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Henk Kroese 

Et veuroffien 
van de redaktie 

Hoolt et now nooit op! Grif daj'm dat daenken. 
Et vaalt ok niet mit vanzels vandaege-de-dag. 
Al die veraanderings. 
Een ni'j jaor? Och, zo staorigan is dat wel wat 
wend. Mit de jaoren raekt daor et ni'jste wel 
wat of. Mit de jaoren ommes versliet ie de 
hieltied meer ni'je jaoren. Nee, dan bin d'r wel 
aandere zaeken. Mar al die ni'je jaoren die 
hadden wel ien ding gemien. En dat het dit 
jaor niet meer. Nowja 'niet meer', niet 
zolange meer. Al die aandere jaoren koj' et 
hiele jaor deur betaelen mit de vertrouwde 
guldens, kwatties en dubbelties. 
Doe was betaelen ok gewoon betaelen bliekt 
now. Now staoj' je somstieden suf te rekenen 
in de winkels. Keer twieje en dan nog es tien 
percent d'rbi'j. Et is krek as op vekaansie in et 
buterlaand. Alles mit briefies betaelen en nao 
een peer daegen de broekrieme uut de koffer 
zuken. Die hej' neudig omdatje de broek deur 
et gewicht van alle kleingeld op 'e schoenen 
driegt te zakken. 
Ach, et zal wel wennen. De eerste maond 
hewwe d'r al opzitten. Grif zullen d'r goenend 
wezen die schrokken binnen van et bedrag op 
heur eerste loonbriefien. Dr zal hier en daor 
ok nog wel es iene wezen die himzels bi'j de 
poot het omdat hi] in guldens rekende wiels 
d'r in euros betaeld wodden mos, mar ok dat 
zal allemaole wel overgaon. 
Awwe es een jaor of twintig, dattig veerder 
binnen dan hebben ze et grif nog over een 
dubbeltien op zien kaant. Dan zal, krek liek 
as wi'j dat deden doe we heurden dat et 
laeste oortien versnuupt was, vraogd wodden: 
wat is een dubbeltien? Nee, doe d'r mar 
daenken omme, ze overleven oons allemaole 
die munties. 
En dan is jannewaori aachter de rogge. Zo 
staorigan begint et wat te wennen die 
veraanderings. Dan komt de dag daj'm een 
kevot uut de brievebusse haelen. Misschien 

hej'm dat zuver krek wel daon. Een bekend 
kevot. Elke twie maonden zit d'r zoe'n kevot in 
de brievebusse. En wat d'r in zit dat kuj'm wel 
raoden: De Ovend. 
Ha, da's temeensen wat vertrouwds! 
Vertrouwds? Now, vergeet et mar. Aj'm dit 
lezen hoef ik jim al niet meer te waorschou-
wen veur weer een veraandering, die hej'm 
dan al zien. Gien gewone Ovend, niet 
zoenend van 2001. Nee, een verni'jde Ovend! 
lene mit een prachtig kleureomslag. Wat dat 
allemaole niet kosten moet? Vaalt mit heur, 
gewoon in guldens rekenen blieven. Dat et bi'j 
disse veraandering niet bleven is zal ok al wel 
dudelik wezen. Jim bin al aorig over de helte 
mit et lezen van de laeste veraandering: Et 
veuroffien van de redaktie. 
Waoromme dit veuroffien? Omdat et yolk van 
de redaktie ok wel es heur naeme in De 
Ovend hebben wil? Wi'j daenken van niet, 
mar een meenske en et waoromme van zien 
doen en laoten; ie weten et nooit. Wat awwe 
in et veuroffien allemaole bi'j de kop hebben 
zullen? Och, de inhoold van De Ovend 
vanzels, wat we an jim kwiet willen, daenk' en 
veerder... och, dat moe'n we nog mar weer es 
zien. Zie et eerst mar gewoon as een 
veuroffien. Et veuroffien zoas veur et eten: et 
koppien soep, ien of aander kulinair liflaffien 
of om mien pat et borreltien. Et veuroffien 
waordeur de smaekpapillen stimeleerd 
wodden waordeur aj' ni'jsgierig wodden naor 
wat as d'r nog veerder opdiend wodden zal. 
Smaekelik lezen! 



Wiebe Nijboer 

Losse antekens uut de Stellingwarver historie 

Oproep an (jongere) sneupers 

Een verhael of artikel over losse netisies het 
grote bezwaoren, zeker as et om een opsom-
ming zonder saemenhang gaot. Een verhael 
moet, in onderling verbaand, een begin en 
een ofloop hebben en d'rtussenin moe'n 
ontwikkelings plakvienen. Et moet een 
lenhied wezen, mar mit verscheidenhied dr 
in. Daor streefde 1k naor in mien historische 
verhaelen die 1k veur De Ovend schreven 
hebbe. 1k daenke bi'jglieks an: de jong 
versturven kiender Barels; de grote naosleep 
van een testement uut Amsterdam; et 
echtpeer Marten en Jutte dat zo vaeke spul 
hadde. Van al die verhaelen lag et beginpunt, 
veur mi'j, in iene of twie zinnen uut oolde 
dokementen. 

Waor as 1k now mit zit, is et volgende: ik 
hebbe wel een peer honderd van zokke 
zinnen in veurraod. Die heb ik in de loop van 
de jaoren vaastelegd mit de gedaachte: daor 
kan ik nog es wat mit doen. Dit plaetst mi'j 
veur perblemen, lang niet elke zin staot 
geraant veur een verhael; 1k bin glen histori-
kus, dus vaeke weet 1k te mm; en et kost tied. 
Mar, die antekens bin te goed om vot te doen! 
En wat Ok al tieden in mi'j ommegaot: meer 
meensken mossen wat doen mit et onuutput-
telike, prachtige materiaol dat in al die oolde 
boeken opsleugen zit. Moen ze misschien 
anvieterd wodden? 1k laote mien bezwaoren 
los, ik gao over losse antekens schrieven. 
Nog wel even een verantwoording: haost alle 
gegevens stam men uut de 17e ieuw en 
kommen meerst uut de Nedergerechtsboeken 
van Stellingwarf-Oostaende. 

Toponiemen 

De Nedergerechtsboeken staon vol mit 

toponiemen of om et gewoner te zeggen, 
plaknaemen. Mar plak' is dan wel meer as 
dorp of streek; aj' et hiel roem nemen bin et 
ken markende punten in of stokken van een 
gebied of terrein, bi'jglieks Bekhoftille. De 
lezers van De Ovend hebben d'r vanzels weet 
van dat de Schrieversronte al hiel wat 
presteerd het mit de veldnaemen. Hoe oold 
zol zoen naeme wezen, waor komt hi'j weg, 
wat is de betekenis, bin de veur de haand 
liggende vraogen bi'j toponiemen. En dan bin 
de oolde boeken onmisber. 1k doe een kleine 
greep in mien bestaand: SchrappingerEsch 
achter de hoghe haren; Bureweijde; C/as/n ger 
Bergmaedt; Wyghmaets maedt; de orge/-
maedt; Vu/rijdt; het wu/pe camp/en; Noortwo/-
d/ngerMeente; de Vlijbos; Zuydwende; een 
begraven hoff genaemt het Poteweer (poten, 
bi'jglieks in eecken poten, was jong plaant-
goed). Oonze revieren hietten in de boeken 
Lende en Cuijnder. 

Veur et opmaeken van akten maekten de 
klerken (haost) altied gebruuk van de ooldere 
akten over dat zelde onderwarp. En daoruut 
schreven ze hiele stokken over. Zo bin dr hiel 
wat oolde naemen beweerd bleven. 1k geve 
een veurbeeld: onder Don kerbroek bestaot 
nog de naeme Tjabbekamp. De uutleg is niet 
zo muuilik, een kaampe laand van Tjabbe. In 
de 17e  leuw schreven ze Tijabbe Camp en 
dan bliekt uut twie verschillende citaoten dat 
et om meer as len kaampien gaot: hoylant 
resp. weijdelandt in Tijabbe Camp. Een stok 
uut 1646 leert oons dat Jan Jans Tijabbes 
daor bezit hadde. Disse Jan was dus de zeu-
ne van Jan Tijabbes en die zien heit Tijabbe 
(1 6e leuw) zal wel de naemgeverwezen. 
Veural taelkundigen bin gek op toponiemen, 
et yak naemkunde bestaot alderdeegst. Om 
een naeme goed te verklaoren zuken de 
naemkundigen naor de ooldere en de meerst 



oorspronkelike schriefwieze. 1k kies een 
simpel veurbeeld. An de westkaante van 
Makkinge Iigt Twietel (Nederlaans: Twijtel). In 
'mien' oolde boeken schrieven ze het WijteI. 
Een goele raod: waog je as ammeteur mar 
niet te vlogge an uutleg. 

TaeI 

lene van de mooiste dingen van de oolde 
boeken is de tael waor as die in schreven 
binnen. Geregeld is d'r een woord of een zin 
waor aj' even over naodaenken moeten. 1k 
heb ok yule in de Opsterlaanse boeken 
ommesneupt en daor staon, as een soorte 
van ekstra, ok nog prachtige frisismen in. 
Hoe zit et mit et Stellingwarfs in de boeken, 
staot dat d'r in? Veur een ammeteur is dat 
een muuilike vraoge. Van de kierken wodde 
verwaacht dat ze in et Nederlaans schreven 
en dat deden ze in de tael van heur tied. Een 
leek mist de kennis om onderscheid maeken 
te kunnen tussen et Nederlaans van doe en 
de streekeigen elementen. 1k geef eerst mar 
es een stokmennig citaoten: arsten; mo/tgelt; 
sportelgelt; moesgoorn; se/fret /aecken; een 
jongh vool; ha/if kUntien  Botter, timmeren aan 
de bansers; in het schip croden; bou in de 
bant gebracht; roere en onroere goederen, 
ok: ti/bare goederen; snepe/ties bedde buir, 9 
stuivers voor drie vorndel pont toeback voor 
de ruidichheit tot de schapen; doen Antien 
Lucas tot Steenwijck met een gesell woorden 
hadde van houwlijck. 1k hool mi'j an de goeie 
raod, gien uutleg dus. 

Toch waog 1k mi'j an een peer uutspraoken. 
Et liekt mi'j glen verrassende uutkomst as 1k 
de indrok hebbe dat recentere boeken 
Nederlaanser binnen. De mulder wodt 
molenaar en herberg was eerder harbarge. 
Mar dat kun ok ontwikkelings in et Nederlaans 
wezen. Dan is d'r nog de verholing tot de 
Friese tael. In de 17e leuw staot arve 
algemien as naeme veur een Stellingwarver 
boerderi'je. In Opsterlaand is dat satelsathe. 
Inkeld staot dat ok in de Stellingwarver 
boeken en ok wel p/aetse. Soo/stede en 
hoornlegerkommen sporadisch veur. Arve 

Iiekt me bi'j uutstek een mool streekeigen 
woord. Etzelde daenk 1k van menninge. Mar 
in de vroege Opsterlaanse boeken kuj' 
geregeld lezen: met menninge, reed of drifte, 
as laand dat kochtiverkocht wodde, toegaan-
kelik was mit peerd en waegen over een 
elgen pad (of mit recht van reed). Stellingwar-
ver invloeden in et Friese? 
len ding bin 1k wel wisse van: ante het bi'j 
oons de slag verleuren. Tegen 1800 slaot in 
de boeken satelsathe veur 'master' op. Ft zol 
een goed ding wezen om dit soorte vraogen 
meer systemaotisch an te pakken. 

