegd eddertegen utter van een koe of geit of 
zo? Waore? 
Wat soort eerpels gong deur veur Kaamper 
kriel? 
't Hoeft altied glen evangelie te wezen - wat 
betekent dat, waor wodde et zegd? 
Een elvol- wanneer en waore wodde et 
zegd? In wat veur verbaand, en wat hul et in? 
Wanneer wodde zoal praot over elertellings? 
Wat wodde verstaon onder een Engelse 
naocfl 
En wat onder een eerpelhakkeK? 
Wat hullen eskenproppen in? 
Wat hul euliekaone in, en wat euliekousen? 
Van De Haule heb ik wat op 'tallement 
hebben. Wat hul dat in? 
Waor wodde zegd een aachtergatsnichte en 
een aachtergatsneve, en wat hullen die 
woorden in? 
Zi'j had daor glen aord- wodde et zegd, 
waore en wat hoolt et in? 
Hi'j dochte heur hielemaol an - wodde dit 
zegd, waore en wat hoolt et in? 
Wie kent uut zien plak nog aneten = ontbij-
ten? Graeg een veurbeeldzinnegien. 
Wanneer wodt zegd: een aende zonder 
aende? Wat hul et in? 
Wat hoolt adderkruudin? 
En arfgerecht? Waor wodde et zegd? 
Wanneer praotte ie van een arbeidersbouw-
glen? 

En van een arbeidersschaopien? 
Wanneer haj' et over een aepemussien? 
Wodde mit aarmbrette Ok bedoeld een brette 
die de lengte van de aarm hadde, of is et 
allienig de dikte van de aarm? 
Zoas altied, mit daank in et veuren! 

Alle streken, alle taelen 

In et kader van et Europese jaor van de taelen 
wodt d'r van 't haast, op zaoterdag 3 novem-
ber om percies te wezen, een grote manife-
staosie veur et Nedersaksisch holen. 
D'r zal o.e. een grote forumdiskussie wezen 
(middags om 16.00 ure), een 'Nedersaksische 
kulturele mark' en een groot aovendper-
gramme mit alderhaande artiesten. Plak: de 
Tamboer in et Drentse Hoogevene. 
Et belooft een groot spektaokel te wodden, en 
dat alles onder et motto Alle streken, alle 
taelen'. Et wodt opzet deur SONT, dat is de 
streektaelfederaosie van alle Nedersaksische 
streektaelorgenisaosies mit mekeer. Op et 
mement van disse ankondiging hadden de 
perveensies Fryslân, Drenthe, Overiessel en 
Gelderlaand al elk f 5000,- toezegd, dat et 
feest zal beslist deurgaon kunnen. En ie kun 
dus alvast in de agende zetten daj' d'r henne 
gaon! 

Projekt 'Ukkespeulplak' 

Wat gebeurt d'r mit et Stellingwarfs in et 
'peuterspeulwark'? Inkeld wodt die as tael van 
de kiender bruukt, mar lang niet altied, zo 
schient et. Veur et Fries in et Friese Fries-
laand dri'jt d'r een groot projekt. De uutvoer-
der, Vr. Ank van Alten, warkzem bi'j de 
Stichting Partoer in Liwwadden, het kontakt 
mit me legd om in de Stellingwarven een klein 
projekt op te zetten veur et Stellingwarfs. 
Bi'jkotten is d'r mit inkelde Ieidsters een eerste 
oriënterende bi'jienkomst. Wie belangstelling 
het en op 'e hoogte kommen wil van et 
vervolg, moet even kontakt mit mi'j zuken. 



