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Foto oms lag 	Al vrust et naachs zo now en dan nog, 
Al is de wiend ok nog wat schraol. 
Toch kuj' et veurjaor al weer marken 
En t krigt weer leven, allemaol! 

Dit bin de eerste vier riegels van et gedicht 
Veurjaor van H.J. Bergveld. Op de omslagfoto is 
dat mooie, vroege veurjaor te zien. De foto wodde 
een peer jaor leden maekt op De Hoeve. Dattig 
jaor leden was et ok zoen veurjaor. Een hieleboel 
van Jim weten dat vast nag wel. Doe wodde 
ommes op 29 aprit in Wolvege de Stichting 
SteUingwarver Schrieversronte opricht! 



Disse keer is et mien beurt om et Veuroffien te schrieven. Meerstentieds vien ik zoks aorig wark, mar now 
mit zoen deadline (stok aachter de deure) kan 'k niet overweg, he'k murken. Veur pattie meensken is et 
een goeie zaeke om de daotum te weten waorop jow stokkien bi'j de Schrieversronte wezen moet, mar 
veur mi'j is et as een stien om 'e nekke. 'k Wete niet waorover ik schrieven zal, wiels ik aanders niet om een 
onderwarp verlegen zit. Een ekstra handicap is da'k et op de oo!derwetse meniere schrieven moet. Mien 
splinterni'je komputer dot niet wa'k van him vraoge. Now bin 'k d'r machtig mit an. 1k kan wel over mien 
komputerverdriet schrieven, wel een klein boekien vol, mar dat verhael wodt te lange veur een Veuroffien. 
De ofhaankelikhied van disse dingen maektje klein en ontzettend dom. 't Is niet te begriepen dat zoks je zo 
in de macht het, daj' d'r agressief van wodden. 'k Hadde neigings dat dure kring deur de ruten te smieten, 
mar ik hebbe wel tot vuuftig teld. Mien zelsvertrouwen is hierdeur wel diepe in 'e grond zakt. Genoeg over 
dit groot ongemak. De tied zal leren as ik ooit nog wat an dit ding hebben zal. 
Tied is een belangriek woord wodden. 1k hebbe lezen over een onderzuuk naor et jaor 2050. Ze hebben 
berekend dat d'r dan meer grieze koppen binnen as meensken die daegeliks de gel-pot bruken en heur 
zorgen maeken over de ni'jste haorkleur. De verholing oold en jong is dan niet meer in belaans. Et grote 
nis is dat d'r dan wel meer as een miljoen honderdjaorigen binnen. En ik bin d'r iene van ak et beleve. 
Honderdtwieje. 
Alle jaoren vesite van de burgemeester op 'e jaordag zal d'r dan wel niet inzitten. D'r is dan ommes gien 
beginnen meer an in die voile tehuzen mit ieuwelingen. Tegen die tied ma'k wel zels de burgemeester mit 
uutzuken. Misschien kommen d'r dan wel een stok of wat heur prissenteren in ettehuus. Bejaorden bin dan 
belangriek. Ze moen et dan hebben van de stemmen van disse oolden-van-daegen. Prachtig zoe'n riegel 
van kandidaoten die op een Amerikaanse meniere heur veurnemens an oons bekend maeken. Alles in et 
Engels. As ze kommen zit ik veuran. Ze geven oons netuurlik kedogies om oons an heur te bienen. Kuwwe 
de bingo die weke niet deurgaon Iaoten. Vraogen stellen mag ok. Vaeks wel eisen naor veuren brengen. Wi'j 
hebben de macht. 
Mien eerste vraoge: Wat hebben jim mit et Stellingwarfs daon. In mien beste Stellingwarfs zal ik eisen de 
tael in ere te herstellen. Oons huus is niet bliede mit et praoten van een ere tael as de oonze, deur de 
verzorgers en et gemientebestuur. Wi'j willen Stellingwarfs. Uut et laegien van mien naachtkassien he'k 
een stokkendlezen Ovend mitneumen. Goed verstopt onder mien bloesien he'k et blad mitneumen naor de 
grote zael. Zoks is roversgoed wodden. 'k Geef et ok niet uut hanen. 'k Vertelle ze over de inhoold, 
gedichten, verhaelen en krummelties. Ze wo'n knap ni'jsgierig. Ze meugen De Ovend eerst inkieken as ze 
beloofd hebben alles op alles te zetten om investerings te doen in de Stellingwarver tael en kultuur. Geld 
moet d'r kommen veur een Schrieversronte-stichting, taelkursussen en veur de fanatiekelingen lessen in 
schrieveri'je. 
We kiezen de burgemeester die daor zien/heur best veur doen zal. Alle honderd-en-zoveul jaorigen gaon 
dan gauw aachter de komputer om een stokkien te schrieven veur de ni'je Ovend. 1k ok, a'k dan weet hoe 
ik daor mit ommegaon moet. Waor as et over gaon zal weet ik niet. Veur disse Ovend weet ik et wel, mar ik 
vertel et niet in et Veuroffien. De redaktie het heur best daon om jim een protte leesplezier te geven. 
Gauw lezen dus! 	
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Simon ter Heide 

Stellingwarver Schrieversronte dattig jaor 

Een verzuuk an mi'j richt om as ni'jkommend 
veurzitter ommedaen ken te geven an et 
dattigjaorig bestaon van de Stellingwarver 
Schrieversronte kon ik uteraord niet weigeren. 
Bi'j zoe'n heuglike gebeurtenis is et liekewel 
gebrukelik om even weeromme te blikken as 
veuruut te kieken. Jim zullen begriepen dat 
bi'j mien beschouwing de naodrok op de 
toekomst liggen zal. Dat is ok niet zo slim, 
omreden de drie oold-veurzitters Henk 
Bloemhoff, Saakje Berkenbosch en Klaas van 
Weperen in et oktobernommer van 2001 al 
uutgebreid op 'e geschiedenis van de 
Schrieversronte ingaon binnen. 
1k wil mi'j wat et verleden angaot beparken tot 
de ankoop van et oolde baankgebouw deur 
de Stellingwarver Schrieversronte. Een 
gebeurtenis die slim belangriek west het, en 
nog de hieltied is, veur de veerdere ontwikke-
ling van de Schrieversronte naor een hieltied 
professionelere orgenisaosie. In die tied is bi'j 
mij ok de belangstelling veur de Schrievers-
ronte wekt. 1k wodde doedestieds raodpleegd 
as adviseur en wodde ok inschaekeld bi'j de 
inzaemeling van de centeraosie, die neudig 
was. Et was doe een ere veur mi'j om in et 
an bevel ingskomitee te zitten. Ok 1k was dr 
doedestieds slim trots op dat al die inspan-
nings van zoveule meensken tot et risseltaot 
leidde, dat we neudig hadden: 580.000 
gulden. Ok veur Berkoop was et netuurlik 
fantastisch om de Schrieversronte in et dörp 
te kriegen. Van die tied of bin ik mi'j aktiever 
opstellen gaon en dat zal naor ik anneme iene 
van de redenen west hebben waoromme ik 
vraogd bin om de veurzittershaemer van Klaas 
van Weperen over te nemen. 
Een prachtige uutdaeging en now een half 
jaor nao mien benuming heb ik absoluut gien 
spiet van mien beslissing om veurzitter van 
oonze prachtige orgenisaosie te wodden. 
Dr is warkelik van alles gaonde en we bin 

Stuurgroep Stellingwarfs 

De Stellingwarver Schrieversronte gong op 29 april 
1972 uut aende en et bestuurhiette doe nog 
'Stuurgroep Stellingwarfs'. Op 'e foto de eerste 
siktaoris van et bestuur: Jannes Willem Nijholt 
(geboren in Nijhooltpae in 1914 en wegraekt in 
Wolvege in 1984). De eerste stuurgroep beston 
veerder uut Gerda van der Veen. Pieter Jonker. 
Jan Betten, Harmen Houtman, Anne de Vries, 
Henk Bloemhoff en Johan Veenstra. 
Veur een groot pat was dat etzelde volkien dat/n et 
winterseizoen 1971-1972 negen radiopergramme 's 
in et Stellingwarfs maekte veur de Friese omroep 
onderde titelOp 'e schostienmaantel. AlliendPiet 
Oosterhof uut Nijhooltpae zat niet in die eerste 
stuurgroep, wiels Johan Veenstra en Harmen 
Houtman nije gezichten weren. 
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De oolde Mayo in Wolvege 

Et was een zaoterdagmiddag in etlaeste van april1972 dat de Stellingwa,ver Schrieversronte opricht 
wodde in de Mavoschoele in Wolvege. Neffens et versiag in et eerste nommer van De Ovend (september 
19 72) hangt de Griffloen in de regen te wapperen. Van heinde en veer kommen Stellingwarvers in hatt' en 
nieren an zetten. Van der Meulen uut Rotterdam, Lamkje Hof van Berkoop, Vrouw Bergveld uut Ooster-
woolde, Jouk uut Hoogezand, nuum mar op. Vuuftig mit mekere, op 'e kop of Doe de Schrieversronte echt 
uut aende gaon was, weren d'r zoe'n veertig leden. Mar dat bin d'r in de loop van die dattigjaor gelokkig 
wel meer wodden: 1 juni 1978: 266, ljannewaori 1985: 581, 1 jannewaori 1989: 645, 1 jannewaori 1994: 
877 en op 18 meert 2002 op 'e kop of 1300,mar d'rzitten nog een peer nije leden an te kommen. 
De Schrieversronte was eerst een verieninge. Laeter, op 31 jannewaori 1976, wodde et pas een stichting. 
Op 1 oktober 1975 kwam Jacob Nijholt as eerste mitwarker in dienst in et kader van de lnterimwet 
Jeugdige Warklozen. Hij was de eerste in een hiele lange riegel tiedelike mitwarkers en mitwarksters. De 
ienige die veur vaast blieven moch is Tnjnie Telkamp (sund 1 juli 1986). Nog de hieltied verzetten disse 
tiedelike krachten een huudvol wark. Dit veurjaor treden aiweer een peer nije krachten an: Gery Scholten 
(Oosterwoolde) en Thea Bontekoe (Wolvege), wiels René A. Lekatompessy a! sund 1 jannewaori 1999 bij 
oons in dienst is. Tiedelik is Rosa Bosma bij oons in de huushoo!delike dienst aktief. 
Naodat Jacob Nijholt eerst een poze zien administratieve wark an huus dee, kon sund et begin van 1976 
iene ruumte huurd wodden in de Meulehoeve in Oosterwoolde. Daorkwammen resp. de vo!gende 
stafkrachten an et wark: Pieter Jonker (sund 1 juni 1978), Sietske A. Bloemhoff (sund 1 meert 1984) en 
Henk Bloemhoff (sund I april1991). In 1979 verhuusde de Schrieversronte tiedelik naor de oolde Mulo, 
Brinkstraote nommer 11 in Oosterwoolde. In september 1980 kwam de Schrieversronte weer op et 
vernijde, oolde stee te lane en kreeg de beschikking over et veurhuus van de Meulehoeve. Staorigan nam 
de Schrieversronte de hiele Meulehoeve in beslag. Tot in jannewaori 1997 de verhuzing naor een eigen 
groterpaand in Berkoop volgde. Op 3 september 1979 kwam Theo v. d. Bles bij oons tiedelik in dienst en 
die kreeg de beschikking over et zonuumde bijkantoor Steggerde. In 1980 kwam Lodewiek M. Hooghiem-
stra as administratieve kracht in dienst in et kader van de heufdarbeidersregeling WSW. 