Ekonomische zaeken 

Et bin mar twie gewone, kotte citaoten, mar 1k 
kan ze goed as belangrieke kapstokken bruken. 

dakpannen van Noortwo/de gehaelt (1655) 
en van Backeveen een vracht steen ende een 
vrachtpannen ( 1687). Stellingwarf-Oost-
aende hadde dus doe nog glen infrastruktuur 
van waeterwegen. Opsterlaand hadde dat wel 
al, in et westelike en et oostelike pat. De 
Gediek was nog in et opkom men en hadde 
veur Stellingwarvers nog niet de antrekkings-
kracht van laeter. Stellingwarf-Westaende 
was d'r ok al vroeg bi'j mit de vervenings; 
daordeur is de Noordwooldiger vaort d'r 
kommen. En d'r was vanzels de belangrieke 
weg Stienwiek-Et Vene-Liwwadden. Et zol 
nog lange duren veurdat Oost-Stellingwarf 
ontsleuten wodde en de vervenings losgon-
gen. In West zatten ze doe al mit alle sociaole 
perblemen van daornao. 
Disse hiele kotte schets kan verklaoren waor-
omme Oost yule langer slim agrarisch bleven 
is. Of gao 1k dan te kot deur de bocht? 
Wat mi'j nogal verbaost in dit verbaand is, dat 
Wolvege zo op et oge niet echt profiteerd het 
van die geunstiger omstanigheden. Mar et 
kan dat 1k last van veuroordielen hebbe. In 
mien jonge jaoren in Noordwoolde wodde 
daor et gevuul van elgenweerde slim 
stimuleerd deur et felt dat Noordwoolde meer 
inwoners hadde as Wolvege. En et allerhoog-
ste triomfantelike genot wodde berikt as 
Olyphia van DOG wunnen hadde. 



In de 17e  leuwse boeken van Stellingwarf-
Oostaende wodden allerhaande beroepen 
nuumd, mar nooit dat iene boer was. Dat 
wodde zeker zo vanzelssprekend vunnen, dat 
ze et wegleuten. Mar in de Opsterlaanse 
boeken wodde konsekwent et woord huisman 
bruukt en dat betekende boer. 
Een saemenleving van boeren kon niet 
zonder ambachtsluden en 'middenstaanders'. 
De meerst veurkommenden weren: mulder, 
smit, wever, sniderlsnijder, verver, coopman, 
cuyper, harbargier, schoe(n)maecker, 
schoolmeister, scheper. Minder vaeke 
wodden nuumd: kistemaecker, wieldraeer, 
glasemaecker, hinxteman. Meensken mit geld 
deden zaeken mit de goldtsmit op 't Heeren-
feene of tot Steenwijck. Ok medicamenten en 
drancken wodden daor haeld. In zok ver-
baand kom ik Wolvege niet tegen. 
Op een hiel aander terrein hadde Wolvege 
wel een regionaole funktie. In 1667 heerste 
de pest, een slim geveerlike ziekte. Op 11 
augustus 1667 bin dr kosten maekt voor 
Jantien Franckes doot lijchaem van wolvega 
tot vochtel te brengen. 1k neme an dat 
Wolvege doe een pesthuis hadde. Lichtkaans 
is dat wel eerder deur iene vaastelegd. 

De mindere ontsluting van Stellingwarf-
Oostaende was vanzels mar betrekkelik. De 
grieteni'je was niet ofsleuten van de wereld; ik 
hebbe daor vaeker over schreven. Jonge 
mannen uut Oostaende zochten wark en 
aeventuur in Oost-Indië en West-Indië. Soms 
leerden ze eerst in Amsterdam een ambacht 
en dan laggen ze in de kost bi'j een slaep-
vrou. Lang niet allemaole kwammen ze weer 
thuus: Albert Berents verstorven in West/n-
diën. Een aander hadde meer gelok: Toenis 
Hessels nu onlangs uijt Oost-indiën 't huys 
gecomen. Zo kregen ok de thuusblievers, uut 
de eerste haand, weet van die vere, vremde 
wereld. 
In 1663 maekten twie mombers (voogden) 
een reize van zes daegen langs femilieleden 
om reeckenschap te doen over et beheer van 
et bezit van de wezen. De femilie woonde in 
Duirswolt (Opst.), corte hemmen, Leeuwar-
den, Bergumerdam en de Drachten. Die reize 

moet best voldaon hebben, want bin nen vier 
maonden gaon ze over ifs te voete na 
Leeuwarden. En in 1665 reisden ze dr al weer 
henne. 

Mit de veurgaonde 'ekonomische' gegevens 
wil ik zien laoten, dat ok de historische 
warkelikhied niet mit simpele beelden en 
opvattings is te vangen. D'r is et plaetien van 
de kleine, overzichtelike wereld, waor ze 
mekere kennen, alles van mekere weten en 
waor de tied stille staot. Mar aj' over een 
bepaold tiedrek es alIe veraanderings en alle 
kontakten buten de grieteni'je inventaoriseren 
zollen, dan zoj' versteld staon. 
En soms daenk ik wel es: was de 17e leuw ok 
'internationaoler' as de 18e  en de 19? 

As et wark daon was 

Wodden 350 jaor leden de jaordaegen ok 
vierd? 'Nee, beslist niet' is mien te vlogge 
antwoord. Te vlogge, omdat ik dr gien 
bewiezen veur hebbe. Mar et is wel zo dat 
meensken de geboortedaegen van heur 
kiender niet kenden. Mossen de leeftieden 
opschreven wodden, dan gong dat zo: 
omtrent Alderheifligen; omtrent lie ffvrou; 
verleden vastelavont; verleden L/chtmis; 
aenstaende Bartholomaeus; verleden St 
Marten; St Jacob; S. Lambert; H. Drie 
Con/n gen. 
Et bi'j mekere op een hopien vegen van die 
'naemdaegen', zoas ik dat hier doe, het ok 
nog een aander effekt. Et dot opiens slim 
'katteliek' an. Mar de Reformaosie van 1580 
was al tientallen jaoren eden! Toch krieg ik 
uut de boeken de stellige indrok, dat disse 
daegen nog altied echte, levendige 'ophang'-
punten van et jaor weren. 

D'r weren meer 'anker' daegen in et jaor en 
lichtkaans weren de marckt-daegen daorvan 
de belangriekste. En marckt is dan en mark 
en karmis. 
In mien losse antekens staon: oldebercoper 
harfst marckt I Oldebercoper Pinxtermarckt; 
Schotermarcktl P/nxtermarckt tot Schoot; 
Swaegster marckt I Beisterswaegster Marckt; 



Steenwijker Marckt. 
Et het d'r alles van dat ik de kleinere marken 
niet opschreven hebbe. Dat zal wel kommen 
omdat ik veural interesseerd was in vraogen 
as: waor weren ze op oriënteerd en hoe veer 
gongen ze? 
De karmis Iaot zien sporen nao in de ge-
rechtsboeken. Daor kommen we de vrolike 
karmisganger tegen as die laeter op de 
aovend te vrolik is en nog Iaeter echt 
vervelend. Ok op daegen as vastelavont en 
nieuiaersdach lopt et makkelik uut de haand. 
1k heb een hiele goeie raodgever (thuus) en 
die verwees mi'j naor een tiedgenoot van 
disse vechtersbaozen, de dichter Gerbrand 
Adriaensz. Bredero. Zien lied Boeren 
Gese/schap gaot over jongeluden van buten, 
kiender van Huysluy, die 'stappen gaon in 
Vinckeveen. In dat plak woont et nettere yolk, 
de jeugd daor is niet meer kleded op het ouwt 
fitsoen. 

Sy gingen in 't se/sip: daar worden so eschrangst 
Gedroncken, gesongen, gedreumelt en gedangst, 
Gedobbelt en gekangst, 
Men riep om wijn, het most soo sijn, 
Elk Boerman was en Lan gst. 

Een schoffien laeter begint et. 

Aelwerige Arent, die trock het ierste mes, 

Et gaot goed mis, d'r vaalt een dooie. 

Ghy Heeren, ghy Burgers, vroom en wel gemoet, 
Mydt der Boeren Feesten, sy zlln  se/den soo soet 
Of 't kost yemant zijn bloet, 

Dooien bin ik in 'mien' oolde boeken niet 
tegenkommen. Wel: ... heeftgeslagen; het 
mes heeft getrokken; gebeten in de duim; met 
malcanderen geslagen ende gehairpluckt. En 
iene wodde zo anvalen dat hU  moort moeste 

krUten. 
Agressie was niet et ienige dat mit feesten 
anneks was. 
Veurdat Bredero's Arent et mes trok, 
gebeurde d'r nog wat aanders: 

Maer Miewes en TrUntje, die soete slechte sloy 
Die liepen met menkander uytten huys in 't Hoy,... 

De Stellingwarver tiedgenoten konnen op dit 
punt goed mitkommen. Veur et gerecht 
wodde de volgende zaeke behaandeld: dat hij 
met seeckere vrouspersoon wegh ge/open is 
ende bi] deselve converseert heeft ende 
converseert. De 'schuldigen' mossen resp. 50 
en 25 goutguldens boete betaelen. Licht-
kaans was d'r hier gien draank in 't spul, mar 
bi'j et volgende gebeuren vast wel. ... geschiet 
in Meijne Franckes huis tot Oldebercoop 
(harbarge) ... dat sy Auck haar naeckt heeft 
laten uitkleden tot spot van menschen... 
Dat kostte Auck (of heur man Lieuwe) 
16 goutguldens. Dat weren stevige bed regen 
veur die tied. 
As de draank was in de man, of in de vrouw, 
clan volgden d'r Ok vaeke injurien (beledi-
gings). Beschuldigd wodden van stelen, van 
hoerderi'je (vrouwluden) of van min van 
betaelen (manluden) kwam hadde an! Mar 
dan kommen we in de echte losse stokkies en 
daor blieven we veerder mar buten. 

Besluut 

Een pat van mien losse netisies het een 
plakkien kregen. Veurzoveer de lezers et nog 
niet wussen: d'r bin dus schatkaemers vol mit 
historisch materiaol. En mit een betien inzicht 
in de aord van dat materiaol is et niet zo 
muuilik om tientallen onderzuuksvraogen te 
stellen. 
Behalve losse lezers bin d'r ok formele en 
informele groepen, die doende binnen mit de 
historie van streek en dörp. Heur belangstel-
ling gaot wel vaeke uut naor femilie-onder-
zuuk en naor et dorpsarchief. Laoten we 
hopen dat langs die weg de interesse veur 
meer aachterliggende vraogen daordeur Ok 
gruuit. Lichtkaans dat daor de kommende tied 
in groepsverbaand es ommedaenken an 
besteded wodt. Et is de muuite weerd. 



Marijke Ponne 

Keunsten 

Keunsten, 

Verriekings van 't leven. 

Een schilderij of tekening 

't Schaetserieden. 

Zwieren en zwaaien, 

De show op de iezers 

Mit a/lemaole pebliek 

Sprokende kleuren 

Van de Iochten en kostuums 

Lachende gezichten 

Prachtige meziek 

't Is een daeverend feest, 

Om volop te genieten 

Van 't keunstrieden 

Op de vloer van 'ties 



De Woeste Hoeve 
Uut: Bekende oude volksverhalen. Naverteld door Nelly Kunst voor de jeugd bewerkt. BV Uitgeversbedrijf 
Het Goede Boek, 1976. Vertaeld in et Stellingwarfs deur Jannie Dedden. 

Stille daelen de vlokken naor beneden en ze 
leggen een wit flewielen klied over bomen en 
struken op de Veluwe. lenzem, in at zien 
ienvoold, ligt an de weg tussen Arnhem en 
Apeldoorn harbarge De Woeste Hoeve. 't Is 
guur en koold die dag, mar in de harbarge is 
et noflik waarm. Onder de hoge schouw mit 
beeldhouwwark braant een knappend vuur, 
waor as verkleumde reizigers weer wat 
bi'jkommen kunnen. Moeder Evien, zo wodt 
de baozinne van de harbarge nuumd, is een 
vrundelike vrouw en het haost altied een goed 
zin. Ok kan ze beheurlik interesseerd 
luusteren naor de verhaelen van de reizigers 
die daor overnaachten. Ja, moeder Evien 
luustert graeg, want yule ni'js uut de vere 
wereld komt d'r eers niet in heur ofgelegen 
woonstee, vanzels. 
Ze het twie zeunen, de iene hiet Jan en de ere 
Garnet. Beide bin ze nogal stug en zwiegzem 
en yule gezellighied het ze niet an de beide 
knaopen. Beter het ze et troffen mit et 
warkmaegien Meriè, een aonig hippertien uut 
Eerbeek, die van anpakken wet en ok nog 
eerlik en oprecht is. Moeder Evien het deur de 
tied henne at lange in de gaten dat d'r tussen 
heur ootdste zeune Jan en Meriè wat an de 
haand is. Ze zot d'r hielemaole gien bezwaor 
tegen hebben as et wat wodde mit die beide. 
Zoe'n schoondochter die de hanen funk uut 
de mouwen stikken kan, dat Iiekt heur hiel 
goed toe! Maegies as Meriè bin mit een Ian-
teerntien te zuken. Wie berduurt d'r nog en 
dot nog verstetwark nao heur drokke dag-
taeke? De maegies van tegenwoordig vulen 
haost niks meer veur zok wark. Mar Meriè wet. 
Dat staot heur te priezen, daoromme zol ze 
een goeie baozinne veur De Woeste Hoeve 
wezen, docht Evien vaeke now ze at wat 
oolder wodde. 
tnderdaod, Jan en Meriè weren staepelverkik-
kerd op mekere. Mar, wat ze niet zien hadde, 

was, dat Garnet, heurjongste zeune, al even 
verliefd was op Meriè! Hi'j hadde heur Ok zien 
Iiefde verklaord, mar Meriè hadde kot en 
bondig zegd dat ze van Jan hut en mit him 
trouwen gong. Dat idee was tevule veur 
Garnet, dat kon hi'j niet verdregen. En omdat 
hi'j zoen verdriet hadde, kon hi'j et thuus 
vaeke niet vienen en zocht hi'j de donkere 
bossen op of teup over de heide te zwarven 
krek as now, wiels de sni'j onder zien zwaore 
warkschoenen knarpt. Kwaod is hi'j, dat Meriè 
him ofwezen het en etftitst deur zien kop: Jan 
zat Meniè niet kriegen, 't gebeurt niet, 'k zal et 
tegenholen! 
Hi'j drokt de lippen stief op mekere en op 
etzetde mement komt d'r een duvets plan in 
zien kwaoie jongeskop naor boven. 