Koosje Hornstra 

Mien ni'je zwatte leerzies 

Veurig jaor in april bin Fettje en ik mit Johan 
naor Omroep Fryslân west en kwam men nao 
of loop in gesprek mit Joop Atsma, Twiede 
Kaemerlid veur et C.D.A. hi'j neudigde oons 
uut om mit een ofveerdiging van de Schrie-
versronte es in Den Haag praoten te kommen. 
Op 14 feberwaori was et dan zo veer. We 
mossen om kwat veur twaelf in Stienwiek op 
et station wezen. Veur oons vrouwluden is et 
altied een groot perbleem waj' zoe'n dag 
antrekken moeten, veural wat veur schoenen. 
1k keus veur mien ni'je zwatte leerzies mit 
vuuf centimeter hoge hakken, want ie willen 
ommes niet dat ze in Den Haag mitien zien 
kunnen daj' uut Der Izzerd kommen. 
Pieter was oonze reisleider en het ok de hiele 
dag de zorg veur oonze treinkaorties had. 1k 
mos ponghoolder Joop en veurzitter Klaas 
anhaelen en Pieter nam streektaelfunktionaris 
Henk, oold-bestuurslid Johan en oold-pong-
hoolder Fettje mit. Ft was een toer om plak bi'j 
mekere te vienen, mar naodawwe in Zwolle 
overstapt weren lokte dat aorig en al prao-
tende bin die twie uren naor Den Haag zo 
omme. Et was een aorig aende lopen naor et 
gebouw van de Twiede Kaemer en ik begon 
te twiefelen of 1k mit die leerzies wel de goele 
keuze maekt hadde, mar ik zag wel dat Fettje 
ok mooie zwatten an hadde. Om kwat over 
twieje stonnen we op de Lange Poten 
(Monopoly) veur de ingaank van et gebouw 
en zol 1k oons even op de foto zetten, mar mit 
dat ik knippe gong de dri'jdeure dichte, dat die 
is niet zo dudelik wodden. We mossen oons 
melden en daornao oonze jassen en tassen 
ofgeven, mar doe blieken dee dawwe d'r op 
uutneudiging weren, mochten we oonze 
tassen wel bi'j oons holen. Gelokkig mar, want 
aanders ha'k glen leesbrille en glen fototoe-
stel meer bi'j me had. 
De sekretaresse van Joop Atsma haelde oons 
op en brocht oons naor een restauraant. 

Vanuut et raem keken we uut op et staand-
beeld van Willem van Oranje, docht Johan, 
mar et zol ok Johan van Oldebarneveld 
wezen kunnen. We hebben laeter nog 
verscheiden kaemerleden vraogd, mar we bin 
niet aachter de waorhied kommen. Dus is 
Johan laeter op de weerommereize naor et 
station, nog even kieken gaon, mar jammer 
genoeg was et te donker om de naeme op et 
beeld te ontcieferen. 
In de tied dawwe an de thee zatten was d'r op 
et plein bi'j et staandbeeld een demonstraosie 
gaonde van lui die tegen et rieden van de 
chloortrein weren. Pelisie te peerd d'r bi'j en 
veul meesken van de passe. Drie demon-
straanten speulden veur slaachtoffer en 
laggen veur dood op 'e grond. 
Kaemerlid Annet van der Hoek (P.v.d.A) 
kwam even bi'j oons langes om te zeggen dat 
ze laeter ok nog even mit oons praoten zol en 
doe wodden we ophaeld en naor een kaemer 
brocht. Om kwat over drieje kwam Joop 
Atsma en konnen veurzitter Klaas, direkteur 
Pieter en mit naeme Henk as streektaeldes-
kundige vertellen waor wi'j as Schrieversronte 
veural verlet van hebben. Atsma sch reef wat 
dingen op een dubbelvouwd A-viertien en 
stelde vraogen, waorbi'j blieken dee dat hi'j 
aorig interesseerd was en docht dat hi'j oons 
wel veerder helpen kunnen zol. 
Om vier ure kwam zien sekretaresse him 
alweer ophaelen, want hi'j mos saemen mit 
Sjaron Dijksma veur et t.v.-pergramme Den 
Haag Vandaag an Wouke van Scherrenburg 
uutleggen wat heur staandpunt was inzaeke 
et votgeven van rundvleis an Dadde-Wereld-
lanen. Doe hewwe van naobi'j mitmaekt hoe 
zoks toegaot. De sekretaresse het overal 
infermaosie inwunnen, mit naeme et staand-
punt van et C.D.A. in disse kwestie en Joop 
Atsma prent de gegevens in een peer menu-
ten in zien heufd en bliekt dan laeter in et 



lngaank van de Twiede Kaemer in Den Haag. vi. n. r. Pieter Jonker, Klaas van Weperen, 
Johan Veenstra, Joop Oosterhof, Henk B/oemhoff en Fettle A/ten. 

vraoggesprek hiel goed zien miening over-
brengen te kunnen. 
Doe kwam An net v.d. Hoek en die hadde nog 
een kertiertien tied want om half vufe mos ze 
mit de trein naor Frieslaand, veur et beker-
duel: Heerenveen-Feyenoord. Daor het ze 
niet lange van genieten kund, want die wed-
stried wodde staekt vanwegens de mist. Toch 
slaegde zi'j d'r in, oons in dat kotte posien de 
indrok te geven, dat ze veur de Schrievers-
ronte ok wat betekenen kon. Op de gaank dee 
blieken dat et vraoggesprek krek oflopen was 
en nam Joop oons mit veur een rondleiding 
deur de gebouwen. Ft vul me wel op hoevule 
gelegenheden d'r binnen waor aj' wat drinken 
kunnen, in et oolde gebouw was een prach-
tige zael (waoras vroeger de Twiede Kaemer 
zetelde) mit uutzicht op et torentien van Kok 
en daor zol an et aende van de middag de 
ofscheidsreceptie van kaemerlid Gert 

