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Harmen Houtman 

Opnij Stellingwarfs 

Jim kun mi'j een plezier doen deur Stelling-
warfs praoten te gaon. En te blieven vanzels! 
Tegen jim buren, tegen jim pake- en beppe-
zeggers, tegen jim kunde. Mar veural tegen 
jim kiender. 

Tegen de kiender die de kommende tied 
geboren wodden zullen. De eerste tael die aj' 
tegen dat kiend praoten, zal dé tael wodden 
diej' je leven lang tegen dat kiend praoten 
zullen. Die memme- of heitetael zal niet meer 
veraanderen. 
1k weet dat d'r oolden binnen die d'r spiet van 
hebben dat ze eertieds niet in et Stellingwarfs 
begonnen binnen te praoten tegen heur pop-
pen. Zoks lokt nao twintig jaor niet meer! Die 
kiender bin verleuren veur et Stellingwarfs. 

Et is zoe'n prachtige tael. Hi'j móet niet 
verleuren gaon. Hi'j is liekewel an de 
verliezende haand. De stried tussen him en 
de oolden van de kiender-van-vandaege liekt 
een ongeliekese. 

Et Stellingwarfs liekt een kultuurtael te 
wodden. lene waor mooi in zongen wodt deur 
Karst Berkenbosch en Joop van der Meer. 
Die prachtig over de tongen gaot bi'j kabbe-
retgroep Evenpies bijpraoten en de Vile gen-
de Steerns. Waorin op verschillende dorpen 
een tenielstok veerdig veur et voetlocht brocht 
wodt. Waorin op humoristische wieze Johan 
Veenstra zien twiewekelikse kolumn op 
Omroep Frieslaand de ether inslingert. Waor 
Benny Holtrop een grappig verhael in schrift 
veur Uut de Pultrum. 
D'r is over 't algehiel wardering veur de tael as 
keunstzinnige utering. D'r wo'n redelik wat 
boeken verkocht. D'r wodt goed luusterd naor 
de tael op de regionaole en lekaole radio. D'r 
wo'n aorig wat cd's an de man brocht. De 
zaelen zitten mooi vol bi'j optredens. 

Mit et Stellingwarfs as kultuurtael liekt et nog 
niet zo min. Stellingwarfs moet liekewel ok de 
tael van de straote blieven. Et moet zien 
pesisie daór beholen en op een protte plak-
ken opni'j veroveren. 
Aj' scharp luusteren op de straoten van 
Wolvege, Oosterwoolde en Noordwoolde dan 
hool ie je hatte vaaste. Ak in de Weme of de 
C 1000 mien bosschoppen doe, bin 'k al 
bliede da'k drie of vier klaanten Stellingwarfs 
praoten heure. A'k groepies schoelekiender 
op 'e fiets kletsen heur, dan verneem ik gien 
Stellingwarfs meer! 
1k maeke me eernstig zorgen over oonze 
mooie tael. Een tael waor aj' alles in kwiet 
kunnen. Je onmacht, je teleurstelling, je 
troost, je anvietering en je liefde. 
Generaosies bin d'r gelokkig mit groot 
wodden. Zal die van oons de laeste wezen, 
vraog ik me hieltied vaeker of. 
We hoeven oons niet te schaemen veur et 
Stellingwarfs. Et is niet kroem, et is niet boers, 
et is niet minderweerdig an ere taelen. We 
kommen d'r veer mit! 
Waor ze oons niet meer verstaon, praoten we 
toch gewoon Nederlaans of Ingels. We bin 
prima in staot om een peer taelen naost 
mekeerte bruken. 
We moe'n d'r wies op wezen, dat oonze 
veuroolden oons zoe'n mooi kedogien nao-
laoten hebben. Zal d'r over dattig jaor nog 
Stellingwarfs buten et bejaordehuus praot 
wodden? Bin d'r dan buten et verzorgings-
huus alliend nog mar boeken en cd's waorop 
we van de tael genieten kunnen? 
Of zullen de pasgeborenen weer in et 
Stellingwafs begroet wodden? Et is iene van 
mien weensen. Zollen lezers van De Ovend 
hier es op reageren willen? 



Klaas Knillis Hofstra 

f 47,50 

Bea Zeg, ie bin Ok een mooie klootzak. 

Abe Wat now weer? 

Bea 1k wil mien geld weer. 

Abe Hen, welk geld? 

Bea 1k heur krek van Jan hoeveul as Jim him betaelen. 

Abe Jan betaelen? 

Bea Om training te geven. Wel vuventwintig gulden 

ure. En dan krigt hif Ok nog es uutgebreid te eten. 

Abe Mar dat doen we al /anger. 

Bea Doe 1k nog lid was, mossen we zels mar zien dat v 

eten... 

Abe Dat is niet zo. 

Bea Well Mar goed, en we mossen ok oonze eigen 

reiskosten mar dokken. 

Abe le konnen de bonnegies toch deklereren? 

Bea Now en, Jim betaelden ze toch niet. 

Abe Mar we hadden toch glen geld. En ie hebben ze 

zegd... 

Bea Ja, mar dat telt niet meer. 

Abe We hebben van 't zoemer iederiene een brh 

stuurd, waorin we hiel dudelik vreugen... 

Bea Ja, dat weet ik wel, mar... 

Abe En doe heJ' hielemaole niet reageerd. 

Bea Nee, mar doe wus 1k nog niet dat Jim weer geld 

hebben. 

Abe Daor hebben we oons as bestuur Ok de hiele Z06 

mer et sJompes veur warkt. 

Bea En mar gewoon dekleraosies niet betaelen. 

Abe Ja, mar oonze brief. 

Bea En toch wil 1k mien geld hebben. 

Abe Om hoeveul gaot et. 

Bea Zeuvenveertigvuuftig. 

Abe En wat isJe gironommer? 

Bea Drie-negen-aachte-vuuf-vier-zeuven-iene. 

Abe Etkomtd'ran. 



Jannes Westerhof 

Buurtschop Aekinge omdebi'j 1800 

Op 30 december 1811 gongen de boeren Dirk Jans en Hatte Pieters 
(31 en 41 jaor oold), warschienlik mit peerd en waegen of alliend mit 
et peerd, op pad van Aekinge naor de maine (et gernientehuus) van 
Berkoop om krek as aandere inwoners van Appelsche1  te voldoen 
an de verplichting van keizer Napoleon een fern ilienaeme an te 
nemen. 
Dirk en Hatte weren buren en hulpen mekaander bi'j biezundere ge-
beurtenissen, zoas nao 1811 blieken dee bi'j et angeven in et ge-
mientehuus van et wegraeken van oolden en bi'j et angeven van de 
geboorte van de kiender in de femilies.2  Zo bin ze ok vast tegere 
naor Berkoop west, temeer orndat ze aachter mekeer in et 'register 
van naamsaanneming' onder de nornrners 227 en 228 veurkommen. 

Hebben ze onderwegens praot over de vraoge welke naeme ze 
annemen zollen of hadden ze dat thuus at beslist? Dat laeste ligt 
meer veur de haand, want aenlik rnos de heit van Dirk Jans naor 
Berkoop. Mar heit Jan Dirks was haost tachtig jaor en warschienlik 
niet rneer in staot zoe'n lange reize te maeken. Nog gien jaor laeter, 
op 28 november 1812, is hi'j al wegraekt. Mar et kan best wezen dat 
de oolde baos nog wet een miening had over de femilienaeme. 
Butendat weren d'r nog aandere volwassen zeunen (Hendrik en Jan, 
29 en 26 jaor) die misschien ok wet een een miening hadden over de 
naeme die ok Zi'J kriegen zotlen. Daor kwam nog bi'j dat de meen- 
sken van Appelsche en zeker van Aekinge toch niet allemaole 

De buurtschoppen Hoog- dezelde naeme annemen konnen. Zo bliekt uut et register dat de 
Appelsche (de tegenwoordige aandere buurman, Geert Jacobs, onder nommer 224 de naeme 
Boerestreek), 	Aekinge, 	Ter- 
wissche en De Butt vormden Akinga annarn. Dus die naeme was at vot. 
mit mekeer et dörp Appel- 
sche. We nemen dus mar an dat Dirk en Hatte et onderwegens as echte 
2 	De gegevens over deup, boeren over et weer had hebben. Ze hebben d'r rnisschien over 
geboorte en overileden in dit praot dat de maonden november en december zo slim nat weren en 
warkstok bin vunnen in de re- dat et zo uutzunderlik waarm was veur de tied van et jaor.3  Of ze 
gisters 	van 	de 	burgelike 
staand van de gemiente cost- hadden et over de jongeluden die in et Fraanse leger weren of 
Stellingwarf van 1811 of. mossen. Van aandere Fraanse maotregels die bi'j de boverlaoge 
Daorveur 	in 	de 	deup- 	en van de bevolking had ankwammen, zoas bi'jglieks de opheffing van 
trouwboeken 	van 	de 	N.H. 
karke van Donkerbroek, De de universiteit van Franeker en de censuur op et Dagblad van het 
Haule, Hau-ierwiek en Oos- Departement Friesland' in dat jaor, zullen ze wet niet wakker legen 
terwooide, De Fochtel en Ap- hebben. 
pelsche in et Ryksarchyf in 
Liwwadden. 

Hoe keuzen de meensken van Appelsche now hour naeme? 
Drs. J. Buisman, Weer of Goenend hadden at een naeme en hullen die. Mar dat weren d'r mar 

geen weer, Baarn, 1978, pag. 
221 en 199. twieje: Tiesinge en Hoogeveen. Dan weren d'r goenend die 



heur beroep keuzen: Mulder, Scheper, Herder. Aanderen keuzen c 
buurtschop waor as ze woonden, zoas Akinga, Terwisscha, Butt er 
Van der Butt. Dr weren dr die uut de omgeving wat haetden: Van 
der Duin, Van den Berg. Weer aanderen nuumden heur naor de 
boerkeri'je of een stok iaand: Oostertoo. 

En wat deden now Dirk Jans en Hatte Pieters? Zi'j nuumden heur, 
dus heur femilie, Westerhof en Oosterhof. En waoromme? Boerke-
rijen of een stok laand mit zoe'n naeme hadden ze niet en weren ir 
de buurt ok niet bekend.4  Et is meugetik dat ze et mooie naemen 
vunnen en omdat Dirk westelik van Hatte woonde was de verdieiinç 
gauw maekt. Dat was clan niet slim oorspronkelik mar dat gui veur 
meerste naemsannemers. Veut meensken dochten dat die Fraans 
fratsen wet weer veurbi'j gongen. Vandaor dat bi'jtieden een 
spotnaeme keuzen wodde. 