't Is zoemer en op De Woeste Hoeve wodt 
feest vierd op de trouwdag van Jan en Meriè. 
Jan straolt en Meriè zicht d'r prachtig uut in 
heur ni'je trouwjurk. D'r bin een boel gaasten 
en femilieleden overkommen veur de brulloft. 
De meensken zitten lange bi'j de taofel en 
daansen en zingen uutbundig. 
Moeder Evien het an Garnet vraogd as hi'j 
veur wat dennegruun en Ok spanre-appels 
zorgen kon. Daor wol ze de bruidskaemer mit 
versieren. Mar waor as die jonge toch blift, 
daor begnipt ze niks van as de aovend at vaalt 
en hi'j nog niet weeromme is! 
Zo inienend komt d'r veraandering van weer. 
Duustere wolken trekken bi'j mekaander en in 
de veerte bin de slangen niet van de Iocht. De 
gaasten die buten zitten, gaon naor binnen 
toe en alle deuren en raemen op De Woeste 
Hoeve wo'n goed ofsleuten. Moeder Evien 
vuult heur bliede, now Jan en Meriè man en 
vrouw binnen. Heur ogen zuken etjonge 
peer, want ze het ze nog wat hiel belangrieks 
te vertellen. 
'Kom es mit, kiender,' zegt ze, 'ik moet nog 



even alliend mitjim praoten.' 
Zo gauw ze een stil hoekien vunnen hebben, 
stikt ze van wal: '1k weenske jim nog es hiel 
yule gelok in jim veerdere leven en hope dat 
etje geven mag wat d'r in de toekomst van 
verwaacht wodt. 1k hebbe hier, tegere mitje 
vader, altied mit plezier mien wark daon, mar 
toch he'k now besleuten om d'r mit op te 
holen nao vandaege. Van now of an geef 1k 
jim tegere et beheer over de hoeve. 1k wete 
zeker dat oonze harbarge weer krek zoe'n 
machtig mooie tied tegemoet gaon zal as 
vroeger. Boven op mien eigen kaemers gao ik 
mi'j weerommetrekken, mar 't is wet zo, dat as 
jim raod neudig hebben jim altied bi'j me 
ankloppen kunnen.' 
Nao die woorden drit ze heur kerdaot omme, 
want ze wit heur traonen niet zien laoten. 
Zwaormoedig gaot ze de twie trappen op, 
wetende dat ze in 't vervolg de meerste uren 
van de dag daor slieten zal. Ze gaot nog even 
veur 't raem staon en zicht Garnet ankommen 
open mit sparretakken en een zak sparre-
appels. Hi] gaot de schure in en mit een 
hadde klap vaalt de deure in 't slot. 

Midden in de naacht slaon de vlammen rood 
uut et dak van De Woeste Hoeve. In de diepe 
stilte van de naacht is et gekraek van de 
zwaore balkens te heuren. Et vuur schöt in 
vonken omhogens de zwaor bewolkte Iocht in 
en beniekt zowat et woonhuus. 
Binnen in de hoeve is alles in diepe rust, mar 
buten raozen de meensken: 'Moeder Evien, 
Jan, Merle, Garnet!! Wodde toch wakker!' Mar 
d'r wodt niks heurd, gien deure of raem komt 
eupen; a lIes is rustig in de hoeve. Dichter en 
dichter omsluten de viammen et huus, 't is 
een hel van vuur. Dan schöt de eerste 
bliksemstraole boven et huus deur de Iocht en 
de donder ruult mit een boel kebaol over de 
Veluwe. 
De volgende morgen, as de braand oflopen 
is, wodt et overschot van de koenen en et 
veerdere vee dat verbraand is vunnen. 
Tussen een wirre-warre van puun en 
verbraand hoolt liggen de verkoolde lichems 
van moeder Evien en van Jan en Merle. 
Vergees wodt d'r naor dat van Garnet zocht. 

Waor is dat bleven? Is et hielendal deur et 
vuur verteerd of het hi'j zels nog een goed 
hennekommen vienen kund? En d'r bin nog 
meer vraogen! Hoe is die braand ontstaon? 
Deur et onweer of deur de sparre-appels die 
Garnet aovens in de schure aachterlaoten het? 
Gieniene die daor ooit aachter komt nao de 
braand. Mar, d'r wodt verteld, dat in donkere 
naachten, as de wiend over de vlakte giert, op 
de plak waor ooit De Woeste Hoeve ston, een 
vuur braant. En dat daoromhenne een man 
daanst, die gloeiende sparre-appels op et 
dreuge huj gooit. 'Gluuiende Garnet' numen 
ze et gebeuren in de buurt. 



Koop Gorte 

Over boerderi'jen 

In de serie over boerderi yen vertelt Koop Gorte dit keer, uut zien elgen herinnerings, over 
stal/en. In de loop van de tied is daor vanze/s van a//es in en an veraanderd. Gorte het perbeerd 
van de vroegere stal al/es zo goed meugelik op een ne ge/f/en te zetten. Toch is et best meugelik 
dat d'r onderjim goenend binnen die aandere gegevens of anvu//ings hebben. Om al/e gege-
vens angaonde de stal zo voltedig meugelik te kriegen, zo//en we et ommeraek op pr/es ste//en 
as f/rn die an et kantoor van de Schrieversronte deurgeven. Jim kun die anvu/lings an oons 
opsturen of deurbe//en (even vraogen naor Sietske B/oemhoff). A/vast daank! (Sab) 

De stal 

De ooldste stal veur de koenen die ik mi'j 
herinner is de potstal. 1k heb et dan over de 
jaoren veur de Twiede Wereldoorlog. Een 
potstal was ongeveer een halve meter diepe 
en was veural bedoeld om d'r mest in op te 
vangen. Veural op de schraole gronden in de 
Stellingwarven en Drenthe kwammen ze een 
boel veur om mar zoveul meugelik mest te 
kriegen om daormit de grond te verbeteren. 
De meensken gongen in die tied een boel te 
heideplaggen, dat wark was van een grote 
betekenis. Elk jaor wodde d'r weer een ni'j 
stokkien ofplagd. le zollen daen ken dat de 
heide daordeur verdween, mar et tegendeel 
was waor, ie kregen op die plakken mooie, 
ni'je heide. Van ere stokken heide wodde 
liekewel, o.e. deur die of te plaggen en te 
bemesten, goeie laandbouwgrond maekt. Et 
plaggen gong allegere mit et schoppien en de 
schoffel. De schoffel ston haoks an de staele, 
op die meniere kreej' et niet zo gauw in de 
rogge. De heideplaggen kwammen o.e. onder 
in de potstal en nammen een protte jarre op. 
As d'r dan al wat mest op de plaggen kwam te 
liggen, wodde d'r riegelmaotig roggestro bi'j 
deur stri'jd. De koenen mongen et dan zels 
wel deurmekaander. As d'r liekewel te mm 
heideplaggen bruukt wodden, was et bi'j 
tieden een proesbende. 
De koenen leupen los in zoe'n potstal. 1k weet 
nog dat an ien kaant een soort van wiede 
tralies zatten van hoolten paolen, die onderin 

de stiender vaastezatten en an de bover-
kaante daorvan zat een dikke juffer of balke. 
Die balke was verbunnen an een mure of an 
een vierkaant van een hujvak. De koenen 
kregen et vreten deur die tralies henne. 
Nao verloop van tied, veural deur de komst 
van keunstmest, verdween et belang van de 
potstal en gongen de boeren op ere stallen 
over. Verschillende bedrieven bleven de 
potstal liekewel eerst nog bruken veur et 
jongvee. 
Ok de meensken in de kleine arbeiderswonin-
kies hadden vaeks een peer koenen en een 
klein stokkien laand. Ze hadden gien ruumte 
veur een potstal, mar nog wel een kleine 
ruumte veur een stallegien veur een peer 
koenen, een geite of een pinke. 
De beesten stonnen hier en veural veerderop 
in Frieslaand vaeke mit de kop naor de mure 
toe. Ze hadden een touw (koetouw was 
vroeger een belangrieke haandel in) om de 
hoorns, dat vaaste zat an een schut. Zoen 
stal wodt dan ok een Friese stal nuumd. De 
schutten weren van dikke plaanken maekt en 
de boeren hier in de buurt nuumden ze 
hendelschutten. Dr wodde een gat in boord 
en daor stak ie dan et koetouw deur. Dan 
kwam d'r een dubbele strik veur, op die 
meniere koj' etja Ok weer makkelik los 
kriegen. De koenen stonnen naost mekere. El 
pinkestallegien was wat kleinder en nauwer, 
en veul meer ruumte was d'r niet. 
De koenen stonnen vaeke mit de veurpoten 
op heideplaggen mit wat wooldzaand d'r 



Een kiekien op de oolde stal van de gebroeders PijIman van Hooltpae. 

overhenne. Niet op stiender, want een koe die 
in de bienen gaot, gaot eerst op 'e knijen. Zol 
de ondergrond van beton of stiender wezen, 
dan kreej' nogal es beschaedegings an de 
beursbanen van de veurpoten. Ze zeden dan 
vroeger wel dat zoen koe stalkni'jen hadde 
en die konnen beheurlik dikke wodden. 
Verscheiden jonge boeren hebben deur dit 
oolde gebruuk te negeren nogal wat leergeld 
betaelen moeten. 
De aachterpoten van de koenen stonnen 
vaeke op metselde stiender. De groppe was 
meerstal van rooie plavuizen of soms van 
hoolt. Et gaankien aachter de koenen was 
nogal nauw en was soms bestraot mit kleine, 
gele stienties of mit kleine balstienties. De 
jarre in de gröppe kwam terechte in een 
gierkeldertien. Et husien veur de meensken 
zels ston daor haost altied bovenop en hiel 
vaeke was dat butendeure, naost de staldeure. 