drok doende om ok dudelik en heldere Iijnen 
uut te zetten veur de toekomst. 
Eerst mar even wat ommedaenken veur 
aktuele zaeken. Buten etjaorliks weeromme-
kerende fenomeen van et overleg mit de 
subsidiegevers over de kille centen, bin d'r ok 
gewoon hiel aorige ni'jgies te melden en die 
wil ik jim in et kader van disse bi'jdrege niet 
ontholen. 
De kursus kreatief schrieven mit veertien 
kursisten is een groot sukses wodden. Dr 
wodt nog drok keken hoe we de pennevruch-
ten van de ni'je telenten een plakkien geven 
kunnen. Wie wet wat dit allegere veur de 
toekomst nog oplevert. Ok de kursus 
Stellingwarfs is weer uut aende gaon mit een 
flinke ploeg van vieftien kursisten. En dr bin 
aiweer anmeldings veur ankem jaor! De 
Iedewinaktie van 16 meert leverde sowieso al 
twintig nie leden op in Ni'jberkoop. Veerder 
wodt dr in overleg mit de gemienten bekeken 
hoe op een hiel aorige meniere de ni'je 
inwoners van oonze gemiente mit et Stelling-
warfs en de daorbi'j heurende kultuur kennis 
maeken kunnen. 
Dat de Schrieversronte een goeie naeme het 
dot ok blieken uut de hoge giften die we dit 
jaor at kregen hebben van o.e. de Lions van 
West-Stellingwarf en van Bank Bercoop. Een 
speciaole kemmissie bekikt waor die gelden 
et beste veur bruukt wodden kunnen, ok 
pubticitair. Kiender en/of jongvolk zullen daor 
warschienlik een belangrieke rolle in speulen. 
Een heuglik feit is ok dat et passenielsbe-
staand uutbreid wodden zal mit een peer ni'je 
WIW-krachten. 
Zoas eerder zegd richten wi'j oons oge ok 
naodrokkelik op de toekomst. De verwaach-
ting is naemelik dat de warkzemheden van 
oonze stichting uutbreided wodden zullen. De 
gemienten witlen, zo moe'n jim weten, yule 
meer prioriteit geven gaon an et taelbeleid. 
Dat is uteraord ondaenkber zonder inschae-
keling van de Schrieversronte. D'r bin 
intussen goed ontvongen plannen ontwikkeld 
om de SteHingwarven proeftuun wodden te 
laoten veur de ontwikkeling van de streektael. 
Een veurbeeld dus veur aandere vergeliek-
bere streektaelen in Nederlaand. As de 

Schrieverije en uutgeverije 

In die dattigjaor van de Ste/tin gwa,ver Schrievers-
ronte is et anvieteren van et schrieven in et 
Stellingwarfs een belangriek onderdiel west. In et 
veurste p/ak bin d'r sund 1974 haost e/kjaor 
kursussen Stellingwarfs hut/en. De taeste twiejaor 
hoott de Schrieversronte him ok doende mit 
kursussen kreatief schrieven. Mar schrieverije wit 
ok pubticeerd wodden. Naost de verhae/erebrieken 
in kraanten en de meuge/ikheden veur de lekaole 
en regionao/e radio is d'r at dattig jaor et tiedschrift 
De Ovend. As disse jaorgaank vol is, dan zitten we 
op krapan 6000 b/adzieden Stellingwarfs. De uut-
geverije van boeken in et Stellingwarfs is ok een 
bedrievighied daor awwe niet meer zonder kunnen. 
Op et heden tiggen d'r veur 2002 en 2003 wet meer 
as twintig boekep/annen op et rim. Dat wodt dus 
slim fleurig attegere. Altiend bi] de boeken op et 
terrein van de schrieverije in et Stellingwarfs (dus 
daor bin oonze geschiedenisuutgiften, boeken over 
keunsteners enz. enz. nog niet bif teld) gaot et om 
83.308 verkochte boeken (tetaote oplaoge was 
97.025) en de konsument mos daor roem een 
mi/ben gulden veur daele tel/en. 
Op 'e foto signeert de suksesvol/e schriever Johan 
Veenstra in 1992 zien nile boek De boot naor 
Va!hötl bi] boekhaandet Zwikstra in Wolvege. 



Woordeboekwark 

Op 'e foto een historisch mement: 5 meert 1991. Op die dag wodde bekend maekt dat de centeraosie veur 
et schrieven van et vierdielig Ste//in gwarfs Woordeboek rond was. Et wodde een biezundere feestelike dag 
mit een passekonfereensie, een koffietaofel en een woordeboekmiddag. Op 'e foto van links naor rechts 
Henk J. van 0/phen, Fettle A/ten, Henk Mintjes en Henk Bloemhoff. Ze tekenen de overienkomst veur et 
heufdspoonserschop veur de uutgifte van et Ste//ingwarfs Woordeboek. De grote geldschieters wollen een 
geraansie zwat-op-wit dat et ok warke/ik tot uutgifte kommen zol. De Veurschotbaank (now Bank Bercoop) 
gafniet al/lend dattigduzend gulden veur de uutgifte. mar stelde heur ok geraant veur de uutgifte van de 
vier die/en. Daorveur mos een grondig kontrakt opsteld wodden. Naost de heufdspoonser weren d'r tal van 
bedrieven, foonsen en instellings die ok spoonser wodden van dit projekt. Pattekelieren tekenden in op de 
hiele riegel. Et a/dermeerste geld was netuur/ik neudig veur de passenie/skosten en de ge/dschieters 
daorveur meugen, now de ofronding in zicht is, ok mit ere nuumd wodden: de perveensie Fries/aand, de 
gemienten Oost- en West-Ste//in gwarf, et Preens Bernhard Ku/tuur Foons, de Neder/aanse Orgenisaosie 
veur Wetenschoppe/ik Onderzuuk. de Van He/oma Stichting, de Stichting Je Maintiendrai Fries/aand, de 
P. W. Janssen's Friesche Stichting, et Haans Bron Foons, de gezaemelike Rabobaanken van West-
Ste//ingwarf, de Stichting VSB Foons, EBLUL, fern. D.K. Koopmans en fern. Fr. Scheenstra. 
En doe kon et wark uut aende gaon van et echte schrieven van et woordeboek deur Henk B/oemhoff. In 
1974 al hadde hi] 24 woordeboekgroepen vormd, die maondeliks as vrijwll/igers vraogemateriaol invullen 
mossen. Op lene aovend rnos elke groep zestig fiches mit meerdere vraogen op elk b/attien beantwoorden. 
Meer as 200.000 fiches mit antwoordrnateriao/ zitten d'r in de k/uis van de oo/de baank. Zi] vormen de bron 
waor de dikke B/oemhoff uut ontstaot, dankzU de hu/pe van de roem honderd meensken die jaoren/aank 
rnaonde/iks be/an geloos heur inzetten. Et is verhipte spietig dat zoveu/ meensken die van et begin of an an 
ditprojekt in 1974 rnitwarkten niet meer et verschienen van et laeste die/ van et Ste//ingwarfs Woordeboek 
mitrnaeken zu//en. 



poletieke besprekings hierover tot een positief 
risseltaot leiden, zal d'r ok geld beschikber 
kommen veur extra uren en dus meer 
passeniel. Henk Bloemhoff het de plannen mit 
veul enthousiasme uutwarkt in praktische 
veurstellen, uutsmeerd over een groot tal 
jaoren. 
Dr zal van oons verwaacht wodden dat we 
zaekeliker en professioneler warken gaon. In 
overleg mit de staf bekieken we wat dat veur 
gevolgen het veur et te voeren beleid. We 
zullen ommes qua orgenisaosie klaor wezen 
moeten as et zoveer is. 
In de toekomst zal d'r ommedaenken wezen 
moeten veur et anvieteren van et bruken van 
et Stellingwarfs in woord en geschrift, ok in 
stokken en in eupenbaore bi'jienkomsten van 
de gem ienten. Dr zal een web-site ontwikkeld 
wodden moeten en we moe'n streven naor 
naemgevings in oonze streektael. In de media 
moet et Stellingwarfs een belangriek plak 
innemen gaon. Om dit allemaole te berieken 
zullen we een protte meer andacht geven 
moeten an et geven van veurlochting over 
oonze doelstellings en warkwiezen an oonze 
bestuurders. In dit kader komt d'r op kotte 
termien, in overleg mit de gemienten, een 
kulturele veurlochtingsdag veur oonze nije 
gemientebesturen. Dit soort aktiviteiten zullen 
we vaeker orgeniseren moeten om et belang 
van oons Stellingwarfs en van oonze kultuur 
veur et voetlocht te brengen. Alles dri'jt 
ommes om geld. Naost eigen inkomsten bi'j 
een hieltied zaekeliker opstelling zal d'r altied 
geld neudig wezen van de gemienten en de 
perveensie. 
Et is al mit al een hiel verhael wodden. Mar aj 
len keer uut aende gaon mit et schrieven over 
oonze stichting dan is et muuilik op te holen. 
1k hope mien enthousiasme op jim overbrocht 
te hebben. We zullen jim naemelik ok de 
kommende tientallen jaoren slim neudig 
hebben. Et wo'n drokke jaoren, mar dat is ok 
spannend, uutdaegend en boeiend. 

Etjongvolkien 
Op 'e foto etprojektln de bos van Ulf, Alf en Olf, 
een videorippetisie in Ni jberkoop. De video-
opvoering deur kiender was baseerd op een 
verhae/ van Zwaantje Kuiters-Keizer. Sund de 
oprichting van de Ste//in gwarver Schrieversronte 
was et bestuur heur bewust van et felt dat 
ommedaenken veur oonze oolde tael en kultuur in 
et onderwies van grote betekenis, is en veur et 
k/end en veur et Stellingwarfs. Dr was eerst een 
eigen onderwieswarkgroep 'Stellingwarfs in et 
onderwies', die ondetwieslesmateriaol ontwik-
ke/de. In de zeuventigerjaoren wodde stevig aktie 
voerd tegen et verp/icht Fries in et onderwies in 
Ste//ingwarf. Oene Bultlegde in Makkinge de 
/egendaorische AFUK-promosiebus an de ketten. 
Pam fletten, posters, brochures en overleg in Den 
Haag. Uuteindelik wodde keuzen veur een invu/ling 
mit et yak hiemkunde in et basisonde,wies. Sund 1 
apr11 1988 maeken de gemienten Oost- en West-
Stellingwarfde inzet van Sietske A. Bloemhoff 
meuge/ik veur tien uren in de weke om te warken 
an et Ste//ingwarfstae/ig pat van hiemkunde. 



Meer as tae/ al/lend 

Al sund de opr/chting in 1972 is de Stellingwarver Schrieversronte mit alderhaande zaeken in et spier. Niet 
al/lend mit onderzuuk naor de tael of uterings in die tael. En dat is a/ h/el br/ed: daenk mar an et vaktae/e-
onderzuuk, et ve/dnaeme-onderzuuk, de erkenning van et Ste//in gwarfs in et kader van et Europees 
Haandvest, taeltel/ings en de uutgeverije van dichtbundels en romans. Mar ok kienderboeken, dejaor/ikse 
huus-an-huus kraante, dejaorlikse kelinder, et zingen in et Stellingwarfs in de koren, Stellingwarfs 
kabberet en ten/el, et Ste/lingwarfs in de karke. Kwesties van adviseren op et terre/n naemgeving en et 
adviseren van de gemienten in heur taelbeleid. Alt/ed weer nije idenen, n/fe p/annen, want d'r liekt glen 
aende te kommen an de meugelikheden. We hebben et lens nog niet had over de jaorlikse sutelaktie, de 
jaorl/kse ledewinaktie, projekten veur et ukkespulplak en grote peb/ieksaktiviteiten. 
En toch loop ie nog h/el makke//k tegen ondetwarpen op uut oonze eigen geschiedenis (van archeologie tot 
en mit de Tw/ede Wereldoorlog), uut de vo/kskundige hoeke (vo/ksverhaelen, oolde recepten, oolde 
volksl/et/es enz.), tegen ondeiwarpen over (de geschiedenis van) oons laandschop en oonze netuur. 
Vaeke tegere mit aandere, aktieve orgenisaosies pakken we projekten an op dat terre/n van oonze eigen 
kultuur. Staorigan krigt ok et kultuurtoer/sme zien ommedaenken binnen oonze inste/ling. Be/an grieke 
verbienings bin d'r ok alt/ed mit de beeldende keunsteners uut oonze streek. Dr verschenen kelinders mit 
wark van heurhaand of boeken over die keunsteners. Of die keunsteners illestreerden oonze aandere 
boeken. Hier op 'e foto de keunstschilder Dirk Kerst Koopmans in zien wonderschone Scheene-geb/ed, dat 
een hiele eigen geschiedenis kent. Dattig jaor Schr/eversronte is niet vergees west. Dattig jaor Schrievers-
ronte het betekenis. 



Inleiding 
	 Tsj its Peanstra 

Alesund 

In de veurige Ovend hej'm lezen kund over de 

kursus kreatief schrieven. 

Ok in disse Ovend wat veurbeelden van et 

wark van de kursisten en wel naor veurbeeld 

van et gedicht Alesund van Tjits Peanstra. 