Gerke P. Mulder veronder-  
In de mairies Berkoop en Oosterwooide (Oost-Stetlingwarf was in d 

steit in zien studie: Appe/sche. Fraanse tied van 1811 tot 1817 in twiejen splist) nammen vier 
Bijdrage tot de geschiedenis 	femities de naeme Westerhof an. Twieje daorvan woonden in 
van een oude Stellingwerfse Berkoop. De dadde was Jan Hatbes, een voile neve van Dirk Jans, 
gemeenschap dat Hatte Pie- 

die op kohiernommer I van Oosterwootde woonde, dat was Lege ters him nuumd het naor een 
stok grond Oosterhof en dat Duurswooide. Et is dus ok meugelik dat Jan Dirks en zienend heur 
een aander him naor analogie krek zo nuumd hebben as Jan Haibes at eerder daon had. En 
Westerhof 	nuumd 	het. 	Dat 

misschien was die an de naeme kommen, omdat zien boerkeri je d€ klopt niet, want et stok grond 
Oosterhof 	lag nog oostelik meerst westelike was van et hiete dörpsgebied van Oosterwootde. E 
van de hoeve Oosterloo zoas is wisse dat wi'j et waoromme van de keuze veur Westerhof en 
Mulder zeis ok schrift. Oat was 

Oosterhof nooit zeker weten zulten. hielemaole 	an 	de 	Drentse 
kaante van Hoog-Appeische. 
Hoewel Mulder vaeke hiel de- Dirk Jans keus dus veur Westerhof 'wegens zijn vader Jan Dirks' 
taiileerd schrift, zitten dr toch 
nogwel(ofmisschienjuustdaor-  i 	 i zoas n de marge schreven s deur de Subst. Btajuw Hendrik Jans. 
deur) zaeken in die niet juust Zie de (verkleinde) kopie hieronder van et stok. 
binnen. Wat mi'j verbaosd is  
waoromme Mulder naost aile --' 	-:-• 	 S  .'--'----n-. -• ' - 

. 	 . 
belastingkohieren en tal van  

aandere archivaiia niet et re caeon 	Old 	1Vop, Aizon&sf=^ct 	Heiriikveea, 	Dej 

gister van de voiksteliing van ,. 	. 
1830 bruukt het. Mit zien ken-  

/ 	•• 	-. 	wu5e 	te - 	. 	 - 	beth 	dezdve 
nis van de naemen van de 
meensken en de boerkerijen 

.' 	 . 	.'. 
. 	 Vthiflth da 	lt 	audee!t 	less 

was dit een prachtige anvul- vovr 	faae1ienzim,- 	dat: Mj 	beth'hit 	voljcnde getil Zosess em  

iende 	bron west en 	weren ,•.- 	- 	 DOCI 

sommige onjuuste veronder 
- 

stellings votbieven. Appe/sche  
is in in 1977 verschenen as dub- -'1-• 	 ,, 	, 	- 	v' . I,.v.i. 

belnommer van 	'It 	Beaken'.  
Zie veerder ok De voorge-  
schiedenis van de Vervening 
in Appelsche door de Gesa- . 	 beth dede 	et 	4sss 	Yertekeed 	dei .5a December 	z8ez. 

Opsterlandsche en Ooststel- 
mentlijke 	Compagnons 	der  e'i'7 -I  

/7 lingwerfsche Veenen en Vaar- 
ten, Oosterwooide 1981, en tal 
van publikaosies in 'Driemaan- . 	 . 
delijkse Bladen', et tiedschrift 
van et Nedersaksisch Instituut. - 	'" 	- 	b'u 	ft'& 	er 	isuecere 	vie 



Et liekt as is Dirk 35 jaor, mar hi'j was 31 jaor. In Appelsche sch rift 
Mulder: 'Hij had 4 kinderen: Dirk 35, Hendrik 29, Jan 26 en Jantje 37 
jaor oud.' Mar et is dudelik dat niet Dirk Jans 4 kiender had, mar de 
heit Jan Dirks. 

Disse femilie Westerhofwoonde op de hoeven, arven, zathen of 
soolsteden (alle benaemings kommen veur in officiële stokken) 
bekend as floreennommers 21 en 22 in Aekinge. 

De Floreenkohieren bin van Hoog-Appelsche had de floreennommers 1 Urn 14 (de bekende 14 
l705ofelketien jaor maekttot soolsteden), Aekinge had 9 hoeven (de nommers 15 Urn 23) en 
1858, 	mit 	uutzundering 	van Terwissche en de Bult (24 Urn 30).5  
1808 (in de Fraanse tied). An 

Dirk Jans Westerhof was volgens de floreenkohieren van 1818 en de fioreenplichtige soolsteden 
was stemrechtverbunnen. Dat 1828 'bruiker' van floreennommer 21 groot 27 pondemaot mit een 
was mit de reden dat an et 'huisstede' floreennommer 22 groot 25 pondemaot, floreennommer 
aende van de 18e en begin 
19e ieuw haost alle hoeven in 20 (diels), anduded as 'de Poel', groot 46 pondemaot en 'los 
Stellingwarf-Oostaende elgen- hooiland en akkerbouwland'. 
dom weren 	van 	de 	groot- Een pondemaot is ongeveer 0.36.78 ha. Gemiddeld weren de 30 
grondbezitters. In 1640 was in 

hoeven van Appelsche ongeveer 39 pondemaot of 14,25 ha groot. Stellingwarf-Oostaende 	nog 
53% van de stemdregende Daorbi'j is niet rnitrekend de gronden op de essen, de maoden en 'in 
plaetsen in gebruuk bi'j de ei- de fennen'. In et kohier wodt ok niet angeven hoevule 'los hooiland 
gener, in 1698 was dat nog 

en akkerbouwland' in gebruuk is. mar 13% volgens J.A. Faber in 
Drie eeuwen Fries/and, Wage- 
ningen 1972, pag. 493. Naor verholing had Dirk Jans dus veul laand in gebruuk. Veer boven 
6 	Dit gelt ok veur de grieteni'j et gerniddelde van Appelsche.6  Daor moej' wel bi'j bedaenken dat et 
Oost-Stellingwarf, d'r van uut- nommer 20 niet veur niks 'de Poel' is en dat d'r twie of drie huusho- 
gaonde dat hi'j ongeveer 80 lings van leven mossen. Toch zal de ornvang van et bedrief mit de 
pondemaot of 30 ha 	in ge- 

reden west wezen dat Jan Dirks in ongeveer 1805 van De Haule bruuk had. Omstreeks 1793 
het 39% minder dan 20 ha, naor Aekinge gaon is. Op 'e Haule bruukte hi'j van 1773 of floreen- 
36% tussen de 20 en 30 ha, nommer 11 en 42 pondemaot, mit daornaost tegere mit een aander 
20% tussen de 30 en 40 ha en 

floreennommer 10 van 40 pondemaot 'zonder huisinge'. Hi'j is in 5% meer dan 40 ha in gebruuk 
neffens 	Faber, 	a.w., 	pag. 1773 trouwd mit Wemkjen Berends van De Haule en daor 'uit nieuw 
486/487. beginnen te huishouden' neffens et speciekohier. Wemkjen is op 'e 

Dit is een aander nommer Haule geboren en het d'r tot de verhuzing naor Appelsche altied 
dan dat van de floreenkohie- woond. Een bruur van Wemkjen woonde vlakbi'j. Et rnoet dus slim 
ren. 	Dit 	nommer 	wodt 	ok belangriek west hebben veur Jan en Wemkjen om op heur leeftied 
nuumd in de overliedensakten 
van Jan Dirks Westerhof (zoe'n 70 en 63 jaor) De Haule nog in de steek te laoten. De reden 
1812, 	zien 	vrouw Wemkjen zal wel west hebben dat ze drie zeunen hadden tussen de 20 en 26 
Berends 	in 	1820 	en 	zien jaor die wark hebben mossen. 
zeune 	Jan 	Jans 	in 	1830. 
Gerke P. Mulder nuumt disse 
nommers nargens. 1k heb nog As Jan Dirks in 1812 wegraekt, nernt de ooldste zeune Dirk Jans 
gien tied had om de betekenis et bedrief over. De bruurs Hendrik Jans en Jan Jans warken d'r vast 
hiervan uut te zuken. De tel- 

Ok, mar dat vienen we in de boeken niet weeromme. Behalven in de ling begint in tegenstelling tot 
die 	van 	de 	fioreenkohieren volkstelling van 1830, die opneumen is in 1829. Daor vienen we Dirk 
westelik, want buurman Hatte Jans Westerhof as 49-jaorige wedeman en Jan Jans en zien vrouw 
Pieters Oosterhof woont OP 

en 5 kiender op nommer 12.7  Hendrik Jans is dan al wegraekt. nommer 13. Et vremde is dat 
d'r mar 22 nommers binnen, 
daornao staot d'r 'NG'. Et kan Wat veur bedrief hadden de boeren van Appelsche? Et dörp was tot 
wezen 	dat dit 'niet genum- 

1827, doe de vervenings begonnen, een traditioneel boeredärp. 'nieuw merd' is, mar ok 	ge- 
bouw'. Et dörp het iewenlaank ongeveer 150 inwoners had, van wie 



veerweg de meersten van de 'gezinshoofden' boer was. Uut et 
Quotiesatiekohier van 1749 bliekt dat in Appelsche van de 27 
'gezinshoofden' d'r 23 boer binnen (85%). In Oosterwoolde, Donker 
broek en Makkinge is dat mar resp. 46, 41 en 40%. 
In de traditionele zaanddörpen hadden de boeren een mingd bedrie 
mit een neiging naor poere akkerbouw. Et vee was d'r veural veur d 
bemesting. Et gaot in dit stokkien te veer om in te gaon op de 
bedriefsvorm van de boerkeri'jen. Daorveur kuj' in tal van boeken 
terechte.8  
Wei kuwwe annemen dat de boeren tussen de vier en tien koenen € 
veerzen hadden, meerstal twie peerden (dat was genoeg veur de 
Iichte zaandgrond), wat varkens, een verschillend tal schaopen en 
een stokmennig kiepen. 
Uut et speciekohier van 1798 bliekt dat d'r 140 inwoners in Appel-
sche binnen, 25 'schoorstenen', 127 koenen, 42 veerzen en 45 
peerden. 

Behalven de perbiemen van alle dag was et in de 18e ieuw en de 
eerste jaoren van de 19e ieuw in de vier buurtschoppen van de 
karkelike gemiente Appelsche rustig. De grote gebeurtenissen in de 
perveensie en in et Iaand en de ekonomische schommelingen 
hadden netuurlik invloed op et leven, mar van oorlogsgeweld of 
netuurrampen is gien spraoke. 

Buten de boerkeri'je weren d'r de karke en de schoele. Verschillen-
de schrievers hebben heur doende hullen mit de vraoge waoromme 
de karke (op et plak waor now de Trefkarke staot) zoveer buten et 
därp lag. 1k bin mit Mulder iens dat dat een wonderlike vraoge is. De 
karke lag ja midden in et dörp. Hi'j lag percies tussen de meerst 
oostelike hoeve van Hoog-Appelsche (now dus Boerestreek) en de 
meerst westelike van De Bult in. Veur de meerste schrievers is 
alliend de Boerestreek et vroegere Appelsche en dat klopt dus niet. 
As schoelemeester P. Uri in 1844 schrift dat et karkien ienzem op de 
stille heide staot en vusen te klein is veur de gemiente, is et dörp 
Appelsche deur de vervening verplaetst en een hiel aander dörp 
wodden! Dan is et oolde dorp Appelsche veur al die ni'jkommers al 
geschiedenis. 
Et verschil is mooi te zien aj' de kaorten op blz. 9 vergelieken. 