Schutte van de S.G.P. hullen wodden en 
daorveur weren ze alles an et klaorzetten. 
Neff ens Joop konnen wi'j daor ok gerust even 
henne as we d'r nocht an hebben zollen. 
We hebben geneuten van de meniere, 
waorop dit kaemerlid oons deur de verschil-
lende ruumtes voerd het. Zien eigen kaemer 
dielt hi'j mit Van der Kamp, die hi'j ok even an 
oons veurstelde. Alliend bleek mi'j al rap, dat 
disse man hielemaole niet wus waor Der 
Izzerd lag. Laeter in de weke zag ik him in et 
pergramme B & W en clan kiek ie toch even 
aanders naor zoe'n man. Ok maekten we 
kennis mit zien buurman de heer Meier, de 
veurzitter van de Bijlmer-enquête en die 
miende dawwe een groep 'boeren' uut de 
Stellingwarven weren en hul een hiel relaos 
over et ROM-projekt. As boerinne he'k even 
extra goed luusterd, misschien zol Chiel thuus 
d'r zien veurdiel mit doen kunnen. 



Deur at dat topen begon 1k attengs meer 
hinder van mien voeten te kriegen. Mar we 
weren nog tang niet overat west. Hiet 
biezunder was de biebettheek, die ze daor 
hebben, jaoren ootd en appat inricht. Laoten 
ze daor now atle woordeboeken hebben 
behatven et Stetlingwarver Woordeboek. In 
de zaet van de Twiede Kaemer hebben we 
zien kund waor Jeltje van Nieuwenhoven zat, 
de pers, enz. Overat staon t.v.'s en komputers 
en ze kun zo atle gegevens deur kriegen as 
d'r een antwoord geven wodden moet. 
Nieuwspoort hewwe bekeken en in et kefé, 
wat daor bi'j heurt hewwe wat te drinken 
kregen. 
Wee romme in et restauraant bleef Joop nog 
even bi'j oons zitten tot we an de soep zatten 
en o, wat was 1k btiede dat 1k mien voeten 
even rust geven kon. Aachter oons bteek de 
groep van Den Haag Vandaag ok an et eten 
te wezen en Fettje herkende Ferry Mingelen 
an zien brittegien en ok Wouke van Scherren-
burg was d'r bi'j. Et biefstokkien smaekte oons 
tekker ok at mossen we die netuurtik wet zets 
betaeten, mar et toetien teuten we schieten, 
dan konnen we de trein van half achte nog 
haeten. 
Deur mien zere voeten vun ik et een atte-
machtig aende naor et station en we mossen 
nog anmaeken ok en weren mar krek op 'e 
tied. Weeromme in Stienwiek was et zo 
mistig, daj' amper zien konnen waor de weg 
was. Et hutp me aorig, dat d'r briedstraoters 
op oonze auto zitten. Toch bin 'k d'r in staegd 
en breng Ktaas en Joop en mezets weer 
hiethuuds thuus en 1k was nog mooi op 'e tied 
om et t.v.-pergramme mit Joop en Sjaron te 
bekieken. Wet he'k nog tieden last had van 
een grote btaore an de bin nenkaante van de 
linkervoete. 

Krummelfies 

Wiezigings 

De redaktie mos plak inrumen veur de biezundere 
gebeurtenissen om Keuninginnedag henne. 
Daoromme wodt de twiede of levering van Veraande-
rings op til over de uutgeveri'je van de Schrievers-
ronte van de haand van Pieter Jonker deurscheuven 
naor et augustus-nommer. Et juni-nommer wodt een 
thema-nommer over zingen in Stellingwarf en et 
Stettingwarfs. 
Meensken die idenen hebben veur dit nommer of een 
bi'jdrege schrieven wilten wo'n verzocht kontakt op te 
nemen mit de redaktie. (red.) 