De bron waoruut dit gedicht haeld is, is de 

bundel Neierhân en die is uutgeven deur uut-

geverije Frysk en Fry (ISBN 90-73554-43-8). 

In oons gedicht mossen we de zintugen 

veiwarken; dus heuren, zien, roeken en 

vu/en. Oonze lereres Tine Bethlehem 

nuumde dat VAKO: 

V is visuee/ (zien) 

A is auditief (heuren) 

K is kinesthetisch (vu/en) 

0 is olfactorisch (roeken) 

Disse zintugen bin de heufdsystemen van 

oons geheugen. De ondetwarpen van oonze 

gedichten mossen we kiezen uut de woorden 

die oons die weke opvalen weren in de 

kraante en zo. Daonieur hadden we van heur 

een klein netisieboekien kregen, dawwe van 

now of an bij oons hebben kunnen. Jim kun 

zien hoeveul verschillen d'r ontstaon, ok al 

kregen we dezelde opdracht. 

Koosje Hornstra 

Asto nei 't westen woist, gean dan nei Alesund; 

in stêd mei giele, griene rose huzen 

en altyd rOkt it dêr nei fisk, altyd. 

Do priuwst de sâlte seewyn op 'e lippen 

en as it reint, dan reint it ek foargoed, 

do hearst de kobben kriten by de haven, 

do sjochst de sinne gleonread ündergean, 

moarn silsto mei in fiskersboat te farren 

en ast net farre woist, dan is der wol wat oars. 

Asto nei 't westen woist, gean dan nei Alesund, 

in plakje dat dêr leit as einekroas. 



Jannes Westerhof 
	

Grietje Bosma 

Iekmulder 
	

Et vetieldoppien 

't Klinkt zo mooi, 

et zoemen in de zoemeraovend. 

Toch moet ie dood, 

eerst mar vangen in een sjempot 

vuld mit zoere iekeblaeden. 

'k Heur et kwaoie gezoem 

en twiefel nog: 

kaele lekebomen 

of dooie iekmulder. 

Vri'j vligt hi'j vot. 

't Klinkt zo mool, 

et zoemen in de zoemeraovend 

Aj' nog es fietsen willen, vergeet dat doppien niet, 

dat kleine, onneuzele zwatte ding 

dat past op jow vetie!. 

Ft giert as een gek in de ronte 

en wodt wis en zeker wel dwiel. 

Mar ie holen de wiend in de banen, 

broezen deur, genieten van et koolde kraenewaeter. 

De zwiet!ocht waesemt jow om de neuze 

en de druppen lopen langs jow lief! 

Aj' nog es fietsen willen, vergeet dat doppien niet, 

want aanders stao ie plat! 



Jimmy 
	

Martha Hoekstra 

Sluten 
	

Körfienbrummels 

'k Zol graeg mit jaw naor buten gaon 

de grate veerte in. 

Waor 't gruun nog rokt naor gruun 

en liefde gien greenzen lat. 

Mien traonen van gelok bolderend 

tegen jow jassien 

wat ok rokt naor buten. 

Veurbi'j, ik kan jaw niet berikken. 

'k Blief aachter, jaw gaon veuruut. 

'k Zol graeg mit jaw naor buten gaon 

mar ik blief stille staan. 

Aj' körfienbrummels plokken willen, gao dan 

naor de pollen bi'j de Lende 

Toeken mit mooie grate trassen, zwatte brummels 

De paorse bloem pies roeken naor parfum, 

naor wien en hunning smaeken de vruchten. 

De zunne koestert et vee in 't laand. 

Hoge in de lochtjubelt een lurkien, 

za even mar, ems vuus te kot 

bi'jen zoemen en bin dronken van al de zutighied, 

Aj' körfienbrummels plokken willen, gao dan 

naor de pollen bi'j de Lende 



Koosje 
	

Krummeltien 
Beeldradio 

Aj' bi'j de meensken naor binnen kieken 

aovens ziej' dat blauwe oge 

1k roeke paprika in de kaemer 

et waeter komt me in de mond 

te had staot et geluud, ik raoze 

mar komme d'r niet boven uut 

de kraante lees ik an de grote taofel 

voetbal vien 1k te lange duren 

veur de herhaling kiek ik even op 

Aj' aovens bi] de meensken naor binnen kieken 

liekt dat blauwe oge et centrum van de wereld 

Bronnenboek van Stellingwarf 

De projektgroep Bronnenboek van Ste//in g-
warfvergeerderde op 19 feberwaori o.l.v. 
Geert Lantinga in oons gebouw. De helte van 
de oplaoge van et boek is verkocht en 
daordeur is de uutgever uut de kosten. 
De basisschoelen in West- en Oost-Stelling-
warf hebben een exemplaor en ok wodt et 
boek bruukt as Iesmateriaol bi'j de kursus 
Stellingwarfs. 
De Schrieversronte en de Veriening Historie 
West-Stellingwarf hebben d'r behoefte an om 
mekeerjaorliks infermeren te blieven op et 
terrein van dokumentaosie en archieveren. 
Butendat willen die beide geern ok mit de 
aandere instaansies die bi'j et klaormaeken 
van et boek betrokken weren, bi'jglieks de 
Arch iefinspektie, de beide gemiente-
archieven, de Stellingwarver biebeitheken, et 
Waeterschopsstreekarchief, de Perveen-
siaole Biebeitheek van Frieslaand en et 
Rieksarchief Fryslân, in overleg blieven. Tot 
slot zol de groep et mooi vienen as in de 
biebeitheken van West- en Oost-Stellingwarf 
et Bronnenboek van Ste/Iingwarfwat meer in 
et oge springen zol. 
Ofpraot is dat over een jaor de projektgroep 
weer bi'jmekeer kommen zal. (KH) 



Henk Bloemhoff 

Oonze tael, oonze zorg 

Klokkeluderi'je in en rond Appelsche 

Een maond of wat leden ruurde 1k et klokkelu-
den van Oosterwoolde en De Fochtel in De 
Ovend an. 1k kreeg daor, een schoft leden al 
weer, een aorige reaktie op van de heer 
Sj. Sloot van Appelsche, en die reaktie wil 1k 
jim niet graeg ontholen. De heer Sloot schrift: 
1k had in De Ovend een stokkien lezen van 
de heer Oosterkamp, over de klokken van De 
Fochtel en Oosterwoolde. 1k heb beide 
klokken netuurlik wel es luden heurd. Dan 
schink ie gien andacht an zokke dingen as hi'j 
schrift, mar as d'r clan over schreven wodt, 
komtje nog wel es wat in gedaachten. As wi'j 
mit mooi rustig weer de klokke van De Fochtel 
luden heurden, clan zeden we: 'Now, et is zo 
heurig uut et oosten, we kriegen winter!' En as 
we de klokke van Else heurden clan kregen 
we regen, dat die klokke nuumden wi'j et 
waeterklokkien. 
1k weet Ok nog een verhaeltien over de klokke 
van Oold-Appelsche. As et zaoterdagaovend 
was en we zatten een posien van et mooie 
weer te genieten, clan heurden we de klokke 
veur de preek van zundag luden, as de koster 
alles klaormaekt hadde veur de zundag. En 
dat klonk clan zo: 'De jood komt morgen'. En 
as hi'j clan zundagsmorgens een ure veur de 
preek ludede, clan klonk et zo: 'Hi'j komt d'r 
an'. 1k kan me dat nog best veur de geest haelen. 
Now hebben we veur een jaor of vieftien een 
lezing mit dia's had over klokkestoelen en 
karketorens mit klokken, veur de kulturele 
veriening. Et was geweldig interessaant wat 
die man d'r van wus. An et aende wol hi'j 
weten as d'r nog iene wat had te vraogen. 
Doe kwam de koster naor veuren en die zee 
dat hi'j de klokke vaeke luded hadde, en dat 
et clan zo klonk op zaoterdagaovend: 'De jood 
komt morgen', mar as 'Hi'j komt d'r an' op 
zundagmorgen!' 

Veld naemekem miss ie 

Over et wark van disse kemmissie heb 1k in 
de veurige Ovend al et len en aander verteld. 
De leden van de kemmissie hebben heur 
volgende vergeerdering op 28 april. Bin d'r 
lezers die nog oolde veldnaemen van 
Ooldetriene en Sunnege hebben of die weten 
te zitten? Oonze verzaemelings van die 
dörpen zollen nog wel wat anvulling hebben 
kunnen, zo het mi'j blieken daon bi'j et 
naopluzen van oons archief. 

Ni'j boek over et Stellingwarfs veur een 
groot pebliek 

Halverwege de meimaond verschienen de 
eerste dattien dielties in een ni'je laandelike 
boekeserie, 'Taal in stad en land' van 'Sdu 
Uitgevers' in Den Haag. Bi'j disse eerste 
dattien zitten boeken over o.a. et Rotterdams, 
et West-Braobaans, et Fries en Stadsfries, et 
Grunningers en veerder uut et noorden weg... 
over et Stellingwarfs, et diel dat van mien 
haand is. De reeks is veur een bried, 
algemien pebliek bedoeld. De schrievers 
weren veur een groot pat vri'j, mar mossen 
wel an de volgende heufdonderwarpen 
ommedaenken geven: een algemiene 
inleiding, klaanken, spelling, taelvariaosie, de 
woordopbouw, de riekdom an woorden, de 
zinsbouw, de holing tegenover de tael of et 
dialekt en et gebruuk dat d'r van maekt wodt, 
de schrieveri'je d'r in en de schrieveri'je over 
de tael. Butendat bin listen van mooie, 'elgen' 
woorden opneumen en ok een stokmennig 
teksten as illestraosie. 
De boeken bin geschikt veur meensken die 
nog niet zo yule van de tael van een streek of 
plak ofweten en veur meensken die graeg de 
verschillende dingen die d'r an heur streektael 
of dialekt vaastezitten, bi'j mekeer hebben 

13 



Taelgebied van et Stellingwarfs 
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gebied van de regio Stellingwarf 

gemientegreens 

onderstreept: heufdplak 

lochtig gries: gebied van et Stellingwarfs 

in klelne, schieve letters: plakken in et Friese Frieslaand 
daor ok Stellingwarfs praot wodde of soms nog praot wodt 



willen om zo makkelik wat vienen te kunnen. 
De algemiene inleiding over de reeks, in et 
biezunder over de begrippen tael en dialekt, 
wodt in elk dieltien ofdrokt en is van de haand 
van dr. Nicoline van der Sijs, bekend van o.e. 
et leenwoordenboek' van et Nederlaans. De 
percieze pries van elk diel is op dit stuit nog 
niet bekend, mar wel de omvang van et diel 
over et Stellingwarfs: dat zal 147 bladzieden 
dikke wezen. Nao de eerste dattien dielen wil 
de uutgever nog meer dielen uutgeven, 
lichtkaans ok over streektaelen in Belgie. 

Taelkaorte 

In et boek dat ik hierboven ankondigde, 
verschienen ok drie kaorten. Op twie van die 
drie kaorten is et veurkommen van bepaolde 
taelverschiensels oftekend. Zo kuj' daor op 
oflezen waor de meensken meerstal zoemer 
zeggen en waore zommer of zomer, waor ze 
vuuftien zeggen en waore vie ft/en, en al zo 
wat henne. De eerste kaorte [at liekewel de 
streek zien daor Stellingwarfs praot wodt en 
het de naemen in et Stellingwarfs. le zien dus 
ok et Stellingwarfs in Noordwest-Overiessel 
angeven, en ok dat in Drenthe. Et is wel aorig 
veur de lezer om ien en aander hier nog es in 
beeld te kriegen, vandaor de ofdrok bi'j dit 
stokkien. We moe'n d'r trouwens wel bi'j 
numen dat de Noordwest-Overiesselders 
heur tael wel as slim femilie van oons 
Stellingwarfs zien en ze numen him dan ok 
wel es zo, mar lang niet altied. En in Drenthe 
hebben ze et meerstal over een 'soort Drents' 
as ze et over et Stellingwarfs van Drenthe 
hebben. Toch is d'r genoeg veur te zeggen 
om de tael van et hiele gebied Stellingwarfs te 
numen, zoas bi'jglieks J. Daan en D.P. Blok 
daon hebben in heur Van Randstad tot 
Landrand (Amsterdam, 1969). Die publikaosie 
wodt vaeke as standerd neumen as et gaot 
om streektael- en dialektindielings. 