8 	J.A. Faber, Drie eeuwen Et is zeker dat d'r in de 18e ieuw, mar misschien al eerder, een 
Fries/and, Wageningen, 1972 schoele west is. Om de twie jaor kwam d'r een ni'je diaeken. Hoewel 
K. 	Bouwer, 	Cu/tuur/and- 

- de iene beter dan de aander, konnen ze allemaole schrieven. Goe- schapsvormen aan de west 
zUde van het Drents plateau, nend leerden et oolde gotische schrift zoas bi'jglieks de heit van Jan 
Groningen,1970. Dirks (Westerhof), Durk of Dirck Hendriks die van 1732-1734 diae- 
J.J. Spahr van der Hoek, Ge- 

ken was, mar Ok Halbe Jans (1742-1744) en Alle Jacobs (1747-1749). schiedenis 	van 	de 	Friese 
Landbouw, Leeuwarden, 1952. Disse gegevens hebben we uut de kleine kasboeken van de diakoni€ 
K.Grouwsta, 	Historische as- van Appelsche. D'r bin drie 'schriefboeken' beweerd bleven. Et 
pekten van het dorpsgbied 

eerste lopt van 1730 tot 1754, et twiede van 1764 tot 1790 en et van Ooste,wolde, Oosterwool- 
de, 1990. dadde van 1790 tot 1811. Een boek van veur 1730 is niet bekend, 
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mar et is zeker dat et boek van 1754 tot 1764 verleuren raekt is. Uu 
disse boeken bliekt ok dat dr niet alliend boeren, knechten en mel-
den binnen, mar ok aarme meensken die deur de diakonie onderhu 
len wodden. De diakonie had gien vaaste inkomsten, mit iene uut-
zundering die aj' vienen in de kopie hieronder.9  

Dit is et schrift van Durk 
Hendriks, de heit van Jan 
Dirks uut dit verhael, die in die 
tied op de boerkeri'je De Dijk 
woonde, die nog altied bestaot 
an de weg van Terwissche 
naor Langedieke en Ooster-
woolde. Disse 'sathe, (fib-
reennommer 26) is deur de 
heit van Dirk Hendriks betrok-
ken in 1725. Een jaor laeter 
wodde Dirk Hendriks gebru-
ker, tot in 1742 zien zeune Eg-
bert Hendriks de boerkerije 
overnemt tot 1772. De femilie 
van Gerke P. Mulder het hier 
lange woond. Tot veur kot we-
ren de zusters van him nog ei-
gener. De hoeve is your de 
oorlog othraand en weer op-
bouwd. 



Omdat et oolde schrift muuilik te lezen is, volgt hier de tekst nog es 
van de dadde post waor et hier om gaot: 'De derdehalv schepel (d.i. 
2fi schepel rogge vanweegens interessen van de obligatie van 
Foppe Jans, verschenen op Alderheyligen 1731 en gelijk een half 
schepel rogge wegens landhuire verschenen op 1 mel 1731 zIjn door 
Albert Jacobs aan de diaken voldaen en sal te sijner tijd gebliken 
waer de genoemde rogge door de diaken is uytgekeert geworden.' 

Foppe Jans, de eigener van de hoeven nr. 27 en 30, leeft in 1728 
niet meer en het een jaorlikse bi'jdrege van 3 schepel rogge nao-
laoten. In de loop van de tied wodt de tekst van de diaekens al mar 
ienvooldiger, ok al omdat ze dan niet meer weten wat de oorsprong 
is. In 1802 vienen we dan ok de volgende post: 'ontfangen voor3 
schepel rogge van de arm akker van Jan Jans mulder de somma van 
viertien stuyvers'. De naerne van Foppe Jans is dan verdwenen 
deurdat de rogge drekt an de mulder verkocht wodt. De rogge wodde 
bi'jtieden ok wel bruukt veur et bakken van brood veur de aarme 
meensken. 

De schriefboeken laoten zien dat de diakonie van Appelsche niet 
yule aarme meensken onderhul. Toch was d'r wel een aarmhuus, 
zoas we bi'jglieks zien in 1804: 'uytgegeven aan Wycher Coops van 
het vei'ven van het armhuysjen te Akenga van de vensters en de 
cozijnen de somma 3 (Car.gld) en 19 (stuyvers)'. 

De boeren van et oolde Appelsche van veur de vervenings, die in 
1827 begonnen, hadden een sober bestaon, mar weren niet aarm. 
Aarmoede in Appelsche kwam mit de vervenings ok veur pattie 
naokommelings van disse boeren. Zo mos de in Appelsche geboren 
kleinzeune Berend Jans van Jan Dirks, die de naeme Westerhof 
annam, in 1850 op 'e Smilde een 'verkiaring van onvermogen om de 
kosten voor huwelijk te betalen' anvraogen. As scheper en veenar-
beider had hi'j een hiel wat minder rustig leven dan zien veuroolden 
in Appelsche en omstreken. 

Hiermit sluut 1k dit stokkien of Et gong d'r omme de buurtschop 
Aekinge omdebij 1800 zien te laoten en misschien ok wel om an te 
tonen dat 1k, hoewel 1k nooit in de Ste/I/n gwarven woond hebbe, deur 
mien veuroolden toch een bet/en een Ste/I/n gwarver bin. 



Veurig jaor wodde de eerste dichtbundet van 
Anke Hoornstra uut Wolvege prissenteerd. D'r 
is wet at et neudige over zegd en lichtkaans 
ok at wet over schreven, in De Ovend is et 
wark van De Ootde Pook-prieswinner 1997 an 
now toe niet bespreu ken. Is dit clan niet wat 
an de laete kaante? Nee. D'r is wat veur te 
zeggen om gedichten een schoft liggen te 
laoten. Is et niet zo daj' graeg nog es griepen 
naor een gedicht of een bepaolde riegel uut 
een gedicht? Aj' bi'j de twiede of dadde keer 
tezen weer een goed gevuul hebben, is d'r 
spraoke van een goed gedicht. 
In de dichtbundel Aosem1  bin dattig gedichten 
opneumen en ok at bin ze niet allemaole mit 
mekere te vergetieken, tiekewet bin d'r starke 
overienkomsten. Anke Hoornstra sch rift zin-
tuuglik. In haost elk gedicht speuten zintugen 
of een stark zintuugtike waorneming een 
veurnaeme rotte. Daornaost is d'r et vermo-
gen heur slim beetdend uut te drokken. Et 
dadde in et oge springende element dat nuumd 
wodden moet, is et weeromme-gaon-in-de-
tied en de starke relaosie mit-et-kiend-in-mi'j. 

zintugen 

In tal van Hoornstra's gedichten kom men 
zintuuglike waornemings veur: pruven, zien 
en heuren as de bekende, altedaegse 
erverings. Mar d'r is ok een twiede laoge, die 
de dichter anbrengt mit mooie associaosies 
en die bi'j de lezer wat losmaekt. Heur gedich-
ten kriegen daordeur naost diepgaank ok 
meer kleur en gtaans: . . .' wi7 Iachten mit 
niymoodse ogen naor de kamera. •'2  over de 
bewuste generaosie van de jaoren '60 mit de 
hiete weretd in de buse en lak an iederiene. 
De tezer wodt d'r mit de haoren bi'j sleept en 
pruuft as et waore wat d'r ommegaot as 
schreven wodt ... 'naost mien man mit zien 

zwiegende hanen. . ' 3 En clan bin wi'j dattig 
jaor Iaeter! 
Tat van veurbeelden, ok hiet onverwaachse, 
bi'jgtieks et Iiefdevotte 

'Kom en trekke zachies 
low tedere voeten an 
now zijdeur daegen 
en dingen verlaoten 

heur lichem 
ofdaon 

now a/ heur doen 
Iaoten is...'4  

An de ere kaante erverings uut et leven van 
altedag, de waorneming die aj' doen op 
straote ...'die iene bin ik west, die mit et 
schreeuwende haor.. ' 	veerderop 
...'zij kikt mit schietende ogen. . .' De dichter 
zitje slim op 'e huud en wet een gevuul over 
te brengen van vertrouwdhied, bekendhied, 
zonder daorbi'j sentimenteet te wodden. 

beelden 

Opvatend in Aosem is et beeldende taetge-
bruuk. Now wussen wi'j al dat Anke Hoorn-
stra slim mit beelden doende west is. Veur 
vuuf beeldgedichten, heurend bi'j en inspi-
reerd deur et wark van Rinny Siemonsma, 
kreeg zi'j in 1997 De Ootde Pook-Pries. In et 
juryrepot wodt uuttegd wat een beeldgedicht 
is ...'een  persoonlike ervering mit een keunst-
wark vormt [......] de poëtische ervering •'6  In 
de bundel bin disse vuuf gedichten opneu-
men, krek as de Wolf van Wolvege en De 
Hunningdaenker van Makkinge. Mooi om te 
zien, om te beteven, is dat in de hiete bundet 
d'r spraoke is van beelden en mooie beeld-
spraoke. Wat dat angaot zet de dichter goed 
uut aende in et eupeningsgedicht ... 'Is de 



regen roekeloos? ... 7  en vier riegels wieder 
West de regen waor as zi'j vaatt?7  Een geve 
person ifikaosie. En wat te daenken van: 

'Now bomen 
te prakkeseren staon 

over de tied 

In yule gevallen nemt de dichterje bi'j de 
haand. An de iene kaante naor die veilige en 
zo bescharmde (kiender)wereld - an de ere 
kaante pruuf le de onzekerhied, de stoerhied, 
mar ok et greensloze vertrouwen van et 
kiend. 

die onderhuuds 	 Anke Hoornstra kiekt hiel goed naor de 
een nije kringe 	 wereld en mit naeme naor heur getiefden. D'r 

etst in et hoolt.. •'8 	 klinkt vertedering deur in et gedicht over de 
zwemles van een kiend (heur kiend?):... 

Ur zitten ok hiele mooie tegenstellings bi'j: 
'...Wij weren roemteschippen. '2  en as een 
belofte naor de toe komst... Wj zollen nooit 
een oolderwetse foto wodden.. •'2  Een insekt 
wodt ...'Een  mikroskopische Columbus...' 9  en 
de naeme van een kiend (heur kiend) in de 
boverhoeke van een tekening is '... as een 
vremde voe gel mit kroeme vleugels langs een 
schaeterende zunne...'10  
As laeste moet nuumd wodden et sfeerbeeld 
dat opreu pen wodt in Greenzen waorin de titel 
van de bundel an de odder komt en waor 
spraoke is van een wereld zonder aende: 

'...hoge daorboven 
de wolkens 

as zuukplaeties 
eenjongere tied 

en et hatte vint 
roemte en aosem 

veer veurbi 
de greenzen 

van et zicht...' 
Mend 

In et middelste pat van Wildernisjaoren kriej' 
een mool beeld te zien van et verleden, de 
jaoren zestig om percies te wezen en hoe as 
een kiend in de wereld staot... 