Stellingwarf Cantate 

Jim kun gerust even et buseboekien veur et locht 
toveren, want de redaktie het een primeur te 
metden. In et veurste ptak wodt op 22 september 
de Dag van et Stettingwarfs hutten en die dag gaot 
ok de Stellingwarf Cantate in premiere in Berkoop. 
Disse Cantate is een zangspul hietendat in et 
Steltingwarfs en is een idee van Jan Brens uut 
Sneek. Tegere mit Johan Veenstra is hi'j an et 
wark toogd. De Cantate zat in ieder gevat ok op 
woensdag 26 september in Wolvege en zaoterdag 
29 sepember in Oosterwoolde brocht wodden. 
De uutvoerings van de Stellingwarf Cantate 
beginnen om 20.00 ure en duren tot 21.30 ure. In 
de volgende Ovendvienen jim een formetier om 
kaorten te risserveren. 
Op 25 september aovens wodt trouwens de 
jaorvergeerdering hutten mit nao oftoop een tezing 
van Sietske A. Bloemhoff over de Steltingwarver 
boerderi'jen. Kan dat ok mooi even in jim 
buseboekien. (pj) 

(sfeerverslag van et bezuuk an de Twiede Kaemer) 



Fettje Alten 

Honderdtwintig op 'e teller 

Op woensdag 21 feberwaorij/. kregen dippeteerde dr. Bertus Mu/der en Fettje A/ten, de 
vroegere ponghoolder van de Stellingwarver Schrieversronte de eerste exemplaoren van die/ /V 
van et Stellingwarfs Woordeboek. Et leek de redaktie van De Ovend een aorig idee om de lezers 
nog even de toespraoke van Fettje A/ten veur te schottelen. 

Aj' uut aende willen mit een woordeboek 
moej' in et veurste plak zorgen daj' materiaol 
hebben waor aj' dat van maeken kunnen. 
Jaoren leden is d'r begonnen mit et ofvraogen 
van meensken op de meniere van et Drentse 
Woordeboek. lnfermaanten. Mien vader en 
moeder wodden in de laeste fase infermaant. 
Ze deden dat mit een protte nocht en be-
trokkenhied. Mien vader het ok mitdaon mit et 
vaktaele-onderzuuk. Hi'j wus de vaktael-
benaemings van klokkestoelen, boerderi'jen, 
boerewaegens en zo, zoas ze dat in Buil en 
omgeving bruukten. Van aandere infermaan-
ten weet ik dat ze mit dezelde nocht en wille 
mitdaon hebben. Dus zonder zokke meen-
sken lokt et niet, mar et lokt ok niet zonder 
geld. Een hieleboel geld. 
Et bestuur van de Stellingwarver Schrievers-
ronte, waor as ik doe ponghoolder van was, 
het clan ok hiel wat tied en inspannings 
leveren moeten om genoeg geld op 't klied te 
kriegen om uut aende gaon te kunnen, geld 
veur zowel de lexikograaf as veur de uutgifte. 
Alderhaande instellings en sponsers wodden 
anschreven en we gongen d'r henne om ze te 
overtugen dat d'r een Stellingwarfs Woorde-
boek kommen mos en dat zi'j aenlik ok een 
financiële bi'jdrege leveren moeten zollen. 
Volgens mi'j lopt d'r nog een Amsterdammer 
rond die hiel arg schrokken is omdat de 
veurzitter, de heufdmitwarker en de ponghool-
der op geldjacht weren bi'j et Preens Bern-
hardfoons in Amsterdam. Die middag lokte et 
oons tegere mit dippeteerde Johanneke 
Liemburg om twie keer f 60.000,-- veur et 
woordeboek los te kriegen. Begin 1991 was 
d'r genoeg geld om de meensken weten te 

laoten, dat et woordeboek maekt wodden kon 
en op vief meert 1991 was d'r morgens een 
prissentaosie veur de passe, middags een 
bi'jienkomst mit woordeboek-infermaanten. 
Nao et off iciële pat zee een prom inente Fries 
die d'r ok was tegen mi'j - ik zeg et mar even 
in 't Stellingwarfs mien Fries is alliend mar 
passief - 'Jim kriegen een hiele zwaore karre 
te trekken. Daenken jim dat jim dat kunnen?' 
Mit overtuging he'k doe zegd, dat wi'j dat 
zeker konnen en ok waormaeken zollen. 
Want et bestuur van de Schrieversronte was 
d'r mar wat groots op, dat zi'j in eigen huus 
wetenschoppelik wark doen laoten konnen. 
Daj' daor niet veur bi'j een universiteit of 
akademie terechte hoefden. Zi'j wollen clan ok 
alles doen om et projekt tot een goed aende 
te brengen. 
Die middag is mi'j trouwens wat overkommen 
waoras ik as emancipeerde Stellingwarver 
vrouw nog niet overuut kan. 1k hadde halver-
wegens die middag een verplichting argens 
aanders. 1k waachtte tot d'r even een rustpunt 
was, zodat ik votsloepen kon. 
Perfester Niebaum hadde dat mement ok 
ofwaacht om vot te gaon. Wi'j leupen al 
praotende naor oonze jasse. Hi'j hulp mi'j 
gelaant in de jasse, waor een halfure laeter 
van blieken dee dat dat mien jasse hiele-
maole niet was. 't Is nog goed kommen mit de 
jasse. De vrouw van wie die was, het d'r niks 
van markt. 
Honderdtwintig kilemeter op de Stellingenweg 
kon doe nog. D'r was nog gien projekt 'Fryske 
Diken'. Wat d'r tussen doe en vandaege 
gebeurd is za'k jim veerder besperen. 
Mar vandaege stao 'k mit diel viere van et 