Overkuunders Stellingwarfs 

Een biezundere reden om die kaorte van et 
taelgebied van et Stellingwarfs hier of te 
drokken, zit him d'r in da'k d'r ok op zet 

hebbe in welke plakken d'r vroeger an de 
aandere kaante van de Kuunder ok Stelling-
warfs praot wodde, en deur sommigen nog 
wel praot wodt. Wi'j Stellingwarvers kieken 
om alderhaande beg riepelike redenen veural 
naor oons eigen gebied en soms, om de 
aorige taelvergelieking of in verbaand mit de 
erkenning ok wel es naor et Stellingwarfs van 
angreenzend Drenthe en Overiessel, mar van 
et Stellingwarfs van de aandere kaante van 
de Kuunder hewwe haost gien weet. Mij donkt, 
et kan veur de lezers interessaant wezen om 
es te zien om welke plakken as et gaot. 
Hoe ik an mien kennis kom van waor et praot 
wodde en eventueel nog wodt? 1k hael dat uut 
verschillende publikaosies en in sommige 
gevallen uut waornemings of heugenschop 
van verschillende personen. 
Zo lezen we in Het Noorderland, jg. 2 no. 12 
(1943) over St.-Jehannesge, Oolde- en 
Ni'jehaske, Rottum, Ni'jbrogge en de streek 
van Terbaand, Luunjeberd en Tjalleberd dat 
meensken d'r 'Overijssels dialect' praoten. 
J.J. Hof zegt in zien Friesche Dialectgeografie 
('s-Gravenhage, 1933) dat in Tjalleberd, 
Luunjeberd en Ooldeouwer 'een sterk met 
Friesch vermengd Overijssels dialect' praot 
wodt. In St-Jehannesge, Rotsterhaule, 
Rotstergaast, Delfstrahuzen, Echten en 
Oosterzee is neffens him 'het Drentsch-
Overijsselsche element zeer sterk waarneem-
baar'. In 1955 hul Krine Boelens een taeltel-
ling via de schoelen, en hi'j publiceerde d'r 
over in Driemaandelijkse Bladen 8 (1956): 
81-90. Hi'j zegt veurdat hi'j over de Stelling-
warver gemienten begint, dat hi'j eerst wat 
opmarkings maeken wil over de gemienten 
Haskerlaand (now een diel van Skarsterlãn) 
en Lemsterlaand. In Haskerlaand blieken d'r 
62 kiender of 4% van de jeugd Stellingwarfs 
te praoten. Inderdaod, ok Boelens bruukt de 
naeme Stellingwarfs hiere. Et gaot, zegt hi'j, 
cm een groepien kattelieken dat in De Jouwer 
naor de schoele gaot en veerder gaot et om 
inkelde kiender in Rotsterhaule, Rotstergaast 
en Rottum. In Delfstrehuzen gaot et cm een 
dadde van de kiender, wiels haost alle 
kiender ok Fries kunnen. In Lemsterlaand is 
et tal spekers liekewel as et percentage 



hoger: 82 resp. 7%. Bantege is een twietaelig 
dörp, de helte van de kiender praot dr 
Stellingwarfs. Ok de eupenbaore schoele van 
Oosterzee en veural die in et oosteliker legen 
Echten hebben groepies Stellingwarfs 
praoteride kiender. Ok in Lemsterlaand kun 
de meersten ok Fries praoten. 
Uut een kraanteberichien van een poze leden 
vernam ik dat in bi'jglieks Oosterzee niet meer 
Stellingwarfs praot wodden zol. Uut reakties 
van meensken naor mi'j toe btiekt, dat et 
Overkuunderse Stellingwarfs toch niet 
hielemaole vot is. Hoewel een protte meen-
sken dat as Gieters anduden - begriepelik, om 
de starke invloed die anwezig was van 
meensken die dr van Gieteren en omgeving 
uut henne trokken binnen om te vervenen - 
durf ik et hier toch an om, mit Boelens dus, 
van Stellingwarfs te praoten. Want in et eerste 
plak is et Gieters van et dorp Gieteren 
(Giethoorn) onder et koepelbegrip Stelling-
warfs te rekenen, dus ok al zol et hielendal 
om tael-import uut Gieteren gaon, clan nog is 
de naeme Stellingwarfs wel op zien plak, en in 
et twiede plak liekt de tael slim overien te 
kommen mit oons Stellingwarfs', in et 
biezunder zoas dat in West-Stellingwarf 
noordelik van de Lende praot wodt, meer nog 
as mit et Gieters van Gieteren. 
Now moet ik dr wel bi'j zeggen da'k dat wel 
slim veurzichtig bedoele, want taelmateriaol 
van dat Overkuunderse Stellingwarfs he'k 
mar amper. 1k kan op dit mement allienig 
gebruuk maeken van een ootde dialektenquête. 

Die dialektenquête die ik bedoele is van 1876 
en gong uut van et Aardrijkskundig Genoot-
schap. Hi'j wodde veur Heerenveen e.o. 
invuld deur J. Hepkema, uutgever, en 
F. Goiter, tillegrafist. Die hebben veur Ft 
Vene niet allienig veur et Fries invuld, mar ok 
veur de typische Heerenveenster tael, en ok, 
en now komt et, veur de 'Dialecten te 
Tjalleberd en Sint-Johannesga'. 
Uut heur opsomming laot ik hiernao een riegel 
woorden zien, woorden die krek zo binnen as 
in et Stellingwarfs van Stellingwarf, soms in et 
biezunder et Stellingwarfs van Stellingwarf-
Westaende an de noordkaante van de Lende. 

Et gaot om: 
- heit, mem veur 'vader', moeder': die 

woorden kommen vanoolds wel in et Stelling-
warfs van Stellingwarf veur (tegenwoordig 
veural nog oostelik), niet in dat van Overies-
sel, Ok niet vanoolds, veur zoveer nao te gaon 
vaalt 

- west 'geweest', zegdwodt opgeven, 
niet ewest, ezegd, zoas ze in Noordwest-
Overiessel wend binnen 

- gaon jow mit: dat gebruuk van jow is 
wel gewoon in Wolvege en omgeving, mar 
niet in Noordwest-Overiessel 

- vooltien veur 'veulentje' komt in 
Noordwest-Overiessel allienig veur in 
Ossenziel, Blankenham, Ooldemark en 
Stienwiekerwoold, niet in Gieteren en 
omgeving; et sluut wel an bi'j et Stellingwarfs 
van Oost- en West-Stellingwarf. De omgeving 
Ossenziel, Blankenham, Ooldemark sluut wel 
vaeker an bi'j oons. 

- in de woorden zi jen, mijen en huJ 
geftdeenquêteeien ui. Dat hebben et 
Gieters en Stienwiekers en zo niet, mar 
Ossenziel e.o. krek nog al, in ansluting op 
West-Stellingwarf benoorden de Lende, daor 
et vaeke ok zo zegd wodt. 

-jim: ok et gebruuk van Jim zit in 
Stellingwarf en in de noordraand van de Kop 
van Overiessel, en niet in Gieteren e.o. 

-nemt: Ok dit woord dot slim Stelling-
warfs an: in Noordwest-Overiessel dot him die 
t niet veur, behalven in De Kuunder en 
Blankenham, mar is et meerstal nemp of nimp 

-vloeken: Et woord viuken levert in 
West-Stellingwarf benoorden de Lende vaeke 
de variaant vloeken op; die vorm vloeken zit 
Ok in de enquête, mar niet in Noordwest-
Overiessel. 

- gavven, zaggen, laggen het de 
enquête en oons Stellingwarver Stellingwarfs 
ok, mar in Gieteren en in de meerste aandere 
Noordwest-Overiesselse dörpen hebben ze in 
dit soort woorden een lange aa. 

- fiel: Et oolde woord veur wiel is in 
Overiessel vaeke rad; bruken ze wiel clan 
zeggen ze dat woord mit een w, en niet mit 
een f: dat doen ze in Stellingwarf vanoolds 
wel, en Ok in de tael van de enquête 



- h: in de woorden van de enquête 
wodt die klaank wet angeven, mar Noordwest-
Overiesset zegt him niet, West-Stettingwarf 
veur et overgrote pat wet. 
Zo is dr meer dat an et Stetlingwarfs van 
Stetlingwarf daenken dot in de enquête, mar 
om daor attegeer op in te gaon voert oons te 
veer. Wet meugen we zeggen dat we een 
anwiezing hebben dat et Overkuunderse 
Stetlingwarfs niet bestist of atlienig mar 
Stettingwarls vanuut Overiesset is, taot staon 
altienig uut Gieteren. Hoe de trek uut 
Noordwest-Overiesset naor Friestaand west 
het (en dat die niet atlienig uut Gieteren 
kwam) vien ie trouwens hiet mooi beschreven 
in een boek van dr. Jochem Kroes, De 
Gietersen in Fries/and. De migratie van 
Noordwest-Overijsselse turfgravers naar het 
Friese /aagveengebied in de tweede he/ft van 
de 18eeeuw(Liwwadden, 1996). 

Interessaant zot et tiekewet wezen om te 
weten in hoevere dr van 'autochtoon' 
Stettingwarfs spraoke is in de Overkuunderse 
dorpen daor ik et over hadde, en waor en hoe 
dat en et Stettingwarfs van Stetlingwarf 
invtoed had hebben op de tael van de 
meensken die uut Noordwest-Overiesset 
kwammen, en omgekeerd. 
Hoewet we deur at et ere wark bi'j de 
Schrieversronte niet vute ommedaen ken 
geven kunnen an et Overkuunderse Stelting-
warfs, zol et wet mooi wezen as goen end 
oons van eventuete tosse gegevens, scripties, 
artikets en zo op 'e hoogte brengen wolten, 
gestetd al dat die dr wezen zolten. Misschien 
kan 'k dr hier dan ok nog es op weeromme-
kommen. 

standerdtael en streektael 

De streektael in verholing mit et Atgemien 
Nedertaans - hoe moet dat? Veur sommigen 
die nog niet zo vute mit de streektael van 
doen had hebben mar wet bekend binnen mit 
et streven naor meer erkenning, is dat nog 
wet es een vraoge. Oonze eigen streektaetbe-
weging het daor at jaoren een antwoord op, 
en toch duukt in de Steltingwarven mar veurat 

veerderop in Nedertaand, uteraord niet in et 
Friese Friestaand, die vraoge de hiettied weer 
op. Ft raekte mi'j hoe goed oons lid de heer 
Jan Kits Nieuwenkamp van Vteddervene 
hierover schreven het in de Nieuwsbrief van 
de Orde van den Prince, jaorgang 21, nr. 3. 
Daoromme taot 1k veur betangstettenden een 
betangriek pat van wat hi'j schreef volgen. Hi'j 
risseneert: 'Etke algemiene tael, ok de taeten 
om oons henne, kent dialektvormen. Starker 
nog, etke algemiene tael is votkom men uut en 
wodt nog de hiettied voeded deur de streek-
taeten. Taet teeft en veraandert. Liekewel is 
d'r een algemiene standerdtael neudig, mar 
die kan hiet goed bestaon naost de streektae-
ten en niet in 't ptak dr van. In dit verbaand 
moet van twietaetighied spreuken wodden. 
De streektael is tiekegoed een kultuurtaet as 
de algemiene standerdtael, is riek an 
taeleigen, staot dichte bij de meensken en 
die vuten heur dr in thuus. De streektael 
verdient daoromme tieke vute erkenning as de 
algemiene tael, op veurweerde dat elke 
streektaetspreker ok de algemiene tael in de 
macht het. Naost et Limburgs ( ... ) is ok et 
Nedersaksisch verspreid over meer perveen-
sies en ok over de laansgreens mit Duuts-
taand, en komt veur in meerdere gedaontes. 
In Grunningen en Drenthe, daor de regionaote 
omroepen testdaegs een onderzuuk uutvoer-
den naor de pesisie van de streektael, bliekt 
83 resp. 87% van de bevolking veur behootd, 
gebruuk en erkenning van de streektael te 
wezen. Uut de dagvuttende pergramme's van 
de regionaote radio en tittevisie btiekt dit 
enthousiasme dan ok. Ongeveer 40% van de 
zendtied wodt hie!emaot of veur een pat in de 
streektael brocht. Lao'we oons dus niet 
hooghattig ten opzichte van et streektaetge-
beuren opstetlen, mar krek streven naor een 
win-win-situaosie, daor streek- en algemiene 
tael votweerdig naost mekeer staon en 
iederiene een dienst bewiezen. Dit betekent 
streven naor twietaetighied: Nedertaans en de 
streektael. Op basis van disse twietaelighied 
kieken we ok steviger in et zadel naor Europa 
( ... ). Meertaetighied tigt ok op disse meniere in 
et vertengde van twietaelighied.' En daor kan 
elkeniene et mar even mit doen, docht mi'j zo. 