'Zundapp was et fiere peerd 
daor 'k aachterop bij mien Vader 

et Machtig Opperheufd 
- groot en stark en aiwetend - 

deur de glorierieke wildernis vol 
greensloze siezoenen reed... 112 

'Zokrek nog rulings 
van spieren in etjonge 

jongeslief mit huver...'13  

De bundel Aosem is niet om in ien aosem uut 
te lezen; ok at bin de gedichten ienvooldig van 
opzet - ok at is d'r spraoke van een dichtbi'j-
huus-perblemetiek. 
Aosem is een mooie verzaemeling van 
ansprekende gedichten mit een twiede, 
intieme Iaoge. Et benemt je de aosem niet, bi'j 
et lezen kriej' et de hieltied roemer! 

1. Aosem - Anke Hoornstra, Wolvege, 2000, ISBN 90 6466 1030 
2. Veur de vrundinnen van vroeger p.11 3. Huwliksboot p.18 4. 
Ofscheid p.25 5. Winkelen p.22 6. Geke Zanen-Dokter, in De 
ovend2sejg., nr. 5, aug. '97, p.8  7. De regen p.6 8. Winter 
p.169. Laantien Pik p.17  10. Disse p.20 11. Green-zen p.12  12. 
Wildernisjaoren p.9 13. Los p.21 



Koosje Hornstra 

n 

Ditjaor was et de dattigste keer dat in 
Berkoop de Eupen Stal orgeniseerd wodde. 
Een hiele prestaosie van dit dörp om d'r alle 
jaoren weer in te slaegen om wat ni'js te 
vienen. En ok dit jaor was et weer echt de 
muuite weerd. Mit naeme et peerd was een 
'blikvanger'. Ok de retonde bi'j de Koepelbos 
hoolt d'r een mooi keunstwark an over. 
In De Ovend van de lejaorgaank  nr. 4,juIi 
1973, schreef Sietske Bloemhoff onder de 
naeme Klaosien Griffloen: Meensken, 
meensken, wat een meensken et volgende: 
'Oldeberkoop hoolt Eupen Stal'. Zaoterdag-
middag 30 juni wodde bi] Apple Tja/ma in 
Berkoop de 'Eupen Stal' eupend deur 
borgemeister Dr. T. H. OosterwUk. Die 
ontruumde letterlik en figuur/ik de stal veur de 
keunst. Uut de stal van Apple Tja/ma wodden 
deur de 'Geitefok' geiten votjaegd en in disse 
stal hongen a! schllderi7en. 
Veur de eupening weren alle meensken 
nuugd die mitdoen an de tentoonste/ling, en 
die, die d'r veerder op de iene of ere wieze an 
mit hu/pen hebben disse Eupen Stal veur 
mekeer te kriegen. 
De tentoonste/ling /at veura/ veul keunst war-
ken zien van schilders, pottebakkers, sier-
smitten, een sierraodenmaekster en al zo wat 
henne. Veerder kuj' d'r oo/de ambachten zien, 
'huusv/iet' van p/attelaansvrouw/uden en gao 
zo mar deur. Netuurlik is oonze Ste//in gwarver 
Schrieversronte d'r ok. K/aosien Griffloen, 
oonze mascotte, is dr. Zlj staot in kaffetaria 
Edens, waor trouwens de meensken, die 
vaeke veur de Schrieversronte op de 
tentoonste//ing staon om et yolk wat over et 
Ste//in gwarfs te vertellen, et hatstikke best 
hebben. As wij et zo bekieken is d'r donkt 
oons een protte be/angste//ing veur de 
tentoonste//ing, ok veur die van de Schrie-
versronte. le hebben netuur/ik a/tied meen-
sken die mit de neuze in de /ocht d'r an 

veurbij/open, mar d'r bin bes/ist ok een boe/ 
meensken die een protte belangstelling zien 
/aoten. Daor bin ok hie/ wat meensken bi] die 
ze/s niet Ste//in gwarfs praoten. Oonze 
boekies en oonze Ovend wodt d'r ok ver-
kocht. Aj' d'r niet west hebben op disse 
tentoonste//ing, he]' donkt mij we/ wat mist. E 
gemiddelde ta/ bezukers Iigt zo bij de 60 per 
dag, mar d'r weren ok daegen van 120, 100 
en 110 bij A]' d'r dit]aor nog niet west 
binnen.... 't zo/ mij ofva/en, as Berkoop 
ankem ]aor niet weer Eupen Stal hoolt! 
Disse Iaeste zin zol in 2001 ok zo weer bruukt 
wodden kund. Dus bi'j' d'r dit jaor niet west, 
de kemmissie Eupen Stal is zeker al weer 
doende mit et pergramme veur 2002. 

Et beeld Bucephalus van Martien Hendriks dat te 
zien was op de Eupen Stal van 2001. 



W.H. de Vries -  historikus '40/45 

De oorlog in de Stellingwarven - 29 - 

Et echtpeer Muller in heur huus in Drachten. Veur een tied leden is Vrouw Muller wegraekt. 

De tragedie van et joodse gezin Muller in 
de oorlogsjaoren. 

In augustus 1939 kwam et Joodse gezin Izak 
Muller vanuut Grunningen in Noordwoolde 
wonen en vestigden heur in de Nieuwbuurt 
(now Nieuwstraat). De oolden van Izak 
hadden in de stad Grunningen een zaeke in 
huden, die bestemd weren veur de groot-
haandel veur verwarking tot leer en zo. Izak 
zette die haandel deur in Noordwoolde en 
daorveur leut hi'j aachter zien huus, dat hi 
huurde van de woningstichting in Wolvege, 
een schure zetten, waor hi'j zien haandel in 
onderbrocht. 
Daornaost begon hi'j een haandel in vodden. 

Doe bleek dat hi'j veur dit alles een auto 
neudig was, die dr dan ok kwam. 
Doe in meie 1940 de Duutsers hier kwam-
men, begon veur et gezin Muller de ellende. 
De invoering van de jodesteern, die goed 
veur et zicht op 'e jasse dreugen wodden 
mos, was et begin van de willekeur en 
onderdrokking die ze op disse groep meen-
sken toepasten en die dat straffeloos en 
gelaoten ondergaon mossen. 
Ok de beziene en eulie, die Muller veur zien 
auto neudig was, wodde schaors en wodde 
allienig op toewiezing verstrekt en die 
toewiezings mossen iederkeer anvraogd 
wodden op et gemientehuus in Wolvege. Ok 
Muller gong in Wolvege zien rantsoen braand- 



Et huus van de fern. Klaas Kraan an de Hellingstraote in Noordwoolde. In Iaeterejaoren is et ofbreuken. 

stof anvraogen, ondaanks zien kwetsbere 
pesisie as jood, mit de Davidsteern op 'e 
kraege van de jasse. De eerste die daor zien 
pad kruuste, was Lammert de Koe, de leider 
van de Laandwacht, die him toebeet: 'Gaon 
jow mar naor huus, want jow kriegen toch 
niks.' Muller leut him niet ontmoedigen en 
vreug een gesprek an mit de burgemeester 
van die tied, de heer E.N.W. Maas. Hi'j kreeg 
te heuren, dat dat an de Ortskommedaant in 
Et Vene vraogd wodden mos, of de toewie-
zing braandstof an him verstrekt wodden 
moch. Maas kreeg verbiening per tillefoon mit 
de Duutser in Et Vene, mar kreeg te heuren, 
dat gien braandstof verstrekt wodden moch 
an een joodse haandeler. Muller, die honderd 
liter beziene en dattig liter eulie vreug, vreug 
de burgemeester him de tillefoon an te 
rekken, wat die wondergenoeg Ok nog dee. 
De Ortskommedaant kreeg van him te 
heuren, dat hi'j clan de boel rotten leut en daor 
weren de Duutsers oe zo gevulig veur, want 
huden betekende leer en leer betekende 
schoenen, koppels, kotom materiaol veur et 
Duutse leger. Et risseltaot was, dat Muller 
zien toewiezing kreeg. Veerder bleek in et 
gesprek dat Henk de Vries en ik mit him 

hadden in Drachten, daor Muller now woont, 
dat de soort haandel die hi'j dreef him een 
tiedlaank bescharmd het tegen deportaosie. 
1k moet hier dus even naor veuren brengen, 
dat Henk mi'j op et spoor zet het, om tot een 
praotien mit Muller te kommen. Soms was et 
wel op 'e snaoren of, want Muller maekte een 
razzia mit in Wolvege, waor op de mark een 
driefjacht holen wodde op onderdukers. 
(Daormit wodt de veemark bedoeld, die 
destieds tegenover kefé Dragt lag.) Muller 
vertelde, dat hi'j as jood niet op et markterrein 
kommen moch. (Alle eupenbaore plaetsen 
zoas de mark, de kefé's en zo, weren veur 
joden verbeuden). Hi'j ston dus buten et hek-
ke, doe de S.D.-ers en de Iaandwachters him 
staon zaggen en him toeraosden: Daor heb-
ben we de jood.' Et gevolg was dat zien Aus-
weis die hi'j hadde vanwegen zien haandel 
inneumen wodde, mar hi'j kreeg die wonder 
genoeg nao een peer daegen weeromme. 
Deurdat Muller dus in et bezit van een auto 
was, hulp hi'j wel es kooplieden die niet zo 
gelokkig weren, wat Ok weer zien haandel ten 
goede kwam. Ok in Stienwiek gong et een 
keer op et kaantien of, doe bi'j een kontrole de 
heren konterleurs in de auto bloed ontdekten. 