Stellingwarfs Woordeboek in de hanen. Dit is 
niet alliend een grote bron van infermaosie 
veur zowel een geboren Stellingwarver as 
veur meensken uut een aander taelgebied, 
mar ok een bron van inspiraosie en et oogt 
nog goed ok. 
1k kiek d'r now al naor uut dat et eerste diel 
binnen niet al te lange tied klaor is. 
1k fielsetere et bestuur van de Stellingwarver 
Schrieversronte, Henk Bloemhoff en de 
aandere betrokkenen clan ok hattelik mit dit 
biezundere boek. 

Koosje Hornstra 

Onder disse titel zal Koosje Hornstra in elk nommer 
een onderwarp opdiepen uut oolde Ovend-nom-
mers en naogaon hoe et veerder gong. 

Uut de Pu/trum, de rebriek in De Liwwadder 
Kraante is verleden tied. Aende feberwaori 
kreeg Pieter Jonker bezuuk van de heufdre-
dakteur Rimmer Mulder en redakteur Piter de 
Groot, die ankondigden dat disse langstlo-
pende rebriek opdoekt wodden zol. In plak 
daorvan willen ze now dat op de zaoterdag 
twie kolumnisten een stokkien schreven: 
Karst Berkenbosch en Johan Veenstra. Beide 
schrievers hadden d'r wel nocht an en 
intussen is disse aktuele kolumn al verschei-
den keer te lezen west onder de titel Kiunde-
ren. 
Doe in 1972 de Schrieversronte opricht 
wodde was d'r in de Liwwadder Kraante al 
een rebriek: Uut de Pu/trum van de Ste//in g-
warven. Disse rebriek wodde al nuumd in de 
eerste Ovend van september 1972. De 
rebriek Uut de pultrum was eerst wekeliks en 
Iaeter ien keer in de veertien daegen te lezen 
in et wekeliks bi'jvoegsel Sneon en Snein dat 
zaoterdags verschient. Laeter is Uut de 
pultrum naor de vri'jdagse bi'jlaoge van De 
Liwwadder Kraante verhuusd. Mit dat ik dit 
opschrieve docht ik wat betekent eigenlik 
pultrum? In et woordeboek vun ik: SEen 
oolderwets kassien mit een schieve kieppe, 
mit spul d'r in veur et daegeliks gebruuk.' Een 
mooie naeme dus veur een rebriek die spietig 
genog nao krapan dathg jaor sneuveld is. 



Henk de Vries 

De radio een moole uutviening 

In 1895 wodde deur de Italiaan Guglielmo 
Marconi de radio uutvunnen. En dat daor zo 
yule aachterweg kommen zol. Aj' et in voegel-
vlocht even naogaon temeensen. De welge-
stelde meensken konnen veer veur de oorlog 
al van de radio genieten. In de oorlog speu Ide 
de radio een grote rolle in et verzet, veur et 
deurgeven van berichten. Radio Oranje 
vanuut Ingelaand. De Duutsers vunnen et 
bliekber mar niks. En de meensken in oons 
Iaand die een radio hadden, mossen him 
onverbiddelik inleveren. Aj' dat niet deden dan 
koj' stiekem nog wel es even Iuusteren. Mar ie 
leupen dan wel et geveer daj' verklapt wod-
den. Nao de oorlog brak et radio-gebeuren 
hielemaole deur. Ok veur de gewone man. 
Wi'j hadden thuus op 'e Miente een eigen 
toestel weet 1k nog. De voeding kwam uut een 
batteri'j, want elektrisch was doe op 'e Miente 
in gien velden of wegen te bekennen. 
De radiozaeke Krips uut Noordwoolde hadde 
et toestel leverd. Mien ooldere breurs en 
zusters weren d'r wild op. Hi'j wodde bi'jtieden 
ofstemd op buterlaanse stations. Radio 
Toulouse ston Ok O 'e mooi verlochte 
schaole. Dit Fraanse station hadde vaeke 
mooie meziek in de locht. De Samba was in 
opkomst en zo daansten wi'j op 'e Miente al 
vroeg de Samba. 
De kleine boerties hongen in die daegen slim 
van et weer of. Middags om half iene weren 
de berichten veur Iaand- en tuunbouw. Daor 
wodde elke middag grif naor Iuusterd. Dan 
moj' et niet waogen om daor deur henne te 
praoten. En bi'j echt mooi zommerweer kwam 
de meziek van de Kilima Hawains zo mooi tot 
heur recht. De Kilima Hawains weren vaeke 
nao de berichten te beluusteren. 
In de beginjaoren vuuftig kwam de PTT-radio. 
Haost iederiene was op disse bovengroonse 
draodverbiening ansleuten. Jaoren laank 
weren de radiopaolen mit de witte posselei- 