Roely Bakker 

De eerste keer 

Toet, toet. De taxi staot veur. Ze kikt nog 
gauw even in de spiegel. Tevreden mit wat ze 
zicht, trekt ze de deure aachter heur dichte. 
Vanaovend moet et d'r dan mar van kommen. 
Ze het mit heurzels ofspreuken dat et ditjaor 
nog gebeuren moet. Ze is de ienigste van de 
vrundinnen die nog nooit. Dat now zal et 
wezen. De kastdisko bi'j Pruim is een mooie 
gelegenhied. Ze het zo al es prakkeseerd 
over waor? Niet buten vanzels. Mit disse 
gloepende koolde hej' et zin d'r zo of. le zollen 
d'r een blaosontsteking an overholen. Ok niet 
thuus op heur kaemer, mem zol een appel-
flauwte kriegen as ze 't geweer wodde. Nee, 
et beste is in een niet te kleine auto. Mit 
verwaarming en een meziekien an. 
De hiele aovend maekt ze plezier. Ze daanst 
en lacht. Ze giebelt mit de maegies. Vanuut 
heur ooghoeken hoolt ze et manvolk in de 
gaten. Ja, zoe'n eerste keer wi'j' niet mit Jan 
en alleman vanzels. Et moet wel wat nivo 
hebben, nietwaor? Ze is d'r veur heurzels al 
uut hoe hi'j d'r uutzien moet. Minstens een 
centimeter langer as heurzels. Een kop mit 
donker haor en bi'jpassende ogen. Fel blauw, 
die bi'j emosies, hatstocht verkleuren naor 
ultramarijn. Slaank, mit briede schoolders. Ok 
as mederne vrouw wi'j' jow heufd argens 
daeleleggen kunnen, nietwaor. Ze wet percies 
wat ze wil. Alliend zunde dat hi'j d'r niet 
tussen lopt. Niet dat ze gien sjaans het 
vanaovend, oe heden nee. Ze het al een keer 
of wat mit Henk daanst. En eerlik waor, Henk 
zicht d'r goed uut. Hi'j het de perfekte lengte. 
Mar ja, hi'j rokt zo naor de varkenmesteri'je 
van zien heit. Zol ze him es vertellen, dat zoks 
niet neudig is? Een klein betien Hugo Boss of 
zoks-zo-wat en ie bin et heertien. Nee, Henk 
vaalt of. 
Peter dan? Peter het heur al een keer of wat 
een draankien anbeuden. Mit Peter kuj' 
lachen. Mar zels al gaot hij op 'e ti'jen staon, 

hi'j blift kleiner as zi] is. Gien Peter dus. 
Dan is d'r nog Richard. Richaar, zoas hi'j zels 
zegt. Richard komt uut de stad. Hi'j praot wat 
bekakt. Et is een geweldig mooie man en hi'j 
dri'jt de hiele aovend al om heur toe. Mar hi'j 
zegt heur net wat te vaeke 'schatje'. Van die 
zaachte hanen hoolt ze ems Ok niet. De 
rillings gaon heur over de rogge as ze d'r an 
daenkt dat die hanen... Exit Richaar. 
Et is ondertussen half drieje wodden. Ze gaot 
tegere mit heur kammeraodskes in de taxi 
naor huus. Een klein uurtien laeter ligt ze op 
bedde. Op et naachtkassien ligt een kesteel-
romannegien. Ze is now te muui om te lezen. 
Et is schaande dat et niet lokt is. Evenzogoed 
het ze een mooie aovend had. Etjaor is nog 
niet omme. Butendat, ze het heur mem een 
posien leden zo es kwaanskwies vraogd. 
Mem was ienentwintig. Stokoold vanzels. 
Alliend, ze bedoeld mar, et kan toch? Zels is 
ze oflopen zoemer zestien wodden. Dat now 
ja. Wat zal ze heur drok maeken. Tied zat. 
Ze gript heur teddiebeer van 't voetaende en 
vaalt mit een tevreden glimkien om heur 
mond in de slaop. 



Sietske Bloemhoff 

Et Kroontien A  A % L%q%o 

Piepmoes en de paosketoeke 
(Een veurleesverhael) 

Et is mooi weer as Piepmoes die morgen de 
deure uutstapt. Piepmoes kikt es om him 
henne en lopt dan naor et huus van zien 
buurman. Zien buurman kennen jim vast nog 
wel. Et is een molle en hi'j woont in een dikke 
mollebulte. Piepmoes klopt an en mitien gaot 
de grond wat henne-en-weer en stikt de molle 
zien snute boven de grond. 
1k heurdeje al ankommen, Piepmoes,' zegt 
de molle. 'Woj' in huus of za'k bi'j jow 
kommen. Daor he'k aenlik, nao zoe'n lange 
koolde winter, wel zin an.' 
'Kom d'r mar uut,' zegt Piepmoes. 'Et is noflik 
weer en ik wil jow vertellen wat ik vandaege 
van plan bin om te doen.' 
As de molle boven de grond is en him wat 
ofschudded het, vertelt Piepmoes over zien 
plan. Et is gauw Paosken en de moes wil clan 
een paosketoeke in huus hebben. Hi'j legt de 
molle uut, dat dat een mooie takke is, die aj' 
mit alderhaande paosspullegies versieren. 
'Et is mooi wark om te doen, en et staot ok 
slim gezellig,' vint et moesien. 
'Zoks liekt mi'j ok wel wat toe in mien donkere 
huus onder de grond,' mient de molle. 'Zal ik 
ok iene maeken?' 
'Best,' zegt Piepmoes. 'Kom op, clan gaon we 
de bos in. We moe'n eerst allebeide een 
mooie, geschikte takke opzuken. As we elk 
iene hebben, gaon we op zuuk naor mooie 
dinkies die we d'r in hangen kunnen.' 
'Wat veur dinkies?' vragt de molle. 
'Now, bi'jglieks mooie kleurde veerties die as 
de voegelties valen laoten hebben, en sparre-
appels, of elzeproppen zollen ok kunnen. En 
misschien vienen we lege doppies van 
voegeleier, of stienties. En as we in de bos niet 
genoeg vienen, kuwwe zels ok nog wel van 
alles maeken,' rattelt Piepmoes an ien stok 

deur. Et moesien het d'r hiel yule zin an, da's 
dudelik. 
Kiek, daor stappen de beide henne. De molle 
het een plestiek poede bi'j him om de 
spullegies in te doen, en Piepmoes het een 
mes om de toeken mit uut een boom te 
snieden. Ze lopen de kaante van de Lende 
op. Ze kommen zo bi'j een stokkien heide en 
een poele langes. Bi'j de poele gruuien 
wilgepollen. 
'An die wilgepollen zitten vast wel een peer 
mooie takken veur oons,' mient Piepmoes. Ze 
stappen tegere naor de wilgen toe en 
bekieken een hieleboel takken. As ze beide 
iene naor de zin vunnen hebben, snidt 
Piepmoes ze mit zien mes of. 
'Kiek mar uut, Piepmoes, daj' je niet snieden,' 
waorschouwt de molle. 
Mar et gaot Piepmoes goed of en de beide 
kammeraoden lopen veerder de bos in. 
Vlakbi'j de beukelaene hej' ommes de 
duustere bos en daor nusselen een protte 
voegelties. Daor kun ze vast wel mooie veer-
ties en misschien ok wel eierdoppies vienen. 
Nao een posien bin ze bi'j de duustere bos en 
open die bos in. Et is d'r aorig donker en ze 
moe'n goed kieken. Mar as heur ogen wat an 
et duuster wend binnen, gaot et goed. Now en 
clan vienen ze een veertien en soms ok een 
stokkien van een eierdoppien. D'r bin vanzels 
ok voegelties die ze wel kennen en die wiezen 
heur wel es een peer veerties of stokkies 
doppe an. Ok de doeve scharrelt in de bos 
omme en helpt de beide kammeraoden een 
posien mit et zuken. Mar niet zo hiel lange, 
want hi'j moet weer naor zien nust toe, naor 
zien jonkies. 
'Jim moe'n vanzels wel goed uutkieken, heur,' 
zegt hi'j tegen de moes en de molle, 'et is 
vandaege mooi weer, dat et kan best zo 
wezen dat Klaos de kaeter en Miep ok in de 
bos ommespoeken.' 



'Doen we, doeve,' betooft Piepmoes. Mar  et 
zat wet wat mitvalen. De katten gaon vast nog 
niet zo veer de bos in. Ze bin in et veurjaor 
eerst aorig lui. Dan doen ze meerstat niks 
eers as de poten wat uutstrekken en in et 
eerste zunnegien tiggen te soezen.' 
Mar dat het et moesien hietendal mis. Want 
de katten bin wet in de bos. En niet zoveer 
van de duustere bos of ok! 

'Wit le now mit alte geweld naor de duustere 
bos toe? vragt Miep an Ktaos. 'te kun d'r 
haost niks zien, en stet je veur dat de grote 
brune beer daor zit. As die oons in de gaten 
krigt, is et niet best.' 
'1k daenk niet dat d'r een beer in de bos zit,' 
mient Ktaos. '1k heb de hieltied meer et 
gevuul, dat Diedel en Dawet oons indertied 
veur de gek holen hebben mit die grote brune 
beer. We hebben d'rja nooit weer wat van 
heurd. Die beer bestaot neffens mi] hielendal 
niet. Kom mar mit, Miep, gauw zien dat we 
een tekker happien vienen...' 
'Now, veuruit dan mar,' zegt Miep. '1k heb ok 
zoe'n honger. En ik geleuf zuver da'k een 
tekker moezetochien in mien neuze krieg.' 
Miep stikt de neuze wat hager de locht in. 'Ja 
heur, Ktaos, snoef ie ok mar es. 1k roeke 
dudetik een moes.' 
Klaos snoft ok es goed en et waeter lopt him 
mitien om de tanen. Et is dudetik, Ktaos rokt 
ok een moes. Plat op et lief kroepen de beide 
katten de duustere bos in, de kaante van et 
Iekkere moezelochien op. Oe heden, as dat 
mar goed komt... 
Verhip Ktaos,' mierkt Miep. 'Moej' kieken. As 
we now glen getok hebben. Daor hej' 
Piepmoes. Now pakken we him. Kiek, en daor 
hej' zien buurman ok. Weej' wat? As ik now 
Piepmoes griep en opeet, en ie de molle, dan 
hebben we beiden wat.' 
'Dat kuj' krek begriepen,' mauwkt Ktaos. 'le 
die tekkere, sappige moes, en ik die malle 
malle. Katten lussen ja hietendal gien 
moltevleis. Wat bin ie aenlik een misselike, 
gemiene snetkatte!' 
Daor kriegen de beide katten nag ruzie ok. Ze 
slaon mekeer mit heur scharpe klauwen am 
de kop. En ze krijsen en raozen zO hadde 