Ok now kon verklaord wodden, dat dit bloed 
was van dierehuden. 
In feberwaori 1943 wodde de toestaand zo 
riskaant, dat ok de Ausweis de femilie Muller 
niet meer bescharmde en gong et gezin et 
huus in de Nieuwbuurt uut mit aachterlaoting 
van alles en deuk onder. Et echtpeer hadde 
doe ien dochtertien. Dat wodde onderbrocht 
bi'j de femilie Bronswijk op 'e Oostvierdepat-
ten, naodat et eerst naor de plaetselike 
dominee brocht was. Et echtpeer kreeg 
onderdak bij de femilie Klaas Kraan an de 
Hellingstraote in Noordwoolde, waor ok al een 
peer aandere onderdukers weren. Mar in 
etzelde huus woonde ok nog een jong 
gezinnegien en daor kwam wel es iene over 
de vloer, die niet hielemaol zuver was. 
Doe et an de Hellingstraote Ok weer te geveerlik 
wodde, gong Vrouw Muller via dokter Verde-
nius naor Steggerde en wodde onderbrocht 
bi'j de femilie De Vries. Tegen de aovend 
gong ok Muller zels via etzelde pattien naor 
Steggerde en was weer bi'j zien vrouw. 
Daor konnen ze nao verloop van tied Ok niet 
blieven en ze verhuusden naor de buren 
onder et mom van dat ze evacuees weren. 
(Evacuees weren meensken die op Duuts 
bevel hier onderbrocht weren, omdat heur 
woonstee te geveerlik was.) Mar dit gong 
hielernaole niet op, want een schoelejonge 
herkende him en smeet him veur de voeten: 
'le bin hielemaole gien evacué, ie bin de jood 
van Noordwoolde.' Et gevolg was dat et peer 
weer verkassen mos en now kwammen ze 
terechte bi'j de femilie Visser op De Hoeve. 
Intied was et al zoemer 1944 wodden en nao 
verloop van tied bin ze toch weer bij Kraan op 
de Hellingstraote telane kommen. Ze bin daor 
tot de bevriding bleven. Ondaanks et geveer, 
omdat et op de eupenbaore weg niet 
vertrouwd was, gong Muller van hieruut op 
pad om et daegelikse menu wat an te vullen. 
Vri'j geveerlik in oonze ogen, omdat Ok de 
meensken die him verburgen veur de 
Duutsers in geveer kwammen as hi'j snapt 
wodde. Op De Hoeve zag hi'j kaans een flinke 
poede rogge op de kop te tikken en in Buil bi'j 
slaagter Hoeksema vleis en bi'j de zuvelfe-
briek Deli de neudige zuvelperdukten. Hi'j 

kreeg wel overal te heuren, dat hi'j nooit weer 
korn men moch, omdat dat veur beide kaanten 
veul te geveerlik was. Hi'j moch wel een 
briefien bezorgen laoten en clan kwam et ok 
veurmekeer. 
Op et aende van de liedensperiode kwam 
dokter Verdenius op 'e daftiende april op et 
adres an de Hellingstraote mit een bloempien 
(een dag naodat de Kannedezen d'r weren) 
en Muller stak persoonlik de viagge uut an et 
huus van Klaas Kraan. 'We hadden et leven 
redded,' aldus de heer Muller, 'mar veerder 
weren we alles kwiet, want oonze woning an 
de Nieuwbuurt was al an een aander toezegd 
en mien schure het de overhied inpikt.' De 
oolden van Muller uut Grunningen hadden et 
gelok niet de oorlog te overleven. Zi'j sturven 
in een koncentraosiekaarnp in Duutslaand. 

Et onderdukershol 

En veur dit onderdukershol blieven we nog 
even in Noordwoolde. Nao de bevri'jding, doe 
bleek dat dokter Verdenius niet weeromme 
korn men zol, wodde de praktiek en et huus 
deur Vrouw Verdenius verkocht. Dokter 
Lemain dee zien intrede in Noordwoolde en 
die op zien beurt wodde in 1957 opvolgd deur 
et echtpeer Postma, die krek as Lemain Ok 
etzelde huus betrekken kon. 
Now was et zo, dat in de oorlogsjaoren een 
hiele protte meensken wussen dat bi'j Verde-
nius onderdukers zatten en ok gong et ver-
hael dat vlak veur de razzia in december 1944, 
deur een zekere heer Krol die onderdukers 
daor weghaeld weren en op een aander plak 
onderbrocht. Wie disse onderdukers west 
binnen is nog niet dudelik en Krol kan et oons 
niet meer vertellen want die leeft niet meer. 
Ok is nooit dudelik wodden waor die onder-
dukers clan huusholen hebben in dit veur die 
tied mederne paand an de Heufdstraote West 
in Noordwoolde. Dokter Verdenius hadde de 
aptheek an huus en de praktiek ok, dus hi'j 
hadde een hoop vremd yolk over de vloer. Et 
zal dudelik wezen, dat pesjenten en onder-
dukers niet bi'j mekeer heurden in die be-
nauwde tied. Deur een toeval wodde et pas in 
1962 dudelik waor die onderdukers zeten 



Dit is de twiede ingaank, die van et bargzooldertien naor et schoelpiak gaot. 
Et driehoekige loekien staot op 'e kaante scheuven. 

hadden in de uren dat et geveer in de buurt 
was. In datjaor, dejuuste daoturn is niet 
bekend, wodde de fern itie Postma plaogd 
deur een kotsluting in de huusinstelaosie en 
de doe nog bestaonde firma Krips kreeg een 
titlefoontien om te kommen. De firma stuurde 
twie monteurs, o.e. monteur Germ Moltema, 
die now zets een t.v.-zaeke in Noordwoolde 
het. Nao een hiele hoop gemeet konnen ze de 
sluting niet vienen, mar op zoolder verdochten 
ze wel een leiding, die deur de waand argens 
henne leup. Op heur vraoge waor die leiding 
henne gong, kon Postma gien antwoord 
geven, dus wodde besleuten de waand eupen 
te breken. Et risseltaot was, dat via de eupe-
ning een ruumte te zien was van omtrent twie 
bi'j twie meter en een meter hoge. Et geheime 
onderdukershol uut de oorlog was vunnen. 
Mollema gong in de ruumte en vun daor o.e. 
een spul kaorten mit realistische ofbeeldings 
van vrouwtuden mit niet te yule kieren an, een 

deusien mit lucifes en een peer flessen mit 
een ressien wien die zwaor bed urven was en 
nao wat zuken een dichte flesse wien, die nog 
wet goed was. Nao wat zuken, wodde de 
heufdingaank Ok vunnen. Die bteek in de 
slaopkaemer te liggen, ofdekt mit balatum. Ok 
bteek, dat d'r nóg een ingaank was. Die 
begon op een soort bargzootdertien en was 
ofdekt mit een drie-hoekig toekien. Dit hiete 
verhael kwam ter ore van Henk de Vries en 
ien tillefoontien was ofdoende om een 
ofspraoke te maeken veur oons beidend mit 
de femilie Postma. Postma, Henk en ikke 
gongen in de slaopkaemer en de dokter nam 
wat balatum en wat plaankies weg en de 
ruumte tag veur oons. Mit 'n drienend leuten 
we oons d'r in zakken en van daoruut was ok 
de twiede ingaank te zien. 
Doe we daor zo op 'e hurken in die ruumte 
zatten, heb 1k even deur me henne gaon 
laoten: Waoromme het Verdenius zels gien 



gebruuk van die ruumte maekt, doe de S.D-
ers in december 1944 bij him veur de deure 
stonnen? Een drama was clan misschien 
veurkom men. 
Veur et huus van Postma staon drie birkebo-
men en volgens Postma hebben die eerst op 
et graf van Verdenius staon. 
Henk en ik willen hierbi'j de femilie Postma 
nog es hiel hattelik daanken, dat ze dat oons 
allemaole zien laoten hebben. 

Krummeltien 

OPLOSSING PUZELTIEN STELLINGWAR-
VER SPREUKEKELINDER JUNI 2001 

Op de aachterkaante van et blattien van 
oflopen twaelf en dattien juni van de Stelling-
warver Spreukekelinder ston een deurstreep-
puzeltien. In die puzel mossen negentien 
woorden votstreept wodden die mit de 
zommer te maeken hadden. As dat gebeurd 
was, bleven d'r nog dattig letters over. Die 
letters vormden mit mekere van links naor 
rechts de titel van een Stellingwarfs boek: 
Zwa/ken deur et Fries-Drentse woold. Een 
goeie vuuftig meensken stuurden heur 
oplossing op, mar niet iederiene hadde die 
goed. Zo weren d'r nogal funk wat die i.p.v. 
woold wold opschreven hadden. Onder de 
inzenders die de oplossing wél goed hadden 
hewwe onderhaand twie winners lot. Et bin 
Feikje de Vries van Noordwoolde en 
G. Akkerman-van Zanden uut Bull. Beide 
vrouwluden hebben intied et boek daj' winnen 
konnen kregen. Wi'j fielseteren ze hier nog es 
van hatte mit heur pries en hopen dat ze veul 
plezier van et zo mooie boek van Wiebe 
Scheenstra hebben zullen. 

Redaktie Ste/I/n gwarver Spreukekelinder 



Benny Holtrop 
	

Benny Holtrop 

Betonnen gaanze 	Zo de man 

In mien tuun veur pake en beppe 

staot een gaanze 
die snaetert. Zo de man, liek as de vrouw, 

destieds in de grond ommevrotte, 

Hoewel van beton et Ianggrieze haor roeg 

en witkalkt 
en stevig verankerd onder de pette weg, 

rooide, plokte, de reenfelbrune 

op een sokkel hanen iene mit eerde en gewas: 

van besaltblokken, 
snaetert mien gaanze. hi'jzèls et graon dat hi'j zi'jde! 

En de vrouw, kroem, 

Soms ok schriel in de gore wiend, 

klapwiekt hi'j, 
benaemens as dr lene stennende in heurzels, mar 

glimkende tegen de sappige 

et pad dwas komt erebeien. Die, mit 'n beidend, 

klapwiekt hi'j proestig, 
bi'j wieze van welkom. et wiede Iaand dr ommetoe: 

zó veer, mar ok de hieltied dichterbi'j, 

Marjów, now 1k heur leeftied hebbe. 

aj' et flikken zollen en 
vertoon je hier nog es, dec. 1999. 

weet dan: 
mien gaanze het opdracht 
jow geweken te nemen! 

Kan best wezen 
daj' dr niet an willen 
da'k warkelik 

heure en zie dat 
mien betonnen gaanze 
snaeteren kan, 

en klapwieken, 
en pikken, mar hi'j 
zal jow uut mekeer raegen! 

feb. 1996. 



Benny Holtrop 	 Benny Holtrop 

Zoe'n zoemer 	 Laudate Beate 

De hiel tied vaeker Et het aovende west, 
droom ik van zoe'n zoemer: et het morgen west, 

een ni'je dag. 
de voegels buten aosem, En ik toffele mar wat omme 
de tuun uutteld, omdaj' zo mar vot binnen. 
de katte veur meraokel in et grös, 
ieje naost mi'j. En we hadden nog wel 

daansen zuld op 'e maone, 
De zunne tiepelt en daornao een kuiertien 
an je schoolderbaanties, maeken wild over de 
struuptje staorigan uut. melkweg, en wiels genieten 
le willen best weten 
dat hi'j je vrund is. van et uutzicht op mars, 
Alles laot ie toe, wezens ontmoeten zuld 
niks blift d'r te raoden. maekt naor oons bield 

en oonze geliekenis. 
En ikke, En bi'j zaachte mellow house 
et zwiet op mien fesoen, 
yule da'k tonen hadden we grif opni'j 
vusen te zwaor bin vaaste steld dat god groot is, 
veur zoe'n zoemer. de wereld een keet, 

en oonze liefde te oneindig 
Uutdebundel: van twiekaanfen, 1994. veur mar die iene dag. 

sept. 1997. 



Benny Holtrop 
	

Benny Holtrop 

Best genoeg 
	

Naojaor 

Ze hadden niks om et lief, 
de tatoeages die ik me zetten leut 
uut wardering veur de mooie woorden 
en telentvolle tekens die ik 
op pepier kwattelde. 
Onderhuuds zatten ze veur iewig, 
docht ik groots. 
Mar ze weren nog makkeliker 
vot te wasken as plakplaeties. 