Et zooldertien boven de koenen was ienvool-
dig maekt van lariks- of dennehoolt mit een 
laogien net of lang roggestro. Dat was lekker 
waarm in een strenge winter, want onder de 
dakpannen zat gien net, mar alliend mar 
dokken (meerstal maekt van bentepollen). 
Et vee kreeg in die tied twie keer daegs wae-
ter uut een emmer. Et huj wodde de koenen 
mit de haand veursjouwd, tussen de dieren 
deur. Et huj ston vaeke an een miete bi'j et 
stallegien, want in et kleine hujvakkien was d'r 
niet genoeg ruumte veur. In de ere ruumte die 
d'r was, zat vaeke ok nog een bedstede in. Et 
schuurtien was vaeke ok et deeltien en de 
klompen en de kleren mossen ok een plak 
hebben. Zo bleef d'r mar weinig ruumte over. 
Kuil was d'r doe nog mar hiel weinig. Et 
beredden van zokke kleine pollegies was 
vroeger vaeke et wark van moeder de vrouw. 
Heur man was boere-arbeider en die hadde 



Op disse foto zien Jim twie huzen die midden in Berkoop an de Willinge Prinsstraote staon. Et linker huus 
dateert van 1778, et aandere zal ok ongeveer van die tied wezen. In beide huzen zat eertieds een potstal. 

doe lange warkdaegen. 
Ok bi'j de zoemerdag hadden ze doedertieds 
ien of twie koenen op de stat staon. Dat was 
veurdetiger. Morgens wodde d'r even wat 
grös mi'jd en dat kwam clan in de kroje mit 
een stek d'r op. Et taand bij et sputlegien was 
ok mar klein, zo rond een bunder. 
Veur zoveer mien herinnerings an een Fries 
statlegien, zo in de eerste hette van de 
twintigste ieuw. 
Bi'j een Hot taanse stat, of zo ze hier ok wet 
zeden een Overiessetse stat, koj' niet attiend 
aachter de koenen tanges lopen, mar d'r ok 
veur langes. Mar ok dat was in die jaoren 
atlemaote slim benepen. De koenen stonnen 
tussen de statpaolen mit een tussenruumte 
van een meter. Om de stalpaolen zat een ring 
mit een wartet d'r an. De koe kreeg een touw 
om de hats dat an de ring vaastekneupt 
wodde. De stat poten zatten an de onder-
kaante in beton daor gatten in zatten. Boven 
weren ze bevestigd an briede balken. Bovenin 

de stat paot zat een gat. In die briede batken 
zatten grote krammen daor as dat gat van die 
statpaol in vut. D'r kwam clan een penne veur. 
Aj' de koe toskneupten, hoefde attiend mar de 
statpaot d'r uut. De koe kon dan zonder 
perbteem de stat of en hoefde niet over de 
groppe, dat nogat geveertik was. 
Mit naeme in Overiesset is de aachterwaand 
van zoe'n boerdeni'jgien vaeke van potdek-
setd hoolt. De dakbedekking was deurgaons 
van net, dus die hadde niet zoe'n zwaor 
gewicht as bi'j pannen. De warkwieze is 
veerder krek zo as in de Friese stat, mar 
omreden daj' ok veur de koenen tanges lopen 
konnen, warkte et Iichter as in et hierboven 
beschreven Friese stattegien. 
Ok in de grotere Friese statten die d'r taeter 
kwam men, stonnen de koenen mit de kop 
naor de butermure toe. Dat gut ok veur et 
jongvee, at ston dat hiet inkeld nog wet es in 
een potstallegien. 
Op de lange nieget in de stat ston et metkvee. 



Ok hier stonnen de koenen twie an twie mit 
koetouw om de hoorns vaastebunnen an de 
hendetschutten. Krek as in de kleine statle-
gies stonnen Ok hier de koenen mit de 
veurpoten op et zaand mit grös of heideplag-
gen d'r op. De aachterpoten stonnen op 
metsetde stiender of op een betonnen 
roltaoge. De groppe hong wat of naor de 
jarrekelder. Veurdat de groppe Ieegd wodde, 
streek de boer eerst de groppe op mit de 
gröppestrieker. Zoe'n groppestrieker was een 
staete mit van onderen een ptaankien d'r an. 
De meensken weren Ok doe nog zunig op de 
jarre. De vaaste mest wodde mit de stront-
kroje naor de dongbulte reden. Ok bi'j disse 
boerderi'jen haj' vaeks et husien boven de 
gierketder. As vroeger een boer een knecht 
hadde die niet at te viogge was, raosde hi'j 
wet es: 'Zit ie te Iuischieten, jong?' 
De mure veur de koenen was vaeke een 
stienen mure. Dat mos Ok wet, want et dak 
rustte d'r op. Tussen elke twie koenen zat een 
koeraempien. De voergeute was van beton en 
wodde twie keer op een dag teegredded. In 
de meerste gevatten hadde de boer ien of twie 
pompen in de stat staon. Daor pompte hi'j et 
waeter mit veur de koenen. Eerder, ik schreef 
daor at over, wodde et waeter mit emmers 
anvoerd, over de gröppe henne. Dat was een 
hiete stap, want de stat was soms wet vuuftig 
cm hoger as de aachtergang. De koenen 
stonnen dan zowat mit de rogge tegen de 
zoolder an en tussen twie zootderbat ken in. 
De dieren toonden zo Ok meer veur de koop-
man. De zoolder was vroeger van net of stro, 
mar taeter van ptaan ken. Doe koj' et huj ok 
over de zoolder voeren in plaets van ze veur 
te sjouwen. Tussen twie koenen zat in zoe'n 
zoolder een toek daj' schoeven konnen. As et 
stimme koold was, wodde et dichtescheuven. 
Vroeger stakken de boeren et huj in klaampen 
mit een hujsptitte. Die mos goed scharp we-
zen, aanders was et soms beutswark. De 
boer verdeelde zien huj in ktaampen, omdat 
hi'j percies wus welk huj eerst en taest wun-
nen was. Ft huj van de eerste snee zat meer 
voedingsweerde in as in et huj dat Iaeter wun-
nen was, bi'jgtieks et huj van taand daor de 
koenen al in weided hadden of et huj van de 

twiede of dadde snee. De koenen kregen dan 
overal wat van, varieerd voeren is altied goed! 
In disse boerderi'jen weren de aachtergangen 
ok at veut brieder as in de kteine stattegies 
eerder. De koenen hadden vaeke een stro-
bedde van haeverstro (dat ze niet tusten) 
onder heur. Haeverstro wodde vaeke bi'j de 
haast voerd bi'j de stoppelknot ten. Laeter 
kregen de koenen ok wet roggestro onder. As 
d'r katveri'je was, kwam d'r een batte over de 
groppe en ok as d'r een koe bi'j de bolte mos 
of naor de mark toe gong. Zoe'n gang aachter 
de koenen - ze nuumden dat de koegang - 
kon soms atlemachtige glad wezen. Daorom 
ston d'r attied een zaandemmer mit zaand in 
de stat. De gang wodde riegelmaotig veegd of 
d'r wodde zaand veur de gladde over stri'jd. 
As dan nao et voeren de gang anveegd was 
en d'r mooi wit zaand overhenne stri'jd 
wodde, knapte de hiete stat d'r van op. Bi'j de 
haast mos attied zorgd wodden veur stat-
zaand. Niet altiend veur de stat, mar ok bi'j de 
winterdag as et glad was veur butendeure. te 
mossen dan ommes ok mit de strontkroje vol 
tegen de ptaanken van de dongbutte op... Et 
vegen van de koegang gebeurde mit een ei-
genmaekte riezebessem van jonge birketakken. 
As die ni'j binnen, vegen ze ommeraek, mar 
as ze wat half ofsteten weren, wodden ze veurat. 
bruukt om de stront van de statten zets te vegen. 
In de meitied gong et vee et taand in en 
wodden de statlen grondig buund en schrob-
bed. De kalver kwammen vaeks wat taeter in 
't taand. De koenen katfden in die tied 
meerstat in de meert- of apritmaond. De 
katfies kwammen dan meerstentieds in iene 
van de tege hujvakken. Netuurlik hadden de 
boeren doe Ok at wet hokken bi'j huus, mar de 
meerste boeren mestten daor wat zootters in 
of een motte mit biggen. As de statten schone 
weren, wodden de koegangen indweild mit wit 
zaand. De koeraempies wodden mit witkatk 
opvarfd mit een schilderskwaste. De witkatk 
wodde ok wet mit de kwaste op de raem pies 
'stem petd', zodat d'r as et waore mooie 
feguurties ontstonnen. D'r weren tiekewet ok 
wet boeren die ze btauw opvarfden. Ft varven 
van de raem pies gebeurde om zoveut 
meugetik vtiegen uut de stat te hoten. 





Harmen Houtman 

Sporen in de sni'j 

Sporen in de snij; 

de ribbels van mien banen 

speulen mit de 

krachtige ofdrokken 

van zwaore schoenen. 

1k stappe of 

om te kieken 

as et jow pro fielen binnen, 

die de go/yen 

van de stoefsnij deurkruzen. 

De wiend glazuurt 

mien wimpers, 

zoda'k de tekening 

niet Ian ger vo/gen kan. 

De witte suker 

op mien wol/en musse 

glidt over mien rogge 

naor beneden 

om et spoor te wissen. 

In de deure 

staoj' te gniezen 

en slaoj'je schoenen of, 

ik loop de Iaeste meters, 

jow spoor leidet 

bliendelings 

naor et vuur. 



Willem Jan Teijema 

Et is weer veurbi'j 

Elf jaor woon ik now alweer in et Iaand van 
vaastenaovend, oftewel karneval. Elf jaor 
laank he'k, min of meer, karneval vierd. Now 
is elf in disse kontreinen in disse tied van et 
jaor een 'magisch' getal. Elf is ommes et 
gekkegetal en et toppunt van gekte is 
karneval, bliekber ok in de ogen van de 
zuderling. Aj' elf jaor of een vermienigvuldi-
ging daorvan wat mit karneval te maeken 
hebben, bi'j' hier hiel biezunder (en misschien 
wel slim gek). Een mooi mement om weer-
omme te kieken. 
Mien eerste keer was op een vri'jdagaovend. 
Ft was een hekseketel. In alle rust hawwe wat 
roem zittende kleren mit bollegies d'r op 
andaon. Een pette op et heufd. Een tamboe-
rijn in 'e haand. Wat smienk op et gezicht. 
Klaor. Dat wi'j fietsen naor 'Bie Sjaen, ien 
dörpien veerder. Nog de hieltied in alle rust. 
Mar doe 'k daor de deure eupen dee, zag ik 
wa'k nooit eerder zien hadde. lene spring-
ende, zingende massa meensken op een 
peer vierkaante meter. Dr leup een peerd van 
blik en leer. Dr leupen katten, honnen, 
leeuwen en veerder fleurige en veural ok 
vremd uutdoste meensken. lederiene hadde 
een sambaballe, tamboerijn of zok-zo-wat om 
kebaol mit te maeken. Somstieden gebeurde 
dat op 'e maote van de meziek. Ofwisselend 
swingende, eigentiedse meziek mar meerstal 
'Limburgse leedjes'. 1k snapte d'r allemaole 
niks van en van de weeromstuit bin 'k flink 
bier drinken gaon. Daor he'k de volgende dag 
nog slim last van had. Die aovend en naacht 
bin 'k, onder verdoving, goed deurkommen. 
De jaoren daornao he'k elk jaor zoe'n vier 
daegen karneval vierd. 1k was hier en daor mit 
wat meensken in de kunde kommen. Dat ik 
hadde wat anspraoke en drinkgenoten. 
Ofwi'jd praot en bier was waoras et om gong. 
1k vermaekte mi'j doe hiel aorig. 
Now de laeste jaoren is et wat minder 

wodden. Wi'j hebben kiender kregen en aj' op 
stap gaon willen, moej' eerst van alles 
orgeniseren. Butendat, aj' naachs nog al es 
deur de kiender wakker maekt wodden, wil ie 
je nog wel es bedaenken. Marwi'j gaon. Naor 
de optocht en daornao mit wat kunde et kefé 
in. Et blift aorig. 
Now is et zo dat karneval aenlik een slim 
lange start kent. Op de elfde van de elfde 
maond wodt al oftrapt. Roem drie maonden is 
d'r al van alles te feesten en te drinken. 
'Boerebroelof, prinsereceptie, leedjesaovend, 
bonte aovend' en zo veerder hieten clan de 
exkuses. An now toe is mi'j dat bespeerd 
bleven. Beroepshalve bin 'k dit seizoen mit 
een groepien meensken naor een bonte 
aovend west. Een geraos en een kebaol! Dat 
ha'k nog nooit mitmaekt. De vrouwelike 
prissentaoter hadde een vusen te lude, 
schelle en overslaonde stemme die as 
alderdeegst op 'e mark verbeuden wodden 
zol. D'r trad een weerman op. Die bi'j elk 
bericht een passende laeding troep op zien 
hassens kreeg. Mael, waeter, poeiermelk, 
eier en zo wat henne. Now, now, now, daor 
mos ik slim omme lachen. Veerder was d'r 
onder ere ok verplicht polenaise lopen en 
alderdeegst 'schunkelen'. Wat dat laeste is 
wi'k niet lens uutleggen. 'k Hebbe d'r niet an 
mitdaon. lene vreug mi'j as ik et niet mooi vun 
soms. lnderdaod. Ze hadde et goed zien. Een 
ramp vun ik et. Dit karnevalsseizoen was veur 
mi'j goed veurbi'j. 
Now, nao elf jaor ma'k de belaans opmaeken. 
Nao een overrompelende start he'k goeie 
karnevalsjaoren kend. Daornao de rem d'r 
wat op en die is now weer veerder intrapt. 
Uuteindelik kan 'k as echte Stellingwarver mar 
ien zinnig ding zeggen over karneval. 'Et is 
wel aorig'. En as 't veurbi'j is, bin 'k weer 
bliede. 