nen potties om de draoden deur te verbienen 
een vaast beeld in oons Stellingwarver 
Iaandschop. Allemaole alweer veurbi'j. 
Roel Balten mit zien pergramme Vliegende 
Schijven, een gezellig verzuukplaete-
pergramme veur de soldaoten in de aovend-
uren. De Bonte Dinsdagavondtrein, De 
Familie Doorsnee, Negen heit de k/ok en et 
heurspel Sprong in het hee/alop de zundag-
aovend zullen een hoop heur nog weten te 
herinneren. En niet te vergeten de recht-
streekse voetbalverslaegen van Holland-
Belgie. Reporter Leo Pagano. Mit in de pauze 
Jan de Cler die alles op riem zette. 
In et daegeliks leven van yule meensken 
wodde radio al hiel gewoon. Et kon wel es 
gebeuren dat huusgenoten je d'r op anspreu-
ken: 'Zet dat ding toch es wat zaachter.' Of: 
'Zet dat ding now mar es een posien uut.' 
In de zeuventigerjaoren kwammen de 
illegaole zenders opzetten. Ok Radio 
Centraal. Mar die is now gelokkig al jaoren-
Iaank legaol. Ze slaon de hanen iniene mit 
Radio Odrie: Oost- en Westaende. Et kan 
mooi zo. Jim kun te kust en te keur in de 
eigen regio wat radio-stations angaot: Radio 
Frieslaand, Radio Drenthe, en gao zo mar 
wieder. 
De stations van Hilversum raeken hierdeur 
soms wat op de aachtergrond. Et is zels zo, 
aj' d'r aorighied an hebben, dan kun jow jow 
eigen bi'jdrege leveren an de pergramme's 
van de regio-zenders. Drieste Stellingwarvers 
maeken daor gelokkig al gretig gebruuk van. 
Zo zie je mar, de radio staot bi'j een protte 
meensken wel centraol. 
Zo ok bi'j And ries Regtop in Noordwoolde an 
de Van der Tuukstraote. Dries, zo numen wi'j 
disse echte Stellingwarver. Dries praot inkeld 
de Stellingwarver tael op zien eigen meniere, 
en is van 1996 of lid van de Stellingwarver 
Schrieversronte. Hi'j het een fantastische 



Andries Regtop uut Noordwoolde bi7 zien 
oolde radio's. 

hobby. Et verzaemelen van oolde radio's en 
luudsprekers. Veurnaemelik van et mark 
Philips in alle opienvolgende medellen. Zien 
verzaemeling wodt deur kenners uniek 
nuumd. Hi'j wil de lezers van De Ovendmit 
alle plezier wat vertellen over zien verzaeme-
ling. As ik him clan vraoge hoevule oolde 
radio's hij now het, is et antwoord: 42 stoks. 
Tiene van veur de oorlog, speulklaor. De rest 
is van nao de oorlog. In de huuskaemer het 
Dries een exemplaor te pronke staon. Et is de 
Philips 2531, ok wel nuumd de broodtrommel 
uut 1930. Disse toestellen hadden niet een 
inbouwde luudspreker. De luudspeker-
impedantie bedreug 15 tot 2000 Ohm 
(vakterm). Disse luudsprekers stonnen naost 
of op de radio. De radio's hadden drie 
laampen en wodden ok wel rechtuut-
ontvangers nuumd. Dries het de toestellen 
zels hielemaole restereerd. Onderdielen die 