Hadde ik daor verempeld 
bi'j naacht en ontiede veur 
ommezwalkt in bossen vol tekens 
die allegeer wezen in de richting 
van de lange letterboomlaene 
die argens wezen moet. 

Ommenocht, dot now blieken: 
de serene woorden 
hebben plak maeken moeten 
veur globaliserend daenken, 
gliederige aktualiteiten 
en oppochende mienings. 
En wat d'r nog àl over was 
van et meraokel 
is verhakseld tot snippers 
die as trendy onkruudremmers 
telane kommen binnen 
in de siertunen van de blispoters. 

Best genoeg! 
Now he'k temeensen weer alle zicht 
op 'e ruumte om me henne. 
En zeker Ok om bi'j aovende 
in et weer te zien, 
de locht te schouwen, 
zo as oons pake destieds dee 
bi'j de hekke, mit ogen die 
de netuur nog niet ontwend weren. 
1k hole et nog wel 
een posien dreuge, daenk'. 

Mien verlangst, 
krompen in de haastregen, 
hangt te dreugen 
an de liende. 

Al et biesterbaorlike 
wa'k van de zoemer 
te zeggen hadde, 
is tot kaele zinnen wodden 
die votglieden 
in mist en lange schaden: 
wi'j moen mekeer 
weer waarm holen. 

Uut de bundel: van We kaanten, 1994.. 

aug. 2001. 



Sietske Bloemhoff 

Et kroontien 

Stellingwarver puzels 

Veur de groepen vufe tot en mit achte van et 
basisonderwies in de beide Stellingwarver 
gemienten verscheen in et oflopen veurjaor 
de bundel Stellingwarverpuzels. Een tal van 
die puzels stonnen eerder in Uut de buse, et 
Stellingwarfstaelige kraantien veur de 
groepen vufe en zesse. 
Et dee de laeste jaoren blieken dat kiender 
hiel graeg mit de puzels uut et kraantien, mit 
naeme de deurstreeppuzels, an de gang 
binnen. Kiender leren zo ok op een speulse 
wieze een funk tat woorties in et Stellingwarfs 
herkennen. Daorom het de Intergemientelike 
Begeleidingsgroep Hiemkunde in Oost- en 
West- Stellingwarf besleuten at die puzels te 
verzaemelen in iene bundel. D'r is keuzen 
veur een losblaedig systeem, zodat de bundel 
in de map Streektael bi'jvoegd wodden kan. 
Wit de Ieerkracht ien of meerdere puzels 
bruken, clan kun die zo op een makkelike 
wieze vermeerderd wodden. Butendat is de 
bundel zo, as dat weenselik wezen zol, len-
vooldig an te vullen. Behalven de puzels uut 
Uut de buse bin ok nog speciaol een tal nie 
puzels ontwikkeld en in de bundel opneumen. 
In de bundel staon veur et grootste pat 
deurstreeppuzels. Meerstal hebben die mit 
een bepaold thema te maeken. Dat hoolt in 
dat de woorden die as deurstreept wodden 
moeten, mit een bepaold onderwarp te 
maeken hebben. Op die wieze zal de leerling 
ok een tal, veur him, ni'je Stellingwarver 
woorden rond een bepaold thema leren. 
Sommige woorden in de puzels bin misschien 
niet vot-en-daolik veur de leerling te herken-
nen. Daorom staot in zokke gevallen de 
Nederlaanse vertaeling, tussen haokies en 
kursief, aachter die woorden. Een veurbeeld 
van zoe'n deurstreeppuzel staot op ien van 
disse bladzieden. As jim d'r nocht an hebben, 

kun jim die vanzels ok zéls es oplossen! 
In de bundel staon ok een tal variaanten van 
kruuswoordraodsels. Die bin meerstal wat 
muuiliker as de deurstreeppuzels en daorom 
ok meer geschikt veur de twie ooldste 
groepen. Daornaost staon d'r tien woordpu-
zelties in, die ok et meerst geschikt binnen 
veur de wat ooldere kiender. De leerling moet 
in dit geval uut een tat gegevens letters 
bi'jgtieks zeuven of acht woorties maeken. Et 
eerste 'woortien' bestaot uut iene letter, et 
twiede uut twieje en zo veerder. Bi'j elk 
volgend woortien moe'n de letters van et 
veurige woord bruukt wodden en een nien 
iene, totdat bi'j et laetste woord alle gegeven 
letters op binnen. In Stellingwatverpuze/s 
wodt ok angeven, dat et misschien een aorig 
idee is om bi'j et oplossen van de woordpu-
zels de kiender et Ste//in gwarfs Woordeboek 
bruken te laoten. In West-Stellingwarf hebben 
alle schoelen dat in heur bezit, in Oost-
Stellingwarf een tal. En... wat misschien ok 
niet onbelangriek is, is dat op bladziede 25 
van de bundel de oplossings van de puzels 
staon! 



Deurstreeppuzel 

Onder de deurstreeppuzel staon twienendattig naemen van plaanten, struken en bomen, die allegere in de 
Ste//in gwarven veurkommen. Die naemen bin in et Stellingwarfs. Daor waor et niet mitien dudelik is om 
we/ke plaante, struke of boom et gaot, staot de Neder/aanse vertaeling d'r tussen haokies aachter. 
Sommige woorden zitten horizontaal in de puzel verstopt, aanderen vertikaal. Dr bin d'r Ok die diagonaal te 
vienen binnen. Butendat bin nogal flunk wat woorden ommedrijd! Daornaost moe]' d'r rekening mit ho/en 
dat sommige letters vaeker as ien keer bruukt wodden. A]' al/es goed daon hebben, blieven d'r twintig 
letters over. Die letters vormen, van links naor rechts, nog twie naemen van p/aanten. 

K 	0 E B L OEM P I E N 	R E D 

LA R I KS H E N G E L 	E KU 

A 	S L E MM U R B U P E 	G K U 

O 	D E H E I D E I U N T 	E I R 

V 	E S K L E G E AG V TA W K 

E 	N E P E I P AS L L E 	J W L 

R 	N R U A 0 U T E 0 E N 	R U A 

P 	E D L L R E E 0 Z K D 	E A D 

A 	B D L E I R B 0 B K N 	T DO 

P 	0 E AR K E R K I E A 	E E R 

E 	OW G U RE U W R LA A N T 

GM A I E D E I N K B R 	L N S 

E 	M E 0 L B R E 1 1 0 B 	K U L 

O 	E D I T G R 6 5 SOT E Z A 

Z 	LW N R 00 D I E M E 	R B W 

beuk doereboolt (lisdodde) koebIoempien(maclel,ee) stiekel (distel) 

birk ekkelboom (elk) lariks vleer 
botterbloeme gaegel magnet waistro 
braandnettel gras meidoorn wikke 
brem heide neutepolle(hazelaar) wilde roze 
brummel (braam) hengel net wilg 
dalkruud klaeterjaeger (populier) sapiepen (Iijsterbes) zoegepap (kamperfoelie) 

denneboom klaover spar zunnedauw 

De twie naemen bin:  en  



Henk Bloemhoff 

Stellingwarver volksverteller Wiebe Jaeger overleden 

Wiebe Jaeger (1912-200 1), Stellingwarver 
volksverteller bij uutstek (ps.: Wube Lamers 

van de Kuunderwal). 

Op zundag 22 juli is nao een kotte ziekte 
wegraekt de slim bekende kenner en verteller 
van oolde volksverhaelen in et Stellingwarfs 
Wiebe of ok wel Wube Jaeger, bi'j et Stelling-
warver lezerspebliek beter bekend onder de 
schoelnaeme Wube Lamers van de Kuunder-
wal. Wiebe Jaeger wodde 89 jaor. Hi'j was 
trouwd en woonde an de Bovenweg in 
Berkoop. 

Wiebe Jaeger was jaorenlaank een bekende 
inwoner van Berkoop. Al in de eerste helte 

van de jaoren zeuventig wodde hi'j ok buten 
Berkoop omme bekend vanwegens zien 
kennis van oolde volksverhaelen en zien 
telenten om die verhaelen ok op 'e oolde 
meniere te vertellen. In de regio Stellingwarf 
was hi'j een unieke feguur, want de meerste 
hiele oolde volksverhaelen die vanof et begin 
van de Stellingwarver Schrieversronte (in 
1972) vaastelegd binnen, kwammen uut zien 
mond. In de jaoren zeuventig kwam Wiebe 
Jaeger meer as ien keer op 'e radio mit zien 
vertellegies, benaemens in et pergramme 
Von ken onder de As, een NOS-volksverhael-
pergramme, mit Jaap Brand en Hendrik 
Entjes. Daorin was hi'j te heuren mit de 
verhaelen 'De duvelbaner' en 'Et verhael van 
de wilde lanteern'. In et Stellingwarver 
tiedschrift De Ovend publiceerde hi'j veur et 
eerst in de jaorgaank van 1974. 

Jaeger wodde ok nogal es deur dialektologen 
ondervraogd over et Stellingwarfs van 
Berkoop en omgeving, omreden hi'j algemien 
bekend ston as kenner van oolde woorden en 
uutdrokkings. Hi'j was behalven lid van de 
Berkoper infermaantegroep veur et Stelling-
warver woordeboek ok jaorenlaank zels 
doende om woordeboekvraogen veur et 
projekt in te vullen. Butendat gaf hi'j in een tal 
vraoggesprekken an Henk Bloemhoff as 
woordeboekmaeker hiel wat infermaosie over 
de uutspraoke, over biezundere woorden en 
over de betekenis d'r van. Ok de teksten die 
sund de jaoren 1970 deur Jaeger schreven 
wodden, wodden veur et woordeboekprojekt 
naogaon op oolde woorden en uutdrokkings. 
Dat materiaol was belangriek genog om et in 
et woordeboek appat, mit een ofkotting van 
de naeme van de infermaant Jaeger, an te 
duden. 
Al in de verzaemelbundel Onder eigen yolk, 
wark uut de jaoren 1970-1976 (Oosterwoolde, 



1978) is een bekend volksverhael opneumen, 
dat dus deur Jaeger veur et naogeslaacht 
beweerd is, Et verhael van de Pieterman-
nen'. Pietermannen weren vanoolds geveer-
like spoekfeguren in de Kuunderkolken. 

De Kuunder bi'j Berkoop en naoste omgeving, 
daor beleefde Wube Jaeger zien jonkhied. 
Zien yolk kwammen van Noordwoolde en 
woonden eerst op 't West van Berkoop. 
Jaeger wodde daorgeboren op 13 april 1912. 
Hi'j was nog mar een maond oold, doe 
verveerde de femilie naor een aandere stee 
bi'j Berkoop, naor de ere kaante van de 
Kuunder, onder Schurige. Een boel herinne-
rings van Jaeger zoas die uut zien verhaelen 
naor veuren kommen, bin verweven mit die 
omgeving en bi'j Berkoop omme, mar ze 
kom men ok uut ere plakken. Toch heuren in 
je fantesie daore en bi'j Berkoop omme en zo 
ok spoekachtige feguren thuus as Haansien 
mit 't viel, de Pietermannen, dweellochten en 
wilde lanteerns, zoas Wiebe Jaeger die in 
veurbi'je jaoren weer tot leven brocht. 
Sommige van zien verhaelen het hi'j van een 
zekere 'Oolde Thies', een oolde man die daor 
ok an de Kuunderwal onder Schurige 
woonde, die rond 1830 geboren wezen moet 
en die prachtig vertellen kund hebben moet. 