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

De oorlog in de Stellingwarven - 32 - 

In de Ovend van augustus 2001 hebben we in oflevering 29 de tragedie van etjoodse gezin 
Muller uut de doeken daon, zoas de heer Muller dat in Drachten Henk de Vries en mi'j verteld 
hadde. In antwoord op dit verslag kwam dr in Berkoop een brief in de busse van de heer S. 
Visser uut Rotterdam. Hi'j vun et verslag wel goed, mar niet hielemaol kompleet en hi'j vun ok 
een foutien. Dat foutien zal warschienlik et foutien wezen waorvan ik hope dat in oflevering 30 
rechtzet te hebben. Wat betreft et niet hielemaole kompleet overkommen van et verhael zal 
Visser doelen op dat ik schrieve, dat doe et te geveerlik wodde bi'j De Vries in Steggerde, Muller 
en zien vrouw weer verkassen mossen en terechte kwammen bi'j de femilie Visser op De 
Hoeve. Now bliekt dat de schriever van de brief en et adres op De Hoeve ien en dezelde per-
soon binnen. Mar Muller is hier veerder niet op ingaon, dus die twie maonden dat et peer op De 
Hoeve was, hebben we veerder liggen laoten. Now schrift de heer Visser dat zien brief bruukt 
wodden mag veur een publikaosie, dat misschien is 't beter him zels an et woord te laoten. We 
zullen perberen de brief om te zetten in et Stellingwarfs. Dat zal hi'j grif wel goed vienen. 

Achte redaktie, 

Naor anleiding van et stokkien in de serie 
De oorlog in de Ste//in gwarven nommer 29 
deur W.H. de Vries, reageer ik, omdat mien 
femilienaeme hierin nuumd wodt en naor 
mien miening et verhael van de heer Muller 
wat al te ienziedig en onvolledig naor veuren 
komt en een inkeld foutien het. Overigens alle 
Iof veur et wark van de heer De Vries. 
(Daank-je-wel, W.H.de V.) 
We woonden in de bezettingstied op De 
Hoeve 113, in et woongedielte van een oold 
vervalen boerespullegien, dat eigendom was 
van oonze buurman, de heer Anne Hornstra. 
Zels was ik as radiomonteur in loondienst bi'j 
de firma Krips an de Jokweg 116 in Noord-
woolde. Dokter Verdenius kwam verscheiden 
keer bi'j oons (op zien daegelikse vesites), om 
de laeste berichten uut Engelaand van oons 
te vernemen. (De heer Visser doelt hier 
netuurlik op de frontberichten via de deur de 
Duutsers verbeuden Engelse zender). Al 
eerder hadde hi'j een stienpoeste bi'j een 
onderdeuken jodinne behaandeld bi'j oons an 
huus. Hi'j wodde bi'j de razzia in Noordwoolde 
op 29 december 1944 oppakt en naor 

Crackstate in Et Vene brocht, waor hi'j in 
jannewaori 1945 een aende an zien leven 
maekt het. (In de naacht van 4 op 5 janne-
waori 1945, W.H. de V.) Dit betekent dat niet 
hi'j, mar warschienlik zien vrouw, dus vrouw 
Verdenius et bloempien op de dattiende april 
brocht het. Et echtpeer Muller het twie 
maonden (juli en augustus) bi'j oons onder-
deuken west. We nuumden et echtpeer Issy 
en Dicky. Issy wodde destieds deur de 
hulppreker Van der Wal van de Hervormde 
Karke van Steggerde op 'e fiets brocht. Hi'j 
zat op 'e pakkiesdreger mit een visangeltien 
in de haand. De indrok die wekt wodt dat et 
echtpeer niet bange was, is niet hielemaole 
waor. Ze vuulden heur niet hielemaole veilig 
meer bi'j Klaas Kraan en zien vrouw Rika 
Kuiters en ok bi'j oons weren ze bange veur 
razzia's en ze hebben dan ok tegere een 
naacht deurbrocht in een boswal aachter et 
huus. De konstatering die De Vries maekt, is 
een juuste, naemelik dat et vri'j geveerlik 
was om as jood op de eupenbaore weg te 
wezen. (Et was niet vri'j geveerlik, et was 
speulen mit je leven aj' jood weren en niet 
alliend veur him, mar hi'j brocht ok et leven 
van zien gaastgezin in geveer! W.H. de V.) Et 



De femilie Mendels uut Wolvege. Links Emanuel Mendels, ommekommen 1 jannewaori 1944 in 
Birkenau; rechts Esje Mendels-Davidson, ommekommen 20 meert 1943 in Sobibor; in de midden 

Abraham Delmonte, wegraekt 15 meie 1940 in Amsterdam. 

op 'e kop tikken van een poede rogge zal 
waor wezen en dat zal dan bi'j Jan Bakker, 
die een boerespullegien hadde an de Jokweg, 
west hebben. Et gezin is nao de oorlog 
vertrokken naor et buterlaand. 1k stel vaaste, 
dat wij en ok oonze onderdukers et geveer 
niet hielemaol beseft hebben, laot staon de 
gevolgen d'rvan overzien hebben, want och, 
ie weren nog jong. Dat dot ok blieken uut et 
volgende verhael. 
Op een gegeven tiedstip wodde Dicky (Vrouw 
Muller dus, heur maegiesnaeme was 
Hendrina Falkenburg en ze was ofkomstig 
van Den Ham) onwennig van heur dochter 
Beppie, die bi'j een femilie in Apeldoorn 
onderbrocht was. Dr wodde heur op wezen 
dat een bezuuk an Beppie vuul te geveerlik 
was, mar ze dramde deur en zo wodde de 
ofspraoke maekt en besleuten dat mien 
vrouw, in Steggerde bekend as Sjouk 
Brandsma, mit heur mitgaon zol. Mit een taxi 
gongen ze tegere naor Wolvege en doe 

veerder mit de trein naor Apeldoorn. In 
Wolvege zag Dicky de daanslerer Jac. Meyer 
op et perron staon en ze leup veur een 
praotien naor him toe. (Onbegriepelik in die 
tied, De V.) Bi'j et overstappen in Zwolle ston 
d'r een ploegien meensken op et perron. 
Laeter bleek, dat dit meensken weren die 
ofvoerd wodden. (Warschienlik gevangenen, 
De V.) Dicky zag tussen die meensken 
bekenden uut Den Ham en ze reup heur an 
mit heur naeme en was mit muuite te weer-
holen om een praotien mit heur te maeken. 
Doe ze in Apeldoorn kwammen, weren de 
meensken die de dochter in huus hadden niet 
best te spreken, ok al omdat dit tegen de 
maekte ofspraoken was. Dicky wol heur doch-
ter Beppie mitnemen naor De Hoeve, want ze 
miende dat dat wel kon. Gelokkig gong dat 
niet deur. Op de weerommereize kreeg mien 
vrouw van een an de goeie kaante staonde 
manspersoon een goeie tip deur appat zitten 
te gaon. (Hoe wus die man in de trein dat dit 



verkeerd spul was? De V.) Om kot te gaon, de 
beide vrouwluden kwammen beholen thuus. 
Tot slot mark ik op dat in et boek De bevrijding 
is eenjaarta/ geworden van de heer Lourens 
Looijenga, uutkommen in 1985, ok een 
verhael staot over de femilie Muller. Daor 
staon onvolkomendheden in. Hoe kan et ok 
eers nao zoveul jaoren. Toch blief ik van 
miening, dat geschiedschrieving zo juust 
meugelik wezen moet. (Volkomen mit iens, 
De V.) Mit de beste weensken veur de 
Stellingwarvers, oold Noordwooldiger 
S. Visser. 

Twie joodse fern ilies 

In de twintiger- en dattigerjaoren van de 
veurige ieuw weren d'r in Wolvege drie 
goedlopende exportslaachteri'jen die heur 
veural doende hullen mit et slaachten van 
varkens veur de export. De slaachte beesten 
wodden verpakt in kratten en veur et grootste 
diel uutvoerd naor Engelaand en ze gongen 
dan ok as zodaonig de geschiedenis in as de 
zonuumde Londense varkenties. lene van die 
drie slaachteri'jen was et eigendom van de 
heren Mendels en Slager en zat in et paand 
even ten noorden van et spoor, waor laeter 
Algera in zat. Doe nao verloop van jaoren dit 
gebouw te klein wodde, is de slaachteri'je van 
de fem. Leser overneumen die krek an de 
zuudkaante van et spoor ston. De iene takke 
van de firma, de fem. Slager, woonde in 
Stienwiek en de Mendelsen hier in Wolvege, 
an de Helomalaene. Et echtpeer Mendels 
hadde gien kiender, mar ze hadden wel een 
pleegzeune over de vloer. Hi'j was an et 
bedriefverbunnen as boekhoolder. Die 
jongeman, Abraham Delmonte, zien moeder 
was femilie van Mendels, mos in de veuroor-
logse jaoren zien militaire dienstplicht 
volbrengen en was dus soldaot doe de 
Duutsers hier in de meidaegen van 1940 
binnenvullen. Hi'j was sersjant onderofficier 
bi'j de bewaekingstroepen in Amsterdam. Nao 
de kapitulaosie maekte hi'j zels een aende an 
zien leven, want hi'j zag et asjood mit de 
Duutsers niet zitten. Op 15 mei 1940 besleut 
hi'j uut et leven te stappen. Hij Iigt begreven 

op etjoodse begreefplak in Ouderkerk an de 
Amstel. Et vremde is dat hierover niks 
weeromme te vienen is en zien naeme komt 
ok niet veur op de officiële listen van soldao-
ten die sneuveld binnen in de meidaegen van 
1940 in de vuuf daegen oorlog tegen de 
Duutsers. 
Op 14 december 1942 wodde Emanuel 
Mendels, iene van de twie baozen dus, 
oppakt en in de registers vienen we: 14 
december 1942, en clan, V.O.W. (vertrokken, 
onbestemd waar). We weten now, dat hi'j nog 
al even in et deurgangslager Westerbork west 
had en vandaor naor Auschwitz-Birkenau 
gaon is. Hi'j is op 1 jannewaori 1944 wegraekt 
in et kaamp Birkenau. Op 16 meert 1943 
wodde ok echtgenote Esje (volgens Wester-
bork Elsje) Mendels-Davidson oppakt en naor 
deurgangslager Westerbork toebrocht. lene 
dag laeter, op 17 meert 1943, is ze op 
traansport zet naor kaamp Sobibor, waor ze 
drie daegen laeter, op 20 meert 1943, 
ommekommen is. Oons is bekend, dat Vrouw 
Mendels een keer of wat waorschouwd is om 
onder te duken, ok deur een peer pelisies uut 
Wolvege, mar ze het daor niet naor luusterd! 



Minke Postma 

Een koekien in de ovend 

'Zi'j het een koekien in de ovend,' 

zee een lerse vrundinne tegen mi'j. 

1k keek naor de vrouw die ze anwees 

en snapte dr niks van. 

Et bleek een gezegde. Ze bedoelde 

dat die vrouw in verwaachting was 

en dichtte heur in verbelinge 

een ni'j leven toe. 

Een koekien, een kiend. 

Fantesie over een buuk, 

et bruudsel in de boek. 

In et praoten heur 1k de woorden buuk 

en boek veur etzelde Iichemsdiel, 

dus mag et van mi'j ok omkeerd: 

et bruudsel in de buuk, 

de fantesie over een boek. 

Wat is Stellingwarfs en wat is literair? 

1k doe mar wat zonder woordeboek 

en et is goed, zo begriep ik now, 

uut et artikel in de december Ovend 

van oonze Iokaole koekiesmoonsternemer, 

dat ik speul mit mien tael en ni'je woorden 

ruumte geef omdat een woord nooit 

etzelde is as wat dr onder verstaon wodt. 