tegen mekeer, dat Piepmoes en de matte et 
heuren. 
'De katten,' schrikt de matte. 
'Klaas en Miep,' piept Piepmoes. 'We moe'n 
d'r vandeur.' 
'Geef me gauwje mes, Piepmoes,' bedaenkt 
de matte. 'Dan za'k ze es even te vieter 
nemen.' 
'Kiek goed uut, matte,' waorschouwt Piep-
moes, 'dat jaw niks overkomt.' 
'Maek daj' votkommen,' zegt de molte. '1k 
redde me d'r wet mit, waacht mar. Gao mar 
de kaante van de doeve op, dan vien ik je 
daor wet.' 
Dan kropt de matle veurzichtig in de richting 
van de katten, die nag attied staondedaets 
binnen. Tjangejange, wat hebben die katten 
een ruzie. De witte haaren van Miep en de 
zwatten van Ktaos vtiegen atte kaanten op. Ze 
zien de hiele motle niet. En die zit now vtakbi'j 
heur. ZO dichte bi'j, dat hi'j de katten gauw 
atlebeide bi'j de stat gript en mit et mes in de 
tocht zwaait. De katten schrikken heur een 
hoetien as ze et mes zien. 
'Wat watlen jim aenlik, aeketike poedzakken, 
daj'm binnen,' brutt de matte woest mit et mes 
onder de neuze van Ktaas. 'Wie wal hier now 
aenlik een moes en wie een matte. 1k zat jim 
een stok van de stat afsnieden, as jim zo 
deurgaan.' En de molte hoatt et mes onder et 
zwatte puntien op de witte stat van Miep. 
'Oe, niet doen, niet doen,' mierkt Miep. 'Laot 
mien stat in leven, motte. Asjebtieft! 1k zat 
naait weer zo doen. Asjebtieft, taat me gaon.' 
Dan hoott de matte et mes onder et witte 
puntien van de zwatte stat van Ktaos. 'En wat 
zot ie aenlik, vervetende kaeter daj' binnen,' 
gaot hi'j veerder tegen Ktaas. 
'Niet doen, matte,' jammert Ktaas. '1k zat nooit 
weer zoks doen, echt waar niet, mar laat 
asjebt left mien maaie witte puntien an de stat 
zitten. Nóóit, nee nóOit, zutten wi'j weer 
aachter jim an zitten. Dat betoofikjaw, mar 
taot oons asjeblieft gaon.' 
'Now, veur disse keer dan,' zegt de motle. 
'Mar daenk d'r goed amme, dit dinkien is 
attemachtige scharp, jim bin waorschauwd!' 
En hi'j zwaait nag es mit et mes in de tacht... 
Dan tat hi'j de katten las en die stoeven, 



mierkende en jammerende, zo hadde as ze 
kunnen naor de boerderi'je. Ze hebben de 
statten onder heur verstopt, zá bange bin ze 
veur et mes. 
De molte schuddekopt es en gaot clan 
Piepmoes opzuken. Die het intied et hiele 
verhaet at an de doeve vertetd. De beide bin 
bliede as ze de motte zien en hij vertett hoe et 
allegere oflopen is. Ze kun dr now altedrieje 
wet omme tachen en bestuten om nog mar 
even wat tekkers te drinken en te eten op de 
goeie oftoop en om wat van de schrik te 
bekommen. 
'Morgen maeken we de paosketoeke wet 
ktaor,' bestuut Piepmoes. 
'Prima,' vint de motte. 'Mar kiek es, Piepmoes, 
wat ik Ok nog veur de takke heb...' 
In zien tinkerhaand het de motte een ptokkien 
wit kattehaor en in zien rechter een toefien 
zwat kattehaor... 

Schinkings bi'j jubilea 

In kotte tied kreeg de Steltingwarver Schrievers-
ronte twie betangrieke schinkings bi'j jubitea. In et 
veurste plak bestaot Lionsciub Wolvege e.o. dit 
jaor 25 jaor. Onder et motto 'Wij dienen' dregen 
ze jaortiks bi'j an tat van Iekaole, regionaole en 
internationaole projekten. Et bin maotschoppetike, 
kulturete of sociaote projekten. Al veur de zestiende 
keer gaf de aktiviteite-kemmissie van de Lions 
Wolvege e.o. een prachtige kelinder uut. De 
ketinder veur et jaor 2002 was weer mit prachtige 
foto's en disse keer mit Stetlingwarfstaetige 
teksten van Johan Veenstra. In etjubileumjaor 
van de Lions wodde de opbrengst van dit projekt 
bestemd veur de Zorgboerderi'je 'Dag ticht' in 
Ootdelaemer, veur Speetland van de Stichting De 
Oosthoek in Noordwootde en veur de Stettingwar-
ver Schrieversronte. Vice-veurzitter Grietje 
Bosma-Dijkstra moch op deensdagaovend 22 
jannewaori op 'e Btesse een bedrag van 4.000 
Euro in ontvangst nemen. Wat een schitterend 
bedrag! En daor mossen hiel wat ketinders veur 
verkocht wodden deur vri'jwitligers. Naost zoen 
groot geldbedrag is veurat Ok dat gevuut, dat 
zovute meensken veur de goeie doeten op pad 
west hebben, van grote betekenis. 
Ofpraot is mit de Lions Wolvege e.o. dat ze van 
de haast in et ni'je seizoen een aovend bi'j de 
Schrieversronte te gaast binnen en we heur 
vertetten zutten over de besteding van heur schin-
king. Dat wodt vast en zeker een noflike aovend! 
In et twiede plak mag veurzitter Mr. Simon ter 
Heide op deensdag 16 aprit een bedrag van 
1.000 Euro in ontvangst nemen van de 100 jaori-
ge Bank Bercoop. De baank hadde de retaosies 
verzocht gien btoemen, draank en dikke segaren 
te sturen mar geld te geven veur twie goeie 
doeten in Berkoop: de Eupen Stal en de Stelling-
warver Schrieversronte. Ok hier gelt weer dat et 
niet attiend om et geld gaot, mar veural ok dat d'r 
an de Schrieversronte docht wodt. Now wit et 
toevat dat de veurzitter van de Eupen Stal, Cobi 
Koning trouwd is mit oonze veurzitter. De baank 
het daoromme besteuten dat de Eupen Stal Ok 
duzend Euro krigt, want ze willen niet dat daor an 
de Grietmansstraote spul over komt (P.J.). 



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

De oorlog in de Stellingwarven - 33 - 

Op bladziede 87 en 157 van mien boek 
De reglo tijdens de Tweede Were/door/og 
doen we uut de doeken hoe de KP van 
Echtenerbrogge op 17 augustus 1944 de 
verraoder Harm Jan Huls, die leider van et 
distribusiekantoor van de Kuunder is, op 
klaorlochte dag ontvoeren gaot en op de 21 
augustus daoropvolgende likwideert op et arf 
van de boerderije van Jan Toering onder 
Echtenerbrogge. Ok is behaandeld wat veur 
gevoig dit hadde veur de femilie Dubbelt 
Postma, die mit heur drie zeunen een 
boerderi'je hadden an de Statendiek vtakbi'j et 
slusien van Schoterziel. De beulen van 
Crackstate in Ft Vene hadden bi'j een razzia 
in Echtenerbrogge op de dadde jannewaori 
1945 drie kopstokken van de KP oppakt en 
deur heur meniere van ondervraogen weren 

ze dr aachterkom men waor de auto die 
bruukt was bij de kidnapping van Huls, 
onderdak staon hadde. 
Wi'j hebben hiele goele kontakten mit et 
echtpeer Hessel en Coba Postma van Hoolt-
pae en Hessel is de jongste zeune en het mit 
ondervienen moeten wat die auto op de dele 
uuteindelik tewege brocht. Now het Hessel 
nog de hieltied last van datgene wat hi'j doe 
ondergaon en mitmaekt het, en hi'j het docht, 
ik zet et op pepier, misschien kan ik et van mi'j 
ofschrieven. Zien vrouw huip him daorbi'j. Wi'j 
hebben vraogd, as wij zien versiag bruken 
mochten veur De Ovend en daor hadden ze 
niet de minste muuite mit. We laoten clan now 
Hessel en zien vrouw an et woord en nemen 
zien verhael woordelik over. 

De boerderije van de femiie Dubbelt Postma an de Statendiek, v/akbij et s/us/en van 
Schoterz/e/ waor de S.D.-ers binnen vu//en op 8 meert 1945. Disse boerderiqe is /aeter ofbraand. 



Etjoodse onderdukertien Annie Frank (schoel- 
naeme Dinie v. d. Ploeg) dat bi] de Postma's onder- 

deuken zat. Gelokkig was ze net overplaetst doe 
de S.D. -ers heur beroerde beroep uutoefenden. 

Mien versiag van de periode van 
16 augustus 1944 tot 14 april1945 

Op 16 augustus 1944, wiels 1k op etlaand an 
et wark was, wodde 1k anspreuken deur een 
man. Laeter bleek dat een zekere Wim 
Reinders te wezen. (De waore naeme van 
disse man was Roelof Knot en hi'j was lid van 
de KP Echtenerbrogge, de V.) De man vreug 
mi'j as wi'j veur iene naacht een auto in de 
schure hebben konnen. Mien vader mos hier 
toestemming veur geven en hi'j dee dat dan 
ok. Dezelde aovend kwam die auto, mit KP-
ers en daor was Reinders ok bi'j. De sjefeur 
was Lucas Mulder (roepnaeme Luitje) en ze 
bleven die naacht allegere bi'j oons. Op de 
auto wodde aachter de rute een bod plaetst 
mit de letters NOP d'r op. De letters weren uut 
een scheurkelinder knipt. Et lag in de bedoe- 

ling de auto te bruken bi'j de veurneumen 
ontvoering van de distribusieleider van De 
Kuunder. Dat zol de ere morgen wezen, mar 
dat mislokte. 
Om een uur of twaelf henne wodde nog een 
poging waogd doe de man daor et om 
begonnen was naor zien kosthuus gong. Now 
verleup de valle mit een goed risseltaot. Hi'j 
wodde ofvoerd naor de boerderi'je van Kraak 
in Echten. Daor is hi'j vuuf of zes daegen 
west, opsleuten in een betonnen peerdestal 
en daor het hi'j bekend wat hi'j daon hadde. 
Him wodde verteld dat hi'j oppakt was 
vanwege et anbrengen van onderdukers bi'j 
de Duutsers. D'r was een brief van him 
vunnen op et lichern van een daelescheuten, 
verkeerde, pelisieman op 'e Veluwe. In de 
brief stonnen twienentachtig naemen van 
ondergroonse warkers, waoronder ok de 
naemen van mien vader en mien beide breurs 
en mi'j. De brief was dus onderschept en now 
weren ze bange dat hi'j een twiede brief 
sturen zol naor de S.D. in Et Vene. 
Op een vergeerdering van de ondergroonse 
in Sneek wodde besleuten dat de man 
ontvoerd wodden mos, om niet et risiko te 
lopen dat twienentachtig ielegalen oppakt 
wodden zollen en misschien op disse meniere 
de dood indreven wodden zollen. Deur de 
ondergroonse wodde een brief opsteld, en 
die mos hi'j in zien haandschrift overschrieven 
en ondertekenen. In de brief ston dat hi'j in 
goeie gezondhied verkeerde en dat glen 
wraokakties daon wodden mochten. De brief 
is naor de burgemeester van De Kuunder 
toestuurd en et is goed oflopen. 
Naodat tiedens de razzia in Echtenerbrogge 
drie topmeensken uut de KP pakt en beest-
achtig oftuugd weren, lokte et toch nog mit de 
verschoning van et ondergoed een briefien 
Crackstate uut te smokkelen. Daor ston in dat 
ze misschien onder dwang wet wat Ioslaoten 
(bekennen, de V.) moesten en dat ze dus 
veurzichtig wezen moesten. Zo kwammen ze 
ok aachter de plakken waor Huts gevangen 
zeten hadde en die mithulpen hadden him te 
ontvoeren, o.e. de femilie Postma. 
Op acht meert 1945 wodde oonze boerderi'je 
inienend omsingeld deur de S.D. uut Et Vene, 



morgens om acht ure henne. We weren krek 
an 't broodeten en doe stonnen ze inienend 
veur et raem, mit et geweer op oons richt. 
Mien moeder mos de deure eupenmaeken. 
Drekt daorop vleugen ze naor binnen toe. Wi 
moesten mit de hanen in de hoogte staon en 
we wodden an alle kaanten bevuuld en 
beklopt. Moeder mos et trouwboekien zien 
laoten, en et huus wodde hielemaole 
deurzocht. Een breur van mi'j die mit reuma 
op bedde lag, wodde van bedde haeld. Doe 
wodde de geboeide en mishaandelde Wim 
Reinders (iene van de due die in Echtener-
brogge pakt weren) uut de auto haeld en hi'j 
mos zeggen waor as die naacht de auto staon 
hadde en waor as zi'j die iene naacht slaopen 
hadden. Gelokkig was een joods maegien dat 
bi'j oons onderdeu ken zeten hadde een peer 
weken teveuren naor een aander adres gaon. 
Wi'j moesten in de auto's stappen; mien 
vader, mien twie breurs Hendrik en Jo' en 
ikke. 1k kwam mit mien breur Jo, Wim 
Reinders en een S.D-er aachterin en we 
reden, veur oons, naor een ongewisse 
bestemming. Over De Langelille, de Kuunder-
brogge, reden we et Krompad op. Onderwe-
gens op et Krompad wodde stopt. Wi'j 
mossen in de auto zitten blieven mit Wim, 
onder toezicht van een gewaopende S.D.-er. 
Hi'j zee tegen oons, dat we niet perberen 
mossen te vlochten, want hi'j zol mitien 
schieten. Een pat van de overvalers gong et 
Iaand in, omsingelden daor een boerderi'je en 
kwammen weeromme mit een man die daor 
onderdeu ken zeten hadde. Ft gong om 
Sytsma uut Hemelum. Hi'j mos Ok mit in iene 
van de vier auto's. 
Doe gongen de auto's naor de boerderi'je van 
Jan Toering (aachter Echten, De V.). Die 
boerderi'je was deur de Duutsers opbraand 
op negentien feberwaori 1945. Ze hadden et 
al eerder perbeerd, mar doe hadden de buren 
et vuur nog krek op 'e tied blussen kund. Dat 
was op acht feberwaori. Doe we daor 
ankwammen mos Wim Reinders anwiezen 
waor de distribusieleider begreven lag en 
waor de braandkaaste en de distribusiebon-
nen begreven laggen. 