Wiebe Jaeger ston slim dichte bi'j de netuur 
en wol die huden, dat kuj' haost uut al zien 
verhaelen pruven. Hi'j was butendat een 
betoefd iemker en kon goed bi'jekörven 
vlechten. Van him was bekend dat hi, 
neffens oold gebruuk, de bi'jen Ok 'anzegde', 
dus mondeling femilieberichten dee. 
Et hoogtepunt uut Jaeger zien schrieveri'je 
het grif west et verschienen van zien bundel 
Mien wegen bin duustere paeden, oolde 
verhaelen uut Ste//in gwarf(Oosterwoolde, 
1980), een boek daor rondomtoe een protte 
wardering veur was en is. Daor het streektael-
funktionaris Henk Bloemhoff indertied een 
kotte beschrieving van him in opneu men en 
ok een woordelissien bi'j de verhaelen van dat 
boek. De volkskundige Jurjen van der Kooi, 
van et Nedersaksisch Instituut in Grunningen, 
het de bundel veurzien van kommentaor, 

vanuut kunde over wat in et algemien bekend 
is over volksverhaelen. 
Jaeger was ok een belangrieke infermaant 
angaonde de vaktael van de em ker/körve-
vlechter veur et boek Et hunnigt goed, over de 
oolde iemkeri'je in oonze omgeving (Ooster-
woolde, 1988). Butendat staon daor ok twie 
van zien verhaelen in: 'Bi'jen en draank' en 'In 
en om de bi'jestal'. Veerder warkte hi'j mit as 
infermaant veur Albert Mulder zien boek over 
oold ark. Al vri'j gauw in et bestaon van de 
Schrieversronte publiceerde Jaeger in et 
Stellingwarver tiedschrift De Ovend (van 1974 
of), en ok in de rebriek 'Uut de Pultrum van de 
Stellingwarven' van de Liwwadder kraante 
(van juni 1972 of), en Iaeter ok in et weekblad 
Stellingwarf. In dat Iaeste blad publiceerde hi'j 
nog tot veur kot. 
Mit et wegraeken van Jaeger is een hiel 
biezundere Stellingwarver niet langer onder 
oons. Mar gelokkig blift hi'j bi'j oons in boeken 
en in losse verhaelen over et oolde Stelling-
waft Daorin raekt oonze wereld him niet kwiet 
en zullen wi'j nog een betien beleven kunnen, 
hoe oonze wereld vroeger beleefd wodde. 



Henk Bloemhoff 

Oonze tael, oonze zorg 

reakties 

Op mien bidrege an de speciaole Ovend 
'Zingen in Stellingwarf' kreeg ik een aorige 
reaktie van de heer Dirk Brouwer van 
Ossenziel, van komoftrouwens uut West-
Stellingwarf. De heer Brouwer kende nog de 
hiele tekst van et oolde riem Doe Jan nog mit 
zien moeder huusde' en dreug et ok wel veur 
op brulloften en zo. Starker, zien tekst is veur 
een pat uutgebreider en hi'j kent him uut... de 
Stienwieker kraante van 1892. Et knipsel is 
nog in de femilie. De meziek ontbrekt in die 
Stienwieker versie. De heer Brouwer het de 
tekst altied op een ritmische meniere opzegd. 
Een unieke en prachtige voonst, disse opgifte 
van de heer Brouwer, omreden et lied in een 
mooie mar wat kottere versie, en dat van mar 
een peer meensken in Oost- en West-
Stellingwarf, bekend was. Zie hierover o.e. de 
veurige Ovend, blz. 3. Butendat ston et 
nommer op de LP In Twielochten van Henk 
en Sietske Bloemhoff, en daor hadden we ok 
nog nooit een reaktie op had in de zin dat 
aanderen et lied vanoolds kenden. De heer 
Brouwer zal een kopie van de tekst uut de 
Stienwieker kraante nog veur oons perberen 
te aachterhaelen, en 1k hoop d'r clan hier opni'j 
ommedaenken an te geven. 

De heer J. Oosterkamp van De Fochtel is ok 
al weer zoe'n trouwe lezer van De Ovend en 
hi'j geft ok vaeke infermaosie as 1k vraogen 
hebbe over woorden. Disse keer gong him dat 
minder goed of, vun hi'jzels, mar naor 
anleiding van mien Ovend-bi'jdregen over 
naemen en bi'jnaemen van dorpsbewoners 
nuumt hi'j nog wel et volgende: 'De Fochteler 
boeren hadden bliekber wat mit knollen. Op 'e 
laandbouwschoele in Oosterwoolde wodde 
nog wel es tegen oons reu pen van Fochteler 
knolleboeren ( ... ). Mien heit, geboren in 1900, 

het me nog wel es verteld dat groepen jongen 
van Oosterwoolde en De Fochtel nog wel es 
ruzie onder mekeer hadden. Ft bleef meerstal 
bi'j schellen, en daor wodden alderdeegst de 
klokken bi'j betrokken. As de beide klokken 
van De Fochtel luded wodden, clan heurde ie 
dudelik et geluud 'Altied knollen, altied 
knollen'. Dat komt inderdaod mit et ritme 
overien. De Fochtelerjongen zeden dan: 'Ja, 
mar die van Oosterwoolde zeggen altied van 
'knöllepot' (dat woord wodde een betien lang 
rekt). Die klokken bin ok wat zwaorder as die 
van De Fochtel.' De heer Oosterkamp schrift 
vervolgens: Misschien haj' d'r wel es van 
heurd, mar et leek me toch wel aorig om et 
even te vertellen'. Now, ik had d'r nog nooit 
van heurd, wiels 1k toch al mit hiel wat aorige 
oolde dingen in de kunde kommen bin. Ft is 
dus aorig om dit soort dingen deur te geven 
an de lezers van De Ovend. Doe d'r mar es 
daenken omme, aim die prachtige klokken 
van Oosterwoolde en De Fochtel luden 
heuren. 
Zo ziej' ok mar weer dat wat veur de iene van 
vroeger gewoon is, lang niet meer bi'j alleman 
bekend is. Dat le kun je biezunderheden van 
vroeger gerust opsturen. De meensken die bi'j 
de Schrieversronte warken vienen et mooi om 
dingen beweren te kunnen, en de meerste 
lezers holen d'r ok van! 

bi'jnaemen in de Kop van Overiessel 

Bi'j de veurbereiding van een publikaosie was 
1k behalven doende mit bi'jnaemen veur 
dörpsbewoners in Stellingwarf, dus zoas 
'Noordwooldiger broggewippers' en 'Fochteler 
knollen' of 'knolleboeren' (zoas we hierboven 
leerd hebben!), ok op zuuk naor zokke nae-
men in et Stellingwarfstaelige gebied in de 
Kop van Overiessel. lene ha'k al: de inwoners 
van Ooldemark won wel anduded as 



stoepeschieters (zie mien overzicht in De 
Ovend, no. 1 van ditjaor). 
Veur zokke naemen kuj' ok in de grote Reeks 
Nederlandse Dialectatlassen (RND) te raode 
gaon. De meensken die veur Ooldemark 
infermaosie geven hebben veur die 'atlas' 
kenden zokke benaemings indertied niet veur 
heur woonplak. 
Mar veur aandere plakken uut 'de Kop' vun 1k 
opmarkelik yule naemen en ze bin aorig 
genoeg om hier even te numen. Butendat, 
een uutstappien naor de 'aandere Stelling-
warvers' over de greens is ok wel even aorig. 
Daor komt mien riegeltien. 

Meensken uut Blankenham bin gewoon 
Blankenhammigers, mar de bi'jnaeme is 
briy(h)appers (zels laoten ze de h weg). 
Meensken uut Stienwiek, Stienwiekers dus, 
hebben as bi'jnaeme keientrekkers. In 
Gieteren wonen Gietersen en die wo'n wel as 
kwekers en waeterrotten anduded. De 
Kuundersen, meensken uut De Kuunderdus, 
hieten neffens heur bi'jnaeme Kuunderse 
krongen. Et Blokzieligers is wel hielemaole 
glen Stellingwarfs te numen, mar de Blokzie-
Ilgers, de meensken uut Blokziel dus, hebben 
wel een mooie bi'jnaeme: et bin katten. Van 
de Ossenzieligers, de Kaelenbargers en de 
Wannepervenigers bin me glen bi'jnaemen 
bekend, mar wie wet is d'r een kundige lezer 
die nog een peer aorige anvullings opsturen 
kan! 

SAND-projekt 

Veurig jaor kreeg 1k een keer vesite van een 
mitwarker van et zonuumde Sand-projekt, die 
een middag vraogen op mi'j ofvuurde over 
zinsbouwmeugelikheden in et Stellingwarfs. 
D'r lopt, moe'n jim weten, een groot laandelik 
projekt veur alIe streektaelen van Nederlaand 
over dit soorte van dingen. Et projekt hiet 
Syntactische Atlas van de Nederlandse 
Dialecten, vandaor de ofkotting SAND. Op 
alderhaande plakken in Nederlaand hebben 
ze al zok soorte van verkennings daon. 
Vervolgens wo'n now nog 'gewone' infer-
maanten vraogd om infermaosie te geven. In 

Stellingwarf he'k veur SAND 'bemiddeld' om 
op twie plakken woordeboekmitwarkers te 
vraogen om heur veur een vraoggesprek 
beschikber te stellen. De femilies A.F. Mulder 
(Wolvege) en J.J. Schurer (Makkinge) weren 
zo vrundelik om toe te zeggen mit te doen. 
SAND-mitwarker de heer H. Wolf zal et 
ofvraogen veur zien rekening nemen. 

TaeI in stad en Iaand 

De uutgeveri'je Sdu, een grote Iaandelike 
uutgeveri'je van o.e. algemiene boeken op et 
terrein van tael, geschiedenis en poletiek het 
een ni'je, grote reeks op touw zet daor de 
veurnaemste streektaelen/dialekten in 
behaandeld wodden zullen, in alle geval zoe'n 
achttien. Et gaot clan om briede, algemiene 
infermaosie over de streektaelen die een 
groot pebliek in de regio anspreken kan. De 
naeme veur de hiele serie is 'Taal in stad en 
land'. Ok veur et Stellingwarfs is een appat 
diel pland, daor mien persoon veur anschre-
yen is om et te schrieven. De reeks is 
Hollaanstaelig en staot onder algemiene 
redaktie van drs. Nicoline van der Sijs, o.e. 
bekend van et prachtige 'lienwoordeboek' 
van et Nederlaans. Veur et noorden en 
oosten bin veerder dielties pland veur et 
Fries, et Grunningers, et Drents en zo ook 
veur Overiessel tegere mit de Aachterhoeke. 