Lily Köhler 

Oolde schoenen 

Hebben jow ok een peer oolde schoenen die 
et anzien niet meer weerd binnen? Van die 
schievelopen stapperties, waorje ti'jen in 
jubelen kunnen? 
Mien hiele leven laank he'k d'r at veur zorgd 
da'k d'r een peer van in de kaaste staon had. 
Want oe heden, wat kun oolde schoenen 
jewielties wezen aj' niet meer kinnen! 
Et fijne van zoe'n peer oftrappers vien ik ok, 
daj' ze niet meer hoeven te onderhoten. De 
kaele plakken op 'e neuzen en de hakken en 
de volen op de boverkaanten van de schoe-
nen zitten zo diepe, dat d'r toch gien beginnen 
meer an is om ze op te knappen. As ik mien 
oolde schoenen uuttrek, gooi ik ze mit een 
zwaai aachterin de schoekaaste en... hoe 
onaorig et ok klinkt... alderdeegst dat gebaor 
vien 1k heerlik om te doen. 

1k hoot van oolde schoenen. Soms nuum 1k ze 
mien 'maotschoppelike schoenen' omdat ze 
wat goeddoenerigs hebben. As ik ze antrekke 
en 1k strik de stoere vieter, dan is et krek as 
knipt een hulpvertiener mi'j vakkundig in mien 
voeten en zachies tegen mi'j zegt: Maegien, 
deur mi'j kuj' wet weer een uurtien veuruut, 
heur!' 
Et meerste dreeg 1k ze thuus, as gieniene mi'j 
zicht. As ik slobberend van ellende deur et 
huusholen schoef en van vermuuidhied en 
piene in de rogge haost niet meer overaende 
kommen kan, hael 1k ze uut de donkere 
kaaste veur et tocht. Moet ik de straote op, 
dan schop 1k ze gauw weer uut. Ja zeg, 1k gao 
niet veur gek lopen mit van die rere schoenen. 

Doe'k een keer aorig bi'j de pakken daele zat 
zee lene tegen me: 'Weej' waj' doen moeten? 
le moe'n zorgen daj' krek zo wodden as een 
peer oolde schoenen. Dan kun ze je niet meer 
missen... dan beteken ie wat. 
1k vun dat doe een rere opmarking, mar hi'j 

bleef wet hangen. 
Now pas begriep ik de waore zin divan. 
In et hette dagtocht komt et op knokken daete 
veur lederiene. Dan moej' vechten veur je 
brood en opkommen veurje hachien. Dan bin 
altiend de stimste, de knapste en de mooiste 
meensken (en schoenen) an de beurt om te 
winnen. 
Mar bi'j muui of vuul ie je an aende van 
nerighied, dan heur ie bi] de zonuumde 
'toosers' en tel ie niet meer mit. 
le zien d'r te pips uut... le stetten je te 
zwakkies op en le driegen, as een haastbtad, 
van et tuunpad ofblaozen te wodden. 

Mar dan kommen daor de memmen, de 
tantes en de zusters uut et duuster teveur-
schien. Ze gieten een scheut begrip in je 
thee... ze geven je een vleugien andacht en 
opiens kuj' d'r weer tegen. 
Ze praoten over hiele gewone dingen mit je. 
Ze strieken je es over et haor en aenlik koj' dr 
op dat mement pas aachter, daj' niet zonder 
ze kunnen. 
Oolde schoenen bin krek as lieve meensken. 
Beweer ze daoromme zorgvutdig, want ze bin 
niet te koop... 
Ze moe'n tangzem gruuien. 



Henk Bloemhoff 

Oonze tael, oonze zorg 

zorgen om de tael 

Een volgend jaor in de ni'je ieuw al weer, et 
jaor 2002! Zoe'n dattig jaor leden, de tied dat 
de Schrieversronte opricht wodde, hadden we 
niet alliend optimisten, mar ok pessimisten. 
Wie daorvan zol nog weten dat hij doe 
veurspelde dat et Stellingwarfs over dattig 
jaor uutsturven wezen zol? Dat uutsturven 
wezen, dat zol dan now zo veer wezen 
moeten. Mar in etjaor 2002 is et Stellingwarfs 
nog lange niet uutsturven! Ja, wodde d'r 
indertied vaeke wiesneuzig aachteran zegd, 
en et Fries het misschien nog vuuftig jaor, en 
dan is 't ok vot. Waor men die laeste wieshied 
weg haelde is me nooit dudelik wodden, want 
et Fries zatja in de jaoren '70 en '80 al in de 
lift en d'r wodde de hieltied meer veur daon, 
wat nog zo is. Netuurlik, d'r mos ok doe al 
veur et Fries meer gebeuren, mar waor ik op 
wiezen wil is dat d'r de hieltied nog volop 
Fries praot wodt deur hiel veul Friezen. 
Pessimistisch of niet, de Stellingwarvers kun 
van dat mar beter bi'j de eigen les blieven. 
Want et Stellingwarfs is dan wel niet uutstur-
ven, et wodt deur meer meensken beheerst 
as dat de pessimisten vandaege-de-dag 
daenken en de Schrieversronte dot d'r hiel 
yule veur, mar toch is et dudelik dat et om 
een minderhied in eigen gebied gaot, wiels et 
in de jaoren vuuftig nog om een meerderhied 
gong. 
As wi'j as Stellingwarvers, naost al et 
hatstikke neudige wark dat et streektaelinsti-
tuut uut de wege zet en nog meer perberen 
zal te doen, niet zels et Stellingwarfs meer 
bruken gaon, dan zal et inderdaod de hieltied 
minder wodden en dan kan et Stellingwarfs 
alderdeegst votraeken. Dat zol schaande 
wezen, om niet te zeggen iewig en iewig 
zunde, dat die unieke tael van disse streek, 
een tael die wel zoe'n 1500 jaor oold wezen 

moet, roegweg 1000 jaor oolder as et 
Hollaans, dat die zomar votraeken zol deurdat 
meensken alles gewoon sloeren laoten. 
1k daenk dat we mit mekeer oonze tael nog 
yule meer koesteren moeten. 1k wol disse 
keer es wat taelsituaosies numen daor we 
meer in doen kunnen, zonder al te yule 
muuite en zonder dat et vot-en-daolik een 
protte euro's kosten gaot. 
1. lederiene die een betien acht geft op wat 
om him henne gebeurt, wet dat een protte 
Stellingwarvers zo gauw as ze iene Neder-
laans praoten heuren, of Fries, of nog wat 
aanders, heur in et Hollaans of eventueel et 
Fries uteren gaon. Dat is meerstal nargens 
veur neudig, omreden et Stellingwarfs vaeks 
goed verstaon wodt. Butendat geft et de 
indrok dat we hier aenlik zo goed as allienig 
Nederlaans en ok nog wat Fries praoten. Op 
die meniere kriegen butenstaonders et idee 
dat et een verleuren zaeke is mit die eigen 
tael. As pessimistische Stellingwarvers dan 
zels ok nog luudkeels vienen dat et Stelling-
warfs zo goed as uutsturven is, ja, dan gaot 
de onwaorhied staorigan vanzels as waorhied 
gellen. Mar wat is de waorhied? Een hoop 
Stellingwarvers kun et Stellingwarfs nog wel 
praoten en ok tal van Hollaans- en Friestaeli-
gen kun 't wel, mar de Stellingwarvers zels 
bruken et wat te mm. lnkeldejaoren leden dee 
ik tegere mit et weekblad Ste/Iingwarfeen 
onderzuuk naor beheersing en gebruuk van et 
Stellingwarfs in West-Stellingwarf. Zoe'n 40% 
percent bruukte et nog, mar daor kwam nog 
dattig percent overhenne die et wel zee te 
kunnen, mar et haost nooit meer dee. In 
Oost-Stellingwarf is et niet uutzocht, de 
percentages zullen misschien wat leger 
wezen, al moej' et Friese Haulerwiek en 
Waskemeer vanzels niet mittellen. Een 
percentage van 70% die et kan dus in West, 
mar een minderhied van 40% (van de 100%) 



die et ok dot. Ft Stellingwarfs is zo bekeken 
dus best te redden: blief et praoten, blief et 
bruken. Butendat, dan gaon aanderen et op 
den duur ok weer bruken, ok de jeugd. We 
zien zoks in ere minderhiedstaelgebieden ok, 
et Stellingwarfs is gien op himzels staond, 
hopeloos geval. Veur wie him daor nog niet zo 
van bewust was: begin een gesprek in et 
Stellingwarfs, en schaekel pas omme as ze je 
echt niet verstaon lieken te kunnen. 
2. Wat et lezen anbelangt is d'r ok een 
faobeltien. Et Stellingwarfs zol mar amper 
lezen wodden, allienig mar deur Stellingwar-
vers, en daor ok nog mar weinig van. Mar ok 
dat bliekt niet waor te wezen. Et Stellingwarfs 
wodt deur 70% van de abonnees van et 
weekblad Stellingwarf minstens iene keer in 
de veertien daegen lezen. Dat is yule, want 
veul Stellingwarfs vien ie, mit uutzundering 
van dat weekblad Stellingwarf en de Liwwad-
derKraante now ok weer niet in drok, los zien 
van de Stellingwarver boeken en oons 
tiedschrift De Ovend. 
Ft betekent wel daj' dus gerust in et Stelling-
warfs schrieven kunnen: ie won d'r echt wel 
om lezen. Meensken die zeggen et niet lezen 
te kunnen, blieven vaeke, aj' anvraogen, niet 
op dat staand punt staon, omreden et ok een 
kwestie van wennen is. 1k vien in dit ver-
baand ok, daj' van kraanten vraogen kunnen 
om in et Stellingwarfs citeerd te wodden. De 
Liwwadder Kraante citeert Friese meensken 
in et Fries, dat zollen ze ok mit et Stelling-
warfs zo doen moeten, en de streekblaeden 
ok. 1k heb me vertellen laoten dat de Liwwad-
der meensken die Stellingwarfs praoten soms 
in et Fries citeert. De Liwwadderzol daor eers 
mit ommespringen moeten. 
3. We zollen yule radikaoler wezen moeten 
mit et Stellingwarfs praoten op 'e streekradio 
en op 'e regionaole radio. We moe'n gewoon 
in et Stellingwarfs veur et locht kommen. 
Hoewel Drenthe en Overiessel veural 
Hollaanstaelig binnen op de regio-radio en - 
tillevisie, kuj' daor gerust Stellingwarfs veur 
praoten. En dat gelt nog yule meer veur 
oonze Iekaole omroepen. Niet allienig in et 
Stellingwarfs pergramme 'Huus en hiem' en 
pergrammes van Oene Bult moet Stelling- 

warfs bruukt wodden, mar ok deur aandere 
pergramme's henne. De pergrammemaekers 
leggen oons gien strobried in de wege, dus 
waoromme niet gewoon Stellingwarfs 
praoten? Radio- en tillevisiemeensken van 
Omrop Fryslân verwaachten aenlik dawwe 
Stellingwarfs weerommepraoten, mar hoe 
vaeke heur ie niet meensken tegen de Friese 
interviewer in 't Hollaans weerommepraoten 
en niet in et Stellingwarfs? Schaemelighied? 
Mar waoromme aenlik? Een protte buter-
meensken zien hielemaole niks verkeerds in 
oons Stellingwarfs en waoromme zollen ze 
ok? Et Stellingwarfs is ja krek zo goed as ere 
taelen! En wie dan - in de goeiighied - zollen 
et Stellingwarfs niet verstaon kunnen, as ze et 
Fries en Hollaans wel verstaon! De knoppe 
moet omme bi'j de Stellingwarvers, vot mit die 
schieterige holing! 
4. Meensken die van buten hier kommen 
binnen te wonen, willen - niet altied, mar 
meerstal wel - oonze tael mar al te graeg 
praoten heuren. Omdat ze dat mooi vienen, 
om d'r staorigan an te wennen, om et 
staorigan misschien zels ok leren te praoten. 
Dan is et toch beg rotelik, om niet te zeggen 
slim nuver dat Stellingwarvers ondaanks dat 
et beter mienen te weten en tegen die 
meensken altied mar deur Hollaans praoten? 
En dat ze die goedwillende meensken van 
buten ok nog uutlachen om heur belangstel-
ling en perberen ze die uut et heufd te 
praoten? le moe'n krek zokke butermeen-
sken, die d'r graeg bi'j heuren willen, moed 
geven. le moe'n niet al te kritisch over heur 
taelgebruuk doen, dan leren ze et vanzels. 
Krek zoas dat gaot mit et in een buterlaanse 
tael praoten: dat moej' veural doen mit valen 
en opstaon, dan gaot et de hieltied beter. 
5. Stellingwarvers en niet-Stellingwarvers 
reageren nogal es negatief en tonen minach-
ting veur et Stellingwarfs en de kultuur daorin. 
Jammer genoeg is dat meerstal bi'j gebrek an 
kennis over dit soort zaeken. Kennis opdoen, 
dus, is de bosschop. Hoe vaeke as ik bi'j-
glieks niet nog meensken vertellen mos dat et 
Stellingwarfs een officieel erkende tael is, dat 
komt niet zo krek. Mien kiender won soms 
anvalen in diskussies as et gaot om de vraoge 
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as et Stellingwarfs mar een dialekt is'. Dan 
kriegen ze van mi'j een ofschrift mit van een 
brief daor de erkenning officieel in staot en dat 
helpt dan. 1k heb him hierbi'j nog mar es 
ofdrokt, in de veronderstelling dat ok aande-
ren die mit dit soorte perblemen te maeken 
hebben, d'r heur veurdiel mit doen kunnen! 
6. Netuurlik is et Stellingwarfs, as diel van et 
Nedersaksisch, een erkende taet. Mar daor 
heuren meer maotregels aachteran te 
kommen, zoas et verstevigen van et plak in et 
onderwies en zoas et bruken in et eupen-
baore bestuur. De Raod van Europa het in 
september oonze rieksregering anrikkeme-
deerd om tot een nationaot beteid te kommen 
veur de erkende streektaelen Nedersaksisch 
en Limburgs. Dat is dus hiel wat aanders as 
berusten in een niet-kioppend beeld dat et zo 
min gaot dat et Stellingwarfs wet uutstarven 
moet. Lao'we mit mekeer de schoolders dr 
onder zetten en mekeer ok mit et bruken van 
oonze tael veut heil en zegen weensken! 