Veur de dudelikhied moe'n we hier Hessel 
even onderbreken. Disse zelde KP-ers had-
den op de dattiendejuli 1944 et distribusie-
kantoor van De Kuunder kraekt om an bon-
nen veur eteri'je te kommen veur onderdukers. 
Ze hadden mitien et bevolkingsregister van de 
gemiente De Kuunder Ok kraekt en et 
bestaand, dat opsleugen lag in een braand-
kaaste, mitneumen mit inbegrip van de 
kaaste. Op etzelde arf hadden ze Huls, 
naodat hi'j alles bekend hadde, doodscheuten 
en doe de hiele haandel op et arf begreven. 

Roe/of Knol (schoelnaeme Wim Reinders) van de 
K.P. uut Echtenerbrogge. Hi] is vrese/ik mishaan-
de/d dour et uutveegse/ van do maotschoppije in 
Crackstate. Hi] moch de bevri7ding niet mitmae-
ken. Hi] wodde vermoord deur de moffeknochten 

in Doniaga op 17meert 1945. 



Doe de Duutsers dus op acht feberwaori en 
de negentiende daoropvolgend hier een inva 
deden en niks vunnen (de boer ok niet), had-
den ze uut wraoke de boerderi'je platbraand. 
We laoten now Hessel weer an et woord. 

Doe et plak waor Huts lag, anwezen was, 
kregen wi'j een schoppe om te greven. Hi'j lag 
begreven in een varkenspierk, vri'j diepe. De 
bonnen weren ok aachter de ofbraande 
boerderi'je begreven. De opgreving van de 
braandkaaste is niet lokt, want deur et greven 
kwam et waeter in de hoogte en doe zeug 
alles vaaste. De Duutsers hadden pelisieman 
Vollema d'r ok bi'jhaeld en die docht: daor zal 
wet munitie in zitten. De dag daorop hebben 
de S.D.-ers d'r nog weer west en doe Iokte et 
wet. D'r hadde inderdaod munitie in zeten van 
de ondergroonse, mar die hadden ze d'r gauw 
uuthaeld. Naodat ze dus de registers d'r 
uuthaeld hadden, hadden ze de munitie 
daorin opsleugen en et spul begreven. Doe et 
liek van de distribusieleider d'r uuthaeld was, 
mos et schonemaekt wodden. D'r mos een 
emmer haeld wodden bi'j de buren, en een 
buunder, en de buurvrouwen mossen kom-
men te kieken wat d'r allemaole gebeurd was 
bij heur in de buurt. Et lichem van de man is 
op een laandhekke naor boven sleept. Doe et 
d'r uut was, zeden de S.D.-ers tegen oons: 
'Zo, hi'j d'r uut en jim d'r in.' Mar dat is gelok-
kig niet gebeurd. Doe et liek schone was, 
wodde de opdracht geven dat d'r een foto-
graaf kommen mos. 1k wete niet as dit ok 
gebeurd is, want wi'j moesten weer in de auto's. 
We reden richting Echtenerbrogge, en bi'j de 
karke zee de S.D-er tegen Wim Reinders: 
'Bekiek die karke mar goed, want die zie ie 
nooit weer.' We red en over Delfstrahuzen en 
middags kwammen we an bi'j Crackstate in Et 
Vene. We heurden laeter dat et stoffelik 
overschot van Huls ofvoerd is naor et 
Iiekhusien in Echtenerbrogge en dat et Iaeter 
begreven is in Oolde Pekela. Ok vernammen 
we, dat doe wi'j in Crackstate ankommen 
weren, d'r schienwarpers plaetst binnen om et 
gebouw henne. Ze weren bange veur een 
overval van de KP-ers. 
Doe wi'j in Crackstate ankwammen, mossen 

wi'j in et veurpertaol naost mekeer staon gaon 
en iene veur iene oonze bezittings ofgeven, 
o.e. je persoonbewies, buusmes, gelozie 
enzo. Doe wodden we naor boven toebrocht. 
Een dag of vufe zatten wi'j appat in een cel. 
De dagindeling was zo. Morgens gong d'r een 
fluitien, uut bedde, hemd uut, husiestonne 
mitnemen naor beneden. Bi'j de waeterkraene 
een peer hanen vol waeter om je gezicht en 
clan drekt weer naor boven, want aanders 
kreej' een klap mit een grote bos sleutels. 
Ziepe was d'r niet en in de cel mos ie je mar 
een betien ofdreugen. Mitien d'r nao kregen 
we een koeme zwatte surregaat-koffie en drie 
snegies bolle, en wodde oons een schone 
husiestonne brocht. Middags kregen we een 
koeme stamppot uut de geerkeuken. le 
moesten mar mit de vingers eten, want lepels 
en vörken weren d'r niet. Aovens kregen we 
ok drie snegies brood. Zundags was d'r beleg 
en om tien ure gong et locht uut. 

In de volgende Ovend gaon we deur mit et 
versiag van Hessel. 



Joukje Postma 

Kevotten 

bin dr in alderhaande 

maoten 

en 'k kan wel uren 

praoten 

wa'k daor mit doe 
het iene een poppien kregen 

stuur 'k een kevottien 

mit een strikkien 

blauw of roze 

veur een prikkien 
staot et te pronk. 

Weer wat groter 

mit een zwatte raand 

gaon yule vaeker 

deur mien haand 

as in vroeger daegen, 
en 'k vertel mar niet 

van de traonen 

die 'k bi'j et schrieven Iaot. 

Ok bin dr kevotten 

waor De Baank op staot 

en 'k storte 

om et leven 

waeter, gas, et is om et even. 

Ft meerste geld gaot naor de baank 

en et kevottien 
staank veur daank 

in de versnipperer. 

1k he't al zegd; 

'k kan uren praoten, 
mar 'k wil et hier bi'j laoten. 



Pieter Jonker 

Niet zo mar een baank, niet zo mar een boek 

Dit wodt een geveerlike onderneming en 
schrief een artikel over een boek, uutgeven 
deur iene van oonze baanken. In et veurste 
plak omreden alderhaande goeie baanken in 
Stellingwarf de Stellingwarver Schrievers-
ronte slim toegedaon binnen en dat is ok 
wederzijds. En clan is et altied geveerlik om 
iene baank d'r uut te lochten, want clan kun de 
ere baanken heur daor minder noflik bi'j 
vulen. Mar iene keer in de honderd jaor moet 
dat kunnen, donkt me, dat zullen al die aan-
dere baanken me vast en zeker wel verge-
yen willen. In et twiede plak is et geveerlik 
omreden ik op 'e neuze bi'j et ontstaon, et 
gruuien en et verschienen van dit boek staon 
hebbe. En de kritici zullen zeggen: 'Een boek 
datje zo eigen is, dat kuj' netuurlik nooit en te 
nimmer objektief bespreken'. Now die kritici 
geef ik op veurhaand geliek. Toch bin ik 
bliede dat de redaktie me vraogd het om dit 
boek te bespreken veur De Ovend. En dat zit 
ziezo. D'r is over dit boek wel et neudige te 
vertellen en veural as meensken daenken dat 
een jubileumboek van een baank altied een 
gotdreug boek is mit een protte ciefers, 
tebellen en grafieken en dat zoe'n boek 
alliend mar gaot over sukses-verhaelen en/of 
anekdotes van die baank. Een Iiefhebber van 
oonze streekgeschiedenis daenkt lichtkaans 
'Wat moet 1k now mit een jubileumboek van 
een baank uut Berkoop. Laot ze dat zels mar 
lezen, wat een geldvergriemeri'je. Een segare 
uut eigen deuze.' 

En kiek, veurdat d'r now misverstanen 
ontstaon over dit warkelik biezundere boek, 
Iiekt et me goed toe jim toch et hiele verhael 
uut de doeken te doen. Et is op himzels al een 
klein wonder dat Berkoop de kleinste zels-
stanige baank in Nederlaand het en dat disse 
Bank Bercoop now op 'e kop of honderd jaor 
bestaot. Netuurlik benut Bank Bercoop de 

publicitaire weerde van zoe'n biezunder 
jubileum. De Rabo-baank 'De Stellingwerven' 
bin trouwens ok meesters in et positief 
bespeulen van de publiciteit. Laestdaegs las 
ik in len nommer van iene van de streekkraan-
ten vief verschillende berichten over die 
baank. En et was allegere goed ni'js. 
Bank Bercoop is niet alliend an et feestvieren 
en akties an et voeren om in etjubileumjaor 
alle andacht van oons op te eisen. 

In et vroege veurjaor van 1999 wodde 1k 
nuugd deur Bank Bercoop om mit te daenken 
in een kemmissie over et uutgeven van een 
jubileumboek. Tal van meugelikheden 
passeerden de revue. In de haast wodde deur 
Bank Bercoop een historische beslissing 
neumen. Et boek zol meer wezen moeten as 
zomar een aorig jubileumboek over een 
baankinstel ling. De baank hadde nog goed in 
herinnering dat zi'j in 1972 de uutgifte van et 
boek Oldeberkoop financieel meugelik maekt 
hadden, ok al verscheen et boek bi'j de 
Fryske Akademy in Liwwadden. Et boek 
Oldeberkoop guI neffens dr. J.J. Spahr van 
der Hoek lange tied as een slim goed 
veurbeeld van hoe as onderzuuk naor en et 
schrieven van dörpsgeschiedenis vorm 
kriegen mos. Tal van aspekten van die 
dorpsgeschiedenis wodden deur deskundigen 
op heur terrein onderzocht en beschreven. 
Dat leverde een riegel prominente auteurs op 
veur et boek: Ter Wee, Prop, Bouwer, 
Oosterwijk, Spahr van der Hoek, Bosje, Van 
Delden, Annema en Hof. Een boek daor aj' 
nog wel mit veur de kraomen langes kunnen! 
Daornao verschenen nog twie weerdevolle 
boeken: S.J. van der Molen mit Oldeberkoop. 
Dorp tussen de stromen en L. Annema en K. 
Berkenbosch Berkoop in beeld. In de zestiger 
jaoren was d'r trouwens al es een speciaol 
nommer verschenen van De Dreijer naor 



anleiding van de restauraosie van de karke. 
Et ni'je boek zol een wezenlike bi'jdrege 
leveren moeten an de beschrieving van de 
geschiedenis van Berkoop zonder dat d'r 
doublures ontstonnen mit de eerder versche-
nen boeken. 
D'r wodde keuzen veur et geven van een 
onderzuuksopdracht an een kundige historika 
om nao te gaon hoe Berkoop him in de Iaeste 
honderd jaor in sociaol-economisch opzicht 
ontwikkeld hadde, welke rolle de baank daor 
in speuld hadde en welke wisselwarking d'r 
was tussen baank en dorp. In et veuren was 
al dudelik dat de agrarische geschiedenis van 
Berkoop naoder onderzocht wodden zol. Nao 
de onderzuuksopdracht zol netuurlik een 
schriefopdracht volgen. Et oge van de 
kemmissie vul op mevr. drs. Ria Efdée uut 
Den Dolder. Zi] hadde al een goeie naeme 
opbouwd deur heur publikaosies, o.e. de 
volgende titels mit Friese onderwarpen: Do 
P. W Janssen's Friesche Stichting (1988), 
Putton uit het ver/eden. Geschiedenis van de 
drinkwatervoorziening in Fries/and (1988), en 
Mo/en naar de wind gezet. Honderdvijftigjaar 
Koopmans Konink/llke Meelfabrieken B. V. 
(1996). Ze warkte ok mit an de bekende serie 
A/s de dag van gisteren. Honderdjaar 
Fries/and en de Friezen. Bekend mit de 
geschiedenis van de Iaeste honderd jaor, 
bekend mit de archieven in Frieslaand en 
bekend mit et schrieven in opdracht van 
biezundere (jubiloum-)boeken. Now moot 
kwaliteit altied botaeld wodden, dat de baank 
mos flunk tot de buse om mevr. Ria Efdée veur 
een schoft van tien maonden volledig an et 
wark te hebben. Daor kwam bi'j dat de baank 
d'r ok op ston dat et boek een biezundere 
vormgeving hebben mos en nam iene van de 
bekendste noordeliko vormgevers in de aarm: 
Albert Rademaker uut Annen. Veerder wol de 
baank dat et veurtroffolik drokt wodden mos 
bi'j een spociaole drokker: de Koninklijke Van 
Gorcum BV in Assen. De uutvoering van dit 
projekt nam twie jaor in beslag. En de baank, 
de baank ston d'r gewoon veur. Nog niet 
zolange leden haj' veur dat bedrag ok wel een 
hiel knappe burgerwoning kopen kund. Et het 
meer kost as dat ik ooit op mien baankboe- 