soms ontbrakken betrok hi'j now wel es uut 
lngelaand. Et dee blieken dat ze daor nog wel 
et ien en aander hadden op dit gebied. De 
Baank Bercoop het Andries zien verzaeme-
ling radio's al es drie maonden exposeerd. Ok 
perbeert Andries zien kollektie nog wel es wat 
uut te breiden. A'k him clan onder et genot van 
een kop koffie vraoge: Wat vien ie now zels 
zo mooi an die oolde radiotoestellen?' Dan is 
zien antwoord: 'De ienvoold van disse 
toestellen. En de mooie gevlamde bakeliten 
kaasten die zo waarm andoen.' De uutviener 
van et bakeliet was de BeIg Leo Baekeland 
(1907). Die had dit produkt veer veur de 
oorlog al op de mark brocht, vertelt Andries. 
Tegenwoordig bruken ze dit niet meer. Et is 
allemaole keunststof. Zo kan hi'j d'r uren over 
vertellen. Tevule om dat allemaole in De 
Ovendte schrieven. Ok lat hi'j mi'j nog et 
geluud van de oolde toestellen heuren. As de 
zender verdri'jd wodde heuren je bi'jtieden 
een hoog piepend geluud. Dat gaf an dat de 
zender te hoge in de verstarking ston. Dat 
mooie oolde piepende geluud kenmarkt disse 
toestellen. Ze nuumden dit gepiep ok wel de 
Mexicaanse hond. Et biezundere van zoe'n 
mooie verzaemeling is, dat et herinnerings 
opropt an de tied dat de meensken disse 
radio's in daegeliks gebruuk hadden. Een hiel 
verschil mit de dure ingewikkelde stereoto-
rens van vandaege-de-dag. 



Pieter Jonker 

CDA in alle heer en veer op warkbezuuk 

Uterst links op 'e foto vrouw Maria Martens, lid van et Europees Parlement veur et CDA, op maendag 
5 meert 2001 an et woord bi'] de Schrieversronte in Berkoop. 

De kraanten schreven over een historisch 
warkbezuuk van et CDA, doe et lid van et 
Europees Parlement, vrouw Maria Martens, op 
5 meert 2001 naor de Stellingwarver Schrie-
versronte in Berkoop kwam. In heur gevolg 
was een grote groep CDA-politici opneumen, 
zodat dr die middag op gemientelik, perveen-
siaol, lanelik en Europees nivo praot wodden 
kon. DiUegaosieleider en veurzitter van et CDA 
in Frieslaand Hidde Visser uut Wolvege was 
best te bruken over et warkbezuuk. Hi'j vargde 
zien dillegaosieleden drop om toezeggings 
nao te kommen. D'r is funk ommedaenken 

geven an de kwestie van de erkenning van et 
Stellingwarls onder diel III van et Eurpees 
Haandvest. Visser was oordiel dat de stap van 
Diel II naor Diel Ill beter in iene keer maekt 
wodden kon. Hi'j begreep Ok niet waoromme 
de rieksoverhied nog anvullende vraogen 
stelde. De deur de Schrieversronte bepleitte 
proeftuun vun hi'j daoromme niet zo neudig. 
Drekt deurpakken, vun hi'j. Vrouw Martens zee 
toe dat zi'j daor waor meugelik de kwestie van 
de erkenning van et Stellingwarfs en et 
Nedersaksisch in et kader van et Europees 
Haandvest onder de andacht brengen zal. 



Slim plezierig was et dat de heer Joop Atsma, 
lid van de Twiede Kaemer, him ok vri'j maekt 
hadde om bi'j dit warkbezuuk persent te 
wezen. Op 14 feberwaori was een dillegaosie 
van staf en bestuur van de Schrieversronte at 
bi'j him te gaaste west in Den Haag. Intied 
hadde hi'j al kontakt had mit de heer Pim 
Gaanderse van Omroep Frieslaand om te 
pleiten veur strukturele zendtied veur een 
Stellingwarfs kultuurpergramme van een ure 
in de weke. 
De Schrieversronte was Ok slim inneumen mit 
de toezegging van Jeanet Dijkema-Reinders 
dat d'r riegelmaotig kontakt wezen mos 
tussen de CDA-staotefraktie en de Schrie-
versronte. Prachtig was et Ok dat de beide 
gem ienteraodsfrakties van et CDA vertegen-
woordigd weren, want zi'j staon netuurlik slim 
dichtebi'j de basis. 
De CDA-dillegaosie nam flink de tied: dr 
wodde aanderhalf ure overlegd en doe wodde 
nog een rondleiding hullen deur et gebouw 
van de Schrieversronte. 