Veldnaeme-onderzuuk 

Et is aorig en vertet hiere even weer wat over 
oons veldnaeme-onderzuuk. 1k herhaet et nog 
mar es: dat onderzuuk is van groot betang, 
omdat et de oolde naemen van revieren, 
wegen, paeden, stokken taand enz. vaaste- 

tegt. Een uniek stokkien kuttuurgoed dus, 
daor we zunig en zorgzem mit ommegaon 
moeten, en dat veur et grootste pat op 
vri'jwitlige basis daon wodt. Op 11 december 
jt. hadden we weer een bi'jienkomst. Dat gong 
disse keer over de vetdnaemeboekies die op 
staepet staon. De vetdnaemen van De 
Westhoek bin intied bewarkt deur Piet van der 
Lende. Et boek dr over komt dit jaor uut. 
Veerder wodt dr op dit mement deur Otto de 
Vent warkt om de verzaemetings van 
Blesdieke en Peperge uut te geven, wiels 
Joop van Lier en Sietske Btoemhoff De 
Miente en Zaandhuzen onder hanen hebben. 
Henk Btoemhoff is doende mit Ootde- en 
Ni'jtaemer, wiets hi'j een initiatief ontwikkett 
om op termien tot uutgifte van Oosterwoolde 
en Appetsche te kommen. Warkgroepstid 
Roelf Gorter het zien verzaemeting over 
Makkinge en Tronde zo goed as kompleet, 
wiets Ktaas en Jan van Weperen an et 
verzaemeten binnen op De Haute. Ok wodt Tr 
deur een kteine kemmissie, mit o.e. Geert 
Lantinga en Jan Kits Nieuwenkamp, warkt an 
twie grote gemientekaorten mit de betangriek-
ste streeknaemen dr op. Op 'e foto hieronder: 
kaortekieken onder een veldnaemebi'jien-
komst is attied slim aorig. Van links naor 
rechts: Henk de Vries, Joop van Lier, Roetf 
Gorter en Otto de Vent. 



Grietje Bosma 

Oold en ni'j 

Kritisch kiek ik om mi'j henne in oonze 
kaemer. Minimalisme is hier zeker niet van 
toe passing. Neem now dat iene hoekien 
naost die antieke kaaste. D'r hangt een petret 
van mien pake mit pette, tekend deur zien 
Builiger buurman. D'r staot een oold zwat 
kachteltien, mit daorop de keuperen ketel van 
beppe. In et kleppien waor de branige in mos, 
zit de oolde tange mit de keuperen knoppe, 
kregen van een oolde tante. 
Naost et kacheltien een oolde brune kruke, 
die van mien oolden west het, krek as et 
kacheltien. In de kruke staot een meer dan 
meenshoge kaktus en een toppe hop, 
drapeerd van kruke naor kacheltien. An de 
ere kaante van et 'Godinnegien' een zwatte 
kolekit. Lange leden es vunnen in een sloot. 
D'r was ien haandvat of, mar dat het een 
vroegere buurman d'r weer an maekt. In die 
kit zit turf en een appatte takke die ik ok es 
vun. An die takke hangen due glaezen pegels. 
Wat aenlik een ommerommel; hielendal gien 
nut zoks. 

Mar deur dat kacheltien en die kit gaon mien 
gedaachten naor mien legere schoeletied. 
Wi'j zatten mit drie klassen in ien Iekaol. Veur 
in de hoeke ston die grote grieze kachel mit 
die grote donkergrieze kolekit en dat schaarm 
d'r ommehenne. 
Uut et kolehokke wodden de kolen haeld en 
as die dan in de kachel kiept wodden, dan 
was et daornao veuran niet meer te hadden. 
Daoromme dus ok dat schaarm. 
Mar ik zat in de zesde klasse op de aachter-
ste baank. 1k hebbe et nooit hiete had! 
Ok hebben ze mi'j nooit in et kolehokke 
kregen! As de jongen iene van de maegies 
pakt hadden, kwam die in et kolehokke. 1k leut 
mi'j niet pakken, scheurde mi'j los! Alder-
deegst mit die ni'j jasse an! De hiele buse 
uutscheurd. Mien moeder niet bliede vanzels, 

mar ik zol en wol onder gien beding in dat 
kolehokke. Now daenk ik, wat stom, et was d'r 
vast wet span nend west! 

Mien kritische blik gaot now wat hoger as de 
kolekit die bi'j mij in de kaemer staot. Op 
zowat ooghoogte hangt dat ni'je komputerge-
stuurde apperaot van oonze ni]e Atag-hoog-
rendement-kachel. Gelokkig begript mien 
man de warking. 
Morgen gaot hi'j veur drie daegen vot. As et 
komputertien niet warkt zoas et heurt, kan ik 
de schaopewolten trui en de geitewollen 
sokken nog wel es antrekken moeten! 



Marijke Ponne 

Siepsop 

Schone, daor hool 1k van. 

De frisse Iocht 

't Maekt mif bliede 

De herinnerings 

An vroegerjaoren 

Doe 1k as kleutertien 

Bij de nonneg/es 

Speulde op schoele 

En as de schoele uutgong, 

Kwam de schoonmaekster 

De boel stoffen, matten uutk/etsen, 

Zoegen, iekker soppen en dweilen 

De volgende daegs 

Kwammen de geuren 

MiI Iekker fr/s tegemoet 

Woensdagsmorgens om de weke 

Wark 1k In een bejaorde flat 

De gang Is krek dweild 

'k Kom d'rlanges, 

Roeke de frisse Iocht, 

Kere mij nog es omme 

Dezelde geuren 

Snoef 1k /n, 

Bliede was 1k 

As 'tkleine maegien, 

Dat speulde op schoele 

B/j de nonnegies. 



Koosje Hornstra 

Veuruutdrokt en weeromme haeld 

Dat et tiedschrift De Ovend zes keer in tjaor 
bij jim in de busse vaalt, is now hiel gewoon 
mar tot 1975 gebeurde dat mar vier keer. 
In et december-nommer van 1974 is et 
volgende besluut neumen: 

De Ovend zal vaeker kommen 

en in feberwaori 1975 wodt mitwarking 
hierveur vraogd an de lezers mit et artikel: 

Help ie ok mit? 

De Ovend zal vaeker kommen 

Op de veurige Stuurgroepvergeerdering is d'r 
naor veuren kommen, dat oonze baand mit de 
/eden wel es wat starker wodden kon, as we 
De Ovend wat vaeker uutbrochten. Daor komt 
nog bij dat we gelokkig no gal wat copy 
hebben, dus ok wat dat anbe/angt moet et 
kunnen. In 1975 zol/en we graeg die Ovend 
ok wat starker maeken wat et anta/ abonnees 
anbe/angt. Daorom is dit een Ovend 2ejr. 
no.5 maekt, a! /iekt dat wat vremd veur een 
b/ad dat neffens de aachterf/appe ien keer in 
et vorre/sjaor verschient. Vanofjannewaori 
1975 dus een Ovend die zes keer in datjaor 
uutkommen zal. Om es te verge/ieken: Oeze 
Volk, et b/ad van de Drenten, verschient ten 
keer in de maond. Wat oons anta/ /eden 
angaot, dat zol toch wel wat groter kunnen, en 
daor wi/len wij ankem jaor dan graeg an 
warken. De Ovend het now honderd abon-
nees//eden; dat zol d'r toch zoe'n twie-
driehonderd wodden moeten kunnen. Daor 
kun wi7 a//egeer toe mithe!pen. Zu//en we es 
om oons henne kieken, en es zien wie we nog 
lid/abonnee maeken kunnen? 

Redaktie. 

Help ie ok mit? 

In De Ovend, 2ejg. no. 5, hebben we al even 
zegd, dat we De Ovend vaeker kommen 
/aoten wi//en, en dat we dit b/ad graeg bij wat 
meer meensken in de busse va/en /aoten 
wil/en. Et /iekt oons toe, dat d'r meer meens-
ken en instaansies binnen as 110 die De 
Ovend /ezen wi//en. Zol bij die honderdtiene 
niet nog een peer honderd kunnen? 
Et zol wezen kunnen dat we wat meer 
rek/ame maeken moeten veur oons b/ad. En 
daor... kun we weer a//egeer toe mithe/pen! 
En die nog es wat liggen het... niet waachten, 
mar stuur et mar op, want De Ovend zal zes 
keer in 'tjaor kommen, dat d'r komt meer 
ruumte. Toe ge/ieke mit disse Ovend kriej'm 
ok een vers/ag toestuurd van de aktiviteiten 
van de Ste//in gwarver Schrieversronte. Dat 
vers/ag, daor hebben we gien al te lang 
verhae/ van maekt, om et een betien /eesber 
te ho/en. Aj'm vraogen of op- of anmarkings 
hebben, /aoten Jim et dan even heuren? 
Veerder wil/en we nog es vraogen om 
adreswiezigings zo gauw as 't kan an oonze 
administraosie deur te geven. Liefst schrifte-
/ik. 't Het bij een peer/eden wat in de hobbe/ 
west: ze kregen De Ovend niet, mar die was 
we! verstuurd! 

Red. 



Henk Kroese 

Veurbi 
9 
 j, veurbi'j, veurgoed veurbi'j   

Een gulden, of om mien pat een euro, veur 
een winkelkarregien haj' d'r niet neudig. 
Winkelkarregies haj doe nog niet. le hadden 
d'r trouwens ok niks an: vusen te min ruumte. 
le konnen d'r ok niet pinnen of chippen. Gien 
centen om de bosschoppen te betaelen dan 
deej' dat toch laeter. Gien perbteem. 
Haj spul mit de kassiére clan hoefde daor 
nooit de baos van de winke!, of om mien pat 
de manager, bi'j te kommen. De kassière was 
doe nog de baos. Wat haj' doe clan we!? le 
hadden at spaghetti en makkeroni, kiek mar 
op es op et midde!ste rim naost de koffie- en 
theekaaste. Waoromme zat dat doe ems in 
een kaaste? Dit winkeltien koj' vienen in 
Oosterwoo!de an 't Oost (naost waor now 
bloemezaeke Van Diek zit). An 't Oost haj' 
veur de oor!og zes krudenierswinkelties. Et is 

mit allemaol gaon zoas et mit (haost) al disse 
winkelties gaon is: ze bin d'r niet meer of d'r 
moet nog iene staon in ien of aander mu-
seumdörp. Dit was de winkel van mien beppe 
Hinke Hoekstra-Kootstra, de baos van et spu!, 
en heur man en mien pake Hendrik Hoekstra. 
Ze hebben him had van begin 1928 tot aende 
1962, dus krapan 35jaor. 
An de bloemen kuj' zien dat ze wat te vieren 
hadden. Begin jaoren vieftig (1953 of 1954, 
daoromtrent) is de boel vertimmerd en opni'j 
in de varve zet (now zowwe et hebben over 
renoveerd). De foto is maekt bi'j ge!egenhied 
van de hereupening. Nee, ie konnen d'r een 
hieleboel dingen niet kriegen die aj' in die 
ni'jmoodse winkels van vandaege-de-dag wel 
kriegen kunnen, mar ems hadde disse winkel 
veul meer. 