Studie over Drentse schrieveri'je 

Oonze Drentse buren kriegen d'r een belang-
rieke publikaosie bi'j. Want op 6 september 
promoveerde dr. Henk Nijkeuter op et 
proefschrift De "pen gewijd aan Drenthe's 
dierbren grond". Literaire bednjvigheid in de 
Olde Lantschap, 1816-1956. 
Ongetwiefeld zal disse publikaosie Ok aorige 
vergeliekingsmeugelikheden opleveren mit de 
- ooldere - Stellingwarver schrieveri'je. 

taeltillefoon 

Zoas Jim weten kuj' mi'j om raod vraogen bi'j 
alderhaande taelkwesties angaonde et 
Stellingwarfs, zonder daj' daor appat veur 



hoeven te kommen of veur hoeven te schrie-
yen. le kun mi'j vraogen veurleggen in et 
tillefonisch spreekure. Dat hoolt in: bellen van 
16.00 tot 17.00 ure, op donderdag- of op 
vri'jdagmiddag. Et gaot om et tillefoonnommer 
van de Schrieversronte: 0516-451108. Eerder 
gut de maendagmiddag, mar dat gaf soms 
bepaolde praktische bezwaoren, vandaor now 
behalven op 'e vridagmiddag ok op 'e 
donderdagmiddag. As et gaot om onder-
warpen daor wat uutvoeriger over praot 
wodden moet, dan kuj' netuurlik ok naor de 
Schrieversronte kommen, mar dan d'r moet 
van te veuren wel even een ofspraoke maekt 
wodden. 

Op 6 meie 2001 raekte weg oonze trouwe 
woordeboekmitwarker van Hooltpae 
de heer 

Z. van der Meer 

in de leeftied van 88 jaor. 

Ok naost et invullen van de woordeboek-
kaorties mit de aandere leden van de woor-
deboekgroep van Hooltpae gaf de heer 
Van der Meer nogal es infermaosie over et 
Stellingwarfs. Zien trouwe inzet zal oons 
altied bi'jblieven. 

Bestuur en passeniel van de 
Stellingwarver Schrieversronte 

Op 9 april 2001 raekte weg oonze trouwe 
woordeboekmitwarkster van Donkerbroek 
Vrouw 

A. Dongstra-van der Bos 

in de leeftied van 84 jaor. 

Heur trouwe inzet veur et Stellingwarver 
Woordeboek zal oons altied bi'jblieven. 

Bestuur en passeniel van de 
Stellingwarver Schrieversronte 

Op 25 april 2001 raekte weg oonze trouwe 
woordeboekmitwaker van de darpen Peperge 
en De Blesse de heer 

J.W. Brouwer 

in de teethed van 91 jaor. 

Zien trouwe inzet as kontaktpersoon en infer-
maant veur Peperge en De Blesse zal oons 
altied bi'jblieven. 

Bestuur en passeniel van de 
Stellingwarver Schrieversronte 

Op 22 juli 2001 raekte weg de heer 

W. Jager 

in de leeftied van 89 jaor. 

De heer Jager was vanof et begin van et 
Stellingwarfs Woordeboek warkzem as 
infermaant veur Berkoop en gaf ok buten 
dat verbaand vaeke infermaosie over et 
Stellingwarfs. Butendat gaf hi'j een protte 
volkskundige infermaosie, die niet allienig 
veur et woordeboek mar ok veur aandere 
publikaosies benut wodde. 

Ok as bekende volksverteller blift hi'j in 
daankbere herinnering van bestuur en passe-
niel van de Stellingwarver Schrieversronte 



Jimmy Visser 

Taboe deurbreu ken? 't Is glen dommighied meer? 

Mit een goed gevuul bin 1k de weke begon-
nen. Zundagaovend kwam Youp van 't Hek 
d'r veur uut dat hi'j de meensken vaeke niet 
begriepen kon in heur doen en laoten en toch 
vuulde hi'j him niet een onontwikkeld 
meenske. Mit verbaozing he'k et anheurd. 1k 
heurde d'r van op dat hi'j dat ok hadde. Die 
rere gevu lens van hoe kun meensken zo. 1k 
hadde d'r wel es mit vrunden over praot, mar 
meerstal was heur goele raod: Meenske, laot 
ze toch, neem niet alles zo zwaor op. 
Meensken bin now ienkeer zo, veural as et 
mit geld van doen het. Meerstal keken ze me 
daorbi'j wat begrotelik an. Now weet ik wel 
dak angaonde intellekt glen miljonair bin, bi'j 
et uutdielen van hassens, trof mij een 
miggeleri'jgien van bruukbere hassencellen. 
Daor bin 1k beslist tevreden mit. Meer is altied 
mooier, mar a'k es alles bruuk wa'k hebbe, 
dan kan 1k et d'r wel mit doen, veural now ik 
d'r zomar veur uutkommen mag da'k zaeken 
niet begriepe. 
Alle weken kom ik wel van die veur mi 
onbegriepelike kwessies tegen. Disse weke 
weren dat: D'r was een hooglerer op 'e radio, 
die nuugd was veur een kongres over 
rassengeliekhied in Zuud-Afrike. Hi'j zee dat 
hi'j verneu men hadde dat een man 240 lege 
greven opkocht hadde om te veurkommen dat 
hi'j dood naost meensken liggen mos, die bi'j 
zien leven een aandere huudskleur hadden. 
Reer vien ik zoks. Dan gao 1k daor over an 't 
daenken. Over haat en zoks-zo-wat. 1k kom 
d'r niet uut wat zoe'n man beweugen het geld 
uut te geven veur dit hassenwark, mar 'k 
vraoge mi'j ok of wie geft daor an toe deur 
daor een stok grond beschikber veur te 
stellen. 
De volgende gebeurtenis wil 1k jim ok geern 
veurleggen. Spannend is et disse daegen 
veur oons allemaole. Zol Kok de haemer an 
Melkert overgeven? Belangriek netuurlik et 

rappot Koning over et uutgeven van een 
protte geld, dat weeromme moet naor de 
speerpot in Brussel. Now, de ere dag een 
brieduutlachende Melkert. Betien roeg west, 
mar dat kuj' him niet allienig op et bottien 
leggen. le kun zo wel zien dat hi'j best slao-
pen het. Hi'j mag ommes blieven. Now, 1k 
hadde zels nooit meer een beste naacht 
maekt bi'j de gedaachte dat de bevolking hier 
veur opdri'jen moet. Zol daor nog wel een 
(hiel groot) pottien veur wezen. Waor haelen 
jow dit geld now weer weg. Onderwies? Zorg? 
Laandbouw? Bin d'r nog meer zaeken waor 
aj' bi'j alle burgers geld weghaelen kunnen? 1k 
hadde nogal een hoge pette op van Melkert, 
mar van een foto van disse lachende man 
wo'k beroerd. 
Now zoj' daenken, dat ze d'r van leren kunnen 
en willen. Niks. De PvdA vint et niet neudig 
om de zaeke naoder te onderzu ken, wiels dit 
de grootste klacht was, dat d'r glen kontrole 
west het. Onbegriepelik veur mi'j. 
Wat dichterbi'j et volgende veurbeeld van 
disse weke. Mit dit waarme weer kuj'm mi'j 
wel gauw es op et Lemsterstraand vienen. 
Meerstal kom 1k daor aorig tot rust. 'k Gao dan 
ok altied an 't aende van de dag as de grote 
mennigte weer op huus an gaot. Ok disse 
dag. 1k kiek graeg naor meensken en waor ze 
mit doende binnen. Dr kwam een jonge vader 
mit zien kiend naor et waeter. Kiend waggelde 
een betien, ston nog niet zo lange in zien 
leven recht overaende, dat zaj' drekt wel. In et 
eerste poeltien leut hi'j et kiend los. Hi'j zels 
zette him daele op et zaand. Kiend scharrelde 
wat omme in de peer centimeters waeter. 
Vader pakte zien mobiele tillefoon en begon 
op de toetsen te drokken. Inienend vul et 
kiend veurover. 1k vleug overaende op et 
kiend an en trok him omhogens. Trillend 
overhaandig 1k de vader etjankende kiend. 
Hi'j hadde et hiele veurval niet opmurken, 



was nog drok mit zien sms-bericht. 
Now wil 1k wel geleuven dat et hiel belangriek 
is daj' de tillefoon bij je hebben. De man zal 
ongetwiefeld een belangrieke bosschop 
deurgeven hebben moeten op dat mement, 
mar daj' dan daenken kunnen dat een kiend 
waor aj' nog op passen moeten een legere 
prioriteit het. Onbegriepelik veur mi'j. De weke 
is nog niet lens veur de helte omme mar ik 
kan d'r al weer een stokkien over schrieven. 

Krummeltien 

Van 22 september tot en mit 29 oktober is d'r 
een hiele biezundere tentoonstelling in 
Kunstruimte Wagemans an de Heufdstraote 
17 in Beetsterzwaog. De tentoonstelling is op 
zaoterdag- en zundag- en maendagmiddag te 
bekieken van 13.00 ure tot 17.00 ure. 
Op de tentoonstelling is prachtig wark te zien 
van de keunsteneresse Trijnie van der Wal 
uut Rottum. De titel is Nagelaten geheugen. 
Heur wark is een kombinaosie van acrylschil-
deri'jen en textiel. Veur et schilderi'j hangt in 
verschillende taogen deurzichtige textiele 
veurhang. Indrokwekkend, in ien woord! De 
titel van de tentoonstelling het alles van doen 
mit een prachtig stok van West-Stellingwarf: 
de Westhoek. Trijnie van der Wal heur 
grootvader van moederskaante was de 
bekende visker an de Scheene Jacob (Jouk) 
Bakker, die een protte in et wark van Dirk 
Kerst Koopmans veurkomt. Trijnie van der 
Wal wil de geboortestreek en Ieefwereld van 
heur femilie tot uutdrokking brengen verwe-
yen mit de hiele femiliegeschiedenis en de 
omstanigheden waorin ze Ieefden. Ok is d'r in 
iene van de zaelen van Kunstruimte Wage-
mans materiaol te zien uut die femiliegeschie-
denis. Zo het Jacob Bakker tot an zien dood 
in 1940 dagboeknetisies bi'jholen. Dr is 
prachtig fotomateriaol van De Scheene. D'r 
bin lieties opneumen, die beluusterd wodden 
kunnen. En gao zo mar deur. Et zicht d'r 
allegere prachtig verzorgd uut. En alle 
middaegen is de keusteneresse anwezig om 
vraogen van bezukers te beantwoorden. Et is 
een belevenis, die aj' niet missen meugen. 
(Pi) 



Wat maekt 
Bank Bercoop tot een 
biezundere baank? 
De biezundere biening mit heur klaanten. As 
regionaole baank wil Bank Bercoop dichtebi 
heur klaanten staon. Bank Bercoop komt uut de 
streek, is d'r wotteld en kent daor de meensken. 
Zij 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. 

Jew zien wel: een slim biezundere baank! 

Bank Bercoop. Willinge Prinsstraote 20 

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