De foto op et oms/ag van disse Ovend is et 
levendige bewies dat et CDA in alle heer en 
veer in Berkoop bi'j de Schrieversronte te 
gaaste was. Hier vo/gen even de naemen, 
v.l.n. r. Hidde Visser (veurzitter CDA Fries-
/aand), Jeanet Dijkema-Reinders (staotelid 
veur et CDA), Willem Heijltjes (gemiente-
raods/id veur et CDA in Oost-Stellingwarf), 
Trijnie Te/kamp (mitwarkster Schrievers-
ronte), Maria Martens (lid van et Europees 
Par/ement veur et CDA), Pieter Jonker 
(Schrieversronte), Gerrie Koopstra-Jelsma 
(bestuurslid) Olga Menger (mitwarkster mw. 
Martens), Koosje Hornstra-van E/selo 
(bestuurslid), Joop Oosterhof (bestuurslid) 
Wieke Schimmel (CDA Oost-Stel/ingwarf), 
Egbert Kanis (fraktieveurzitter CDA West-
Stellingwarf), Joop Atsma (lid van de CDA 
Twiede Kaemerfraktie). 



Pieter Jonker 

PvdA-warkbezuuk slim suksesvol 

Een fleurig geze/schop op 23 april veur et pracht/ge Schrieversronte-gebouw in Berkoop. V.!. n. r. 
Pieter Jonker (Schrieversronte), Joop van den Berg (Gewestelik bestuur PvdA), Klaas van 

Weperen (veurz/tter Schrieversronte), wethoolder Pieter Bouma, Twiede Kaemerlid veur de 
PvdA Annet van der Hoek, Henk Bloemhoff (Schrieversronte), Grietje Bosma-Dijkstra (bestuur 

Schrieversronte), Ira ktieveurzitter gemienteraodsfrakt/e PvdA in Oost-Stellingwarf Joke de Boer, 
Twiede Kaemerlid Bert Middel, staotelid en oold-wethoolder veur de PvdA Jaap Hankel, Gerrie 
Koopstra-Jelsma (bestuur), Trinus Eijer, gem/enteraodsl/d in Stellingwarf Oostaende, Koosje 

Hornstra-van Elselo en Harmen Houtman (be/de van et bestuur Schrieversronte). 

Et reist of en an mit belangrieke poletieke 
dillegaosies in Berkoop. Nao et CDA was d'r 
een warkbezuuk van de PvdA op maendag 23 
april. Et bestuur is now doende om ok nog 
aandere poletieke perti'jen naor Berkoop te 
kriegen. le zollen d'r vanaachter de poest 

raeken, van al die drokte. 
Op 23 april kwammen d'r kaemerleden, een 
lid van perveensiaole staoten, een wethool-
der, gemienteraodsleden en een vertegen-
woordiger van et gewestelik bestuur bi'j de 
Schrieversronte op bezuuk. 



Dit warkbezuuk leidde drekt tot konkrete 
ofspraoken mit et kaemerlid Annet van der 
Hoek, die op heur nam om et veurtouw te 
nemen in besprekings om te kommen tot een 
proeftuun veur de Stellingwarver regio veur 
een naodere invulling angaonde diel Ill van et 
Europees Haandvest veur minderhiedstaelen 
De PvdA-dillegaosie onderschreef in zien 
gehiel dit Schrieversronte-plan, daor as jaors 
f 75.000,-- rieksgeld veur neudig is. Ft geld 
zol dan inzet wodden kunnen veur et proef-
projekt en veur een uutbreiding van et projekt 

Taelkundig Onderzuuk Stellingwarfs. 
Annet van der Hoek wil dit pleidooi in Den 
Haag holen mit de morele steun van de beide 
gemienten en de perveensie. Ze is ok bereid 
om kontakt te zuken mit kaemerleden van 
aandere frakties. Zi'j was oordiel dat in een 
schoft van negen tot twaelf maonden 
risseltaoten boekt wodden moeten. 
An et aende van de bi'jienkomst zee veurzitter 
Klaas van Weperen, dat hi'j de inspannings 
van de PvdA de kommende tied goed volgen 
zol. 

D'r wodden op 23 april heldere ofspraoken maekt, daor as et Schrieversronte-bestuur 
slim mit inneumen was. 



Wat maekt 
Bank Bercoop tot een 
biezundere baank? 
De biezundere biening mit heur klaanten. As 
regionaole baank wil Bank Bercoop dichtebij 
heur klaanten staon. Bank Bercoop komt uut de 
streek, is d'r wotteld en kent daor de meensken. 
Ziy praot de tael van de streek, letterlik en 
feguurlik. 

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

Jow zien wet: een slim biezundere baank! 

Bank Bercoop. I 	Willinge Prinsstraote 20 

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