Willem Jan Teijema 

Donkerbroekemer drinkerije 
(schreven in 1998) 

2002. In de Ii'jte van et millenium-wisselen, 
dus nao al zien perblemen en feesteri'je, zal 
Donkerbroek mit een biesterbaorlik evene-
ment kommen. Disse wiendstille tied wodt 
bruukt om et mooie Donkerbroek op 'e 
wereldkaorte daele te zetten. Op een 
onvergetelike meniere en mit een spraanke-
lende anlope maekt Donkerbroek him vri'j van 
zien duffe imago. Veurzoveer et temeensen 
een imago het, want aachter Appelsche het 
gien meenske d'r ooit van heurd. 
Now bin d'r netuurlik al tal van sportieve en 
kulturele gebeurtenissen in de wereld. Wat 
moet Donkerbroek nog toevoegen an de 
riegel van Olympische Speulen, Pinkpop, 
WàId rock, WK's voetballen, hadrieden, 
hadlopen, hadzeilen en de Elfstedentocht? 
Wat ni'js dus! Et WK haddrinkerie. En wat 
moet d'r dan dron ken wodden? Bier. Moet dat 
now, heur 1k meensken daenken. Ja, dat 
moet, want Donkerbroek speult daormit een 
wunnen race, een thuuswedstried. 
Want daor an de Opsterlaanse Compagnons-
vaort hebben ze een prachtige ontdekking 
daon. Et is een niet te beg riepen wondertien, 
mar de geest van et bier het haost gien vat op 
Don kerbroekemers. Bi'j toeval kwam dit an et 
locht. Een emigreerde Donkerbroekemer 
scheuf nao jaoren weer es an de bar van et 
plaetselike kefé, pal naost de Opsterlaanse 
Compagnonsvaort. Et eerste wat hi'j zee was: 
'Zo, kan 'k eindelik weer es zonder zeuren in 
mien eigen tempo drinken.' Hoe dat zo 
kwam? Now hi'j was dus votgaon naor 
zudelike kattelieke kontreinen waor ze wel 
van innemen weten en krek daor wodde hi'j 
op zien vlotte meniere van bierdrinken an-
spreuken. 'Tisgeine wedstried', kreeg hi'j mit 
een zaachte g te heuren. Die aovend dee 
blieken dat in et toch altied wat appatte 
Donkerbroek zonder slim kwaolike gevolgen 
flink bier inneumen wodden kon. Want hi'j 

was niet de ienige, et hiele kefé zat vol rap 
deurdrinkende meensken. 
De isoleerde ligging zol d'r de oorzaeke van 
wezen kunnen dat Ok Donkerbroekemers 
heur genetisch zo ontwikkeld hebben. Ze 
weten et niet. Mar alderdeegst in et zuden kun 
ze d'r niet tegen op. 
Ze hadden de Donkerbroekster ofwieking 
ontdekt. D'r wodde over praot en praot en 
praot, en now zal et dus wezen. De veur-
sprong van et uutblinken in de keunst van et 
bierdrinken wodt te gelde maekt. In et kefé an 
de Opsterlaanse Compagnonsvaort, dezelde 
aovend nog, wodde een orgeniserend 
komitee opricht: 'WK Haddrinkeri'je Donker-
broek 2002'. Ze zochten kontakt mit Foppe de 
Haan, Sipkema, Terpstra en spoonsers. Nao 
drok praoten mit alle betrokkenen wodde 
besleuten dat et een folkloristisch sportgebeu-
ren wodden zol mit een anlope van zoe'n drie 
jaor. In 2002 zullen de sporters strieden om 
de Amstelcup veur elftallen. Veerder bin d'r 
medailles te verdienen op de onderdielen: 
acht zonder stuurman, hik-slok-sprong, tour 
de bar, estafette drinken, werelduurrekord, de 
engelse pint, mingd dubbel en tot slot de 
reuze-slalom. len jaor eerder bin d'r in 
verscheidene lanen nationaole kampioen-
schoppen. Et jaor daor weer veur bin d'r de 
regionaole wedstrieden. Die hebben een 
meer folkloristisch kerakter om flink publiciteit 
te hebben. (Van gewest tot gewest, Weg van 
de snelweg, Vijf in 't land en gao mar deur.) 
Onderdielen die as dan slim in de belangstel-
ling staon, bin et 'koehoorn-estafettedinken' 
en et kienderspul leg ien 'wat-komt-d'r-now-
weer-uut-et-gier'. 
Ankem jaor 1999 kuj'm al veur de eerste keer 
in Donkerbroek mit de anlope naor et WK te 
maeken kriegen. Want dan gaon buterlaanse 
ploegen al in trainingskaamp. Op dit mement 
wodt dan ok de laeste haand legd an de 



De Opsterlaanse Compagnonsvaort in 
Donkerbroek. In de zommer van 1997 was 

et d'r nog len en al rust. 

'Sport- en verb tijfsaccomodatie WK Haddrin-
kerije 2002'. Now, van die verblijfsaccomo-
datie' moej' je niet at te yule van veurstellen, 
heur. Die buten-Donkerbroekemers kun 
ommes niet yule hebben. Veur heur bene-
velde toestaand is een kampeerplakkien mooi 
zat en dr is plak genoeg in de Koelanen. Mar 
et oefenen, daor komt et op an. Daorveur is 
dan ok niet op een peer stuver keken. Langs 
de Opsterlaanse Compagnonsvaort bin 
wegwiezers daelezet veur de acht zonder 
stuurman. In de Koelanen (bi'j et kampeer-
plak) bin dr baenen anlegd veur o.e. hik-slok-
sprong, koehoorn-estafette en gao mar deur. 
Aldermooist is et plak veur de hoogte-stage 
boven op de febriekspiepe. 
Een financieel fiasko zoas bi'j de Gay-Games 
zal hier niet gebeuren. In Donkerbroek 

bekieken ze et van alle kaanten en de 
spoonsers bin binnen. Et bin veural brouwers 
mar ok de gezaemelike apthekers doen mit. 
Die zien graeg as meugetike klaanten van 
veurat paracetamol en zo, de buten-Donker-
broeksters kommen. ten van de instaansies 
(buten de VVVs, perveensie, gemiente en 
KNZB) die as ok betangstelling het, is et 
Konsultaosie Buro veur Atkohol en zo. Ok zi'j 
zien hier uutbreidingsmeugetikheden veur 
hun ktaantenkring. Deupingsperikets wo'n niet 
verwaacht. Waor moej' op konterleren en 
waoromme? 
Ae nee, Donkerbroek-city gaot een biester-
baorlike toekomst tegemoet. Laot et bier mar 
stromen en de wedstried beginnen. De 
drinkers an de Opsterlaanse Compagnons-
vaort stepen de iene nao de ere medaille 
binnen. Of toch niet allemaote? Zit dr soms 
konkereensie in et zuden? Wi'j zutlen wet 
zien. Proost. 



Koosje Hornstra 

Verslag kursus 

De kursus kreatie schrieven o.l.v. Tine 
Bethlehem was een groot sukses. Veertien 
kursisten deden d'r vol enthousiasme an mit 
en et dee blieken dawwe mit zien alien dingen 
schrieven konnen die we niet veur meugelik 
holen hadden. 
Tine is mit oons doende west mit proza en 
poezie en mit naeme et dichten vunnen we 
mooi. len van oonze eerste opdrachten was: 
Maek een gedicht, een rondeel, op de 
meniere van et gedicht Alesund van Tjits 
Peanstra. In dit gedicht mossen we et gevuul, 
et geheur, et zien en et roeken verwarken. In 
disse en volgende Ovends kuj'm hier wat 
veurbeelden van weeromme vienen. 
Ok hebben we as opdracht had, schrief een 
4-alinea verhael op disse meniere. 

a. le bin argens 
b. le vienen een stok van een foto 
c. le gaon weeromme in de tied 
d. le gaon weer naor et heden en maeken d'r 

een mooi slot an 

Veur dit alles hadden we een kertier de tied. 
Vunnen we et zels niet goed genoeg, dan 
hoefden we et niet veur te lezen, mar mochten 
we et thuus nog veraanderen. 
Nao tien aovens intensief mit mekeer schrie-
ven en mekeer veurlezen kriej' vanzels een 
hechte baand. Daoromme gaon we in meert 
veerder mit nog vier aovens, waorbi'j we twie 
keer een gaastschriever kriegen. 
1k verheuge me d'r now al op en alle aandere 
kursisten mit mi'j. 

Alderlaeste ni'js 
De Ovend lag al hielendal klaor veur de drokker doe bekend 
wodde dat de Schrieversronte € 4.000,-- (f 8.814,84) krigt 
van de LIONS Wolvega. Volgende keer een uutgebreid 
verslag! 

Krummelties 

Oplossing puzels 
In de boekekraante Twie pond n stuver van et oflopen 
jaor ston een adverteensiepuzel. Tal van meensken 
deden daor an mit en op de ni'jjaorsreceptie van de 
Schrieversronte, oflopen 5 jannewaori, wodde de winner 
van die pries bekendmaekt. En dat is Vrouw J. Brouwer 
van Ooldemark en zi'j het onderhaand heur pries, een 
boekebon, van oons toestuurd kregen. Ok van dit plak of 
nog es oonze fielsetaosies! 
Op et blattien van 13 en 14 december van de Stellingwar-
ver Spreukekelinder van et veurige jaor ston een deur-
streeppuzel. De oplossing van die puzel was Gelokkig 
Ni'jjaor. Uut de krapan veertig inzenders bin drie winners 
trokken. Die winners bin: Klaas de Nekker uut Paters-
woolde, de femilie Boersma van Bolsward en Frank 
Peereboom (negen jaor) uut De Jouwer. Disse winners 
kregen as pries een mooi Stellingwarfs boek toestuurd. 
Ok veur disse drie vanzels oonze fielsetaosies. En Frank 
krigt d'r van oons nog een grote ploeme bi'j, omreden hi 
in hie] goed Stellingwarfs schrift dat hi'j de kelinder zo 
mooi vint! 

De taeltillefoon 
De taeltillefoon (Henk Bloemhoff) is in 't vervolg don- 
derdag en vri]dag, beide keren van 16.00 tot 17.00 ure. 

Perveensiaole schriefdag 
De perveensiaole schriefdag is dit jaor op zaoterdag 16 
meert, in Parnas, Liwwadden, mit as d'r genog meensken 
veur intekenen ok een warkwinkel van Henk Bloemhoff 
en Pieter Jonker angaonde Stellingwarver schrieveri'je. 
Info en anmelding: FLUID, till. 058-2120834. 

Vier ton 
In de haast van veurig jaor wodde d'r een Stellingwarfs-
taelige aktie hullen bi'j Bank Bercoop bi'j gelegenhied van 
de Stellingwarf Cantate. Meensken weren in de gelegen-
hied geld vaaste te zetten veur vief of zeuven jaor tegen 
een beheurlike rente bi'j Bank Bercoop. Onder de slogan 
'Jow een ongekend rendement, de Schrieversronte 0,25 
percent' wodde over elke inlegde gulden ienmaolig een 
kwat percent uutkeerd an de Schrieversronte. In drie 
weken tied kwam d'r een inleg van f 405.092,75. En dat 
leverde de Stellingwarver Schrieversronte et bedrag op van 
f 1.012,73. 





20 100 JAOR 

1902 

Dat kan al 100 jaor 

bi'j de kleinste 

zelsstanige algemiene 

baank van Nederlaand! 

Meer infermcjosie? 
Be! vandaege nog mit Bank Bercoop 

(0516) 45 35 00 

I 	
1!II 	

tutu 	uuu ,lIIII uu ,!1 !I u u i 	- 

B AN K BERCOOP 

WiUinge Prinsstraote 20, 8421 PE Berkoop 

Heufdstraote Oost 6, 8391 AV Noordwoolde 