kien had hebbe of hebben zal. De lezers 
daenken now netuurlik, die Pieter hadde toch 
altied wel een hiel knap traktement bi'j de 
Schrieversronte. Ja, dat is zo. En daor wodt 
dus mit dudelik maekt dat de kleine vergoe-
ding die de baank veur dit biezondere boek 
vragt mar een fraktie is van de warkelike 
kosten. 
Een boek dat een wezenlike bi'jdrege levort 
an et vaasteleggen van de geschiedenis van 
Berkoop. Netuurlik lopt de geschiedenis van 
de baank as een rooie draod deur dit boek, 
mar wel as een hiel bescheiden draotion. Jim 
begriepen et al: dit boek mag neffens mi'j in 
gien inkeldo boekekaaste van de liefhebbers 
van oonze streekgeschiedenis missen. 

An et wark 

Mevr. Ria Efdée dee eerst een globaol onder-
zuuk naor et beschikber wezen van archieven 
en schreef een uutvoerige projektopzet 
veurdat ze de opdracht toewezen kreeg. Al 
gauwachtig wodde dudelik dat zi'j archieven 
deurspitten zol, die nog mar amperan ooit 
raodpleegd weren. As stelrogel het disse 
onderzuukster dat ze hour bi'j veurkeur en 
meerstal alliend op schriftelike bronnen 
baseert. Do verhaelen, die as meensken 
vortellen uut hour herinnerings, bin weerdevol 
om de sfeer en et boold goed to kriegen, mar 
feitelik bezitten die verhaelon vaeke eon hiele 
protte kleine onjuustheden. Naost et Rieksar-
chief en et baankarchief was et veural ok et 
Dörpsarchief van Berkoop dat do voIle 
andacht kreeg van mevr. Efdée. Laestnuumd 
archief is ten voIle benut en et dee blieken 
dat dit archief een biezunder riek en weorde-
vol dörpsarchief is. En your et dörpsarchief is 
et netuurlik prachtig dat al dat materiaol now 
ok es grondig deurspit en bruukt is. Want daor 
doon ze et ommes toch veur! Mitmekaander 
mos de auteur moor as 25 meter archief 
deurspitton! En dan te bodaenken dat d'r toch 
ok nog hiel belangrieke patton van archieven 
niot moor beschikber weren. Daor moej' dan 
toch eon oplossing your vienen. 
Et boek is vourzien van eon omvangriok 
noten-apperaot. Do schriefster vorantwoordt 



op disse meniere heur archiefonderzuuk, de 
lezer kan him daordeur nog es in detailkwes-
ties veerder verdiepen. 
Dr is was nog een uutgaankspunt in et 
onderzuuk van mevr. Efdée dat opvul en dat 
was dat ze naogaon wol welke relaosies d'r 
tussen alderhaande orgenisaosies en 
verienings laggen en welke meensken in de 
besturen daorvan de hieltied en op meerdere 
plakken een belangrieke rolle speulden. 
Tegenwoordig zoflen we dat netwarken 
numen. In et boek kuwwe lezen dat die d'r 
dus volop weren in Berkoop. 
Mevr. Ria Efdée het een hiel helder en 
leesber boek schreven. Een boek daor aj' niet 
in alle feitemateriaol versoepen, mar daor Iijn 
inzit. Ze het keuzen veur een integraole 
beschrieving van de honderd jaor, verdield in 
vier tiedsperioden van elk vieventwintig jaor, 
die wonderwel vaeke saemenvalen mit 
belangrieke ni'je ontwikkelings in et dorp 
Berkoop of nije ontwikkelings in de sociaol-
economische geschiedenis van oons laand. 
Laestnuumde ontwikkelings gongen netuurlik 
niet an Berkoop veurbi'j. Berkoop is een 
biezunder dörp, mar et zit niet op een eilaand. 

Een onderzuker/auteur moet d'r altied op 
letten daj' heufdthema's in jow boek in de 
gaten holen, daj' niet versoepen in details of 
dat bepaolde ontwikkelings niet overbelocht 
raeken. D'r moet een liekwicht in zoe'n boek 
ontstaon. En dat is biezunder goed Iokt in dit 
boek. Netuurlik zullen meensken vienen dat 
bepaolde onderwarpen niet belocht binnen of 
te weinig ommedaen ken kregen hebben, mar 
et gaot d'r clan omme welke ogen lezen dit 
boek. Een baankdirekteur ropt netuurlik 
moord en braand dat de baank vusen te mm 
an bod is, een lid van et zangkoor van de 
Bond van Plattelandsvrouwen zal de 
geschiedenis van heur koor missen en echte 
dorpsmeensken zullen mooie verhaelen over 
Lamkje Hof-de Boer, Appie Tjalma en Jan 
Lussing missen. Et is mar welke ogen lezen 
dit boek. Et veurdiel van een butenstaonder 
die de geschiedenis van honderd jaor 
Berkoop op een stokmennig heufdthema's 
integraol beschrieven wil, is dat zi'j dat 

objektief doen kan. Zi'j is niet zo as oons 
belast mit al die prachtige verhaelen over et 
dörp, de orgenisaosies, de verienings en die 
biezundere meensken. Wi] kleuren oonze 
eigen geschiedenis tevule in. Daoromme bin 
ik bliede mit dit boek. 

In de inleiding is d'r drekt al ommedseken 
veur de koperetieve gedaachte in Berkoop, 
die zo belangriek wodden zol en die zoveule 
in gaank zette in Berkoop. In et eerste 
heufdstok (1902-1927) wodt de rolle van de 
plaetselike ofdieling van de Friese Mij uut de 
doeken daon. Een rolle die an now toe onder-
belocht bleven is. Veerder wodt beschreven 
hoe an et aende van de 19e ieuw de kopere-
tieve baanken in Frieslaand ontstonnen en 
hoe et kwam tot de oprichting van de 
Coöperatieve Voorschot- en Spaarbank in 
Berkoop en wie daor een rolle in speulden. In 
dat eerste heufdstok wodt Ok dudelik dat 
meneer Ep en meneer Piet (Willinge Prins), 
Ouwersloot, Schotanus, Lukkes en Bezema 
verbienings legden van de baank naor 
onderwies, gezondhiedszorg, Iaandbouw- en 
zuvelorgenisaosies. Die periode is hiel 
bepaolend veur de ontwikkeling van Berkoop. 
In ettwiede heufdstok (1927-1952) gaon de 
krisis- en oorlogsjaoren en de wederopbouw 
nao de oorlog Ok niet an Berkoop veurbi'j. In 
et dadde heufdstok (1952-1977) is d'r eerst 
netuurlik nog spraoke van een flinke bluui in 
Berkoop as et gaot om de koperaosies en 
onderwiesinstellings, mar clan brekt staorigan 
een muuilike tied an en blift aenlik alliend de 
baank nog over. In etvierde heufdstok (1977-
2002) is d'r veural ommedaenken veur de 
baank die tot grote bluui komt en veur onder-
wies, sport en kultuur in Berkoop. 

Et boek is rejaol illestreerd mit fotos en dokumenten, die niet 
eerder in boekvorm verschenen. 
Et boek kost in de boekwinkel 25 Euro en veur meensken die een 
relaosie binnen van de baank 12,50 Euro, mar dan moej' et zels 
even ophaelen. 
ISBN 90 6466 112 X, 208 pag., oplsoge: 2000 stoks. 



Koosje Hornstra 

Veuruutdrokt en weeromme haeld 

Op initiatief van oold-veurzitter Klaas van 
Weperen is d'r een vriwilIigersgroep in et 
even reupen om mit te helpen an et doku-
mentaosiecentrum van de Stellingwarver 
Schrieversronte. Tot disse groep beheuren 
Aafje Punter (Oosterwoolde), Fettje Alten 
(Noordwoolde), Kees Koopstra (Else), Harm 
Bergsma (Wolvege) en netuurlik Klaas zels. 
Pieter Jonker het al een middag een inleiding 
holen veur de vri'jwilligers over et warken an 
et dokumentaosiecentrum, zodat die clan lae-
ter zo zelsstaandig meugelik warken kunnen. 

Klaas van Weperen verzorgt de koördinaosie 
van et vri'jwilligerswark en Pieter Jonker de 
inhooldelike begeleiding van de vri'jwilligers. 
Veerder liekt et drop dat dr ok weer tiedelike 
administratieve kracht komt. Al mit al kan dr 
now weer hiel wat uut de wege zet wodden. 
1k weenske de groep veul warkplezier! 
In 1972, bi'j de oprichting van de Schrievers-
ronte, is doe ok mitien et archief opstart, 
getuge een stok uut De Ovend van meert 
1974 (zie volgende bladziede). Dr was doe al 
hiel wat verzaemeld. 

Op 27 febetwaori 2002 kwam de Warkgroep Dokumentaosiecentrum/Ste/Iingwarfs Kenniscentrum 1.0. 
veur et eerst bi jmekaander. De vrijwilligers Iuusteren andachtig naor do uutleg van Pieter Jonker. 

Mit de wiezers van de klokke mit: Fettje A/ten, Aafje Punter, Kees Koopstra, Harm Bergsma, 
Klaas van Weperen en Pieter Jonker. 



Ni'js van et archief van de Ste//in gwarver 
Schrieversronte 

Bi7 et oprichten van de Ste/I/n gwanier Schrie-
versronte wodde de ofspraoke maekt dat wi7 
ok beginnen zo//en mit et inrichten van een 
archief. 
Archief is een slim duur woord veur een aorig 
grote staepel mater/aol. Omdebij twie jaor 
lang bin wi7 at an et hamsteren west en d'r 
komt de hieltied meer spul los. In dit kotte 
artikeltien is et muuiik om a//es op te numen 
wat d'r dan atlegere wel niet in oons archief 
zit. In et eerste p/ak is dat al et spul wat nao 
de oprichting van de Schrieversronte 
schreven is. Al/es van Uut de Pultrum, van 
Uut de Stellingwarver Hoeke en ok alle 
bi7dregen in en over et Ste/I/n gwarfs in de 
Stellingwarf, de Liwwadder Kraante, de Ni'je 
Ooststellingwarver en et Friesch Landbouw-
blad. En a]' dat zo bekieken dan is dat al een 
hiele protte pep/er. Daornaost verscheiden 
boeken en tiedschriften. Ok alle teksten van 
et ten/el, et Harbargespul en revue's bin in et 
archief. 
Naost dit mater/aol bin d'r een protte kraante-
knipsets van veur de oprichting van de Schrie-
versronte. Van Vrouw L. Hof-de Boer kregen 
wi7 een plakboek, dat wij fotokopieerd 
hebben. De heer G. de Vries uut Drachten 
verzorgde oons een hiele map mit kraante-
knipse/s uut oolde nommers van de Stelling-
warf. Via de Petveensiaole Biebeltheek van 
Frieslaand, de Keuninklike Biebe/theek in Den 
Haag, de Kon. Ned. Academie van Weten-
schappen in Amsterdam en et Nedersaksisch 
/nstituut in Grunningen kwammen wi] an een 
hiele protte weerdevolle fotokopienen. 
Zo staorigan kriegen we een beheurlike 
verscheidenhied van spul uut oonze streek-
tae/: mooie romantische gedichten uut 1814 
en ni7moodse gedichten anno 1974. Dr zit 
een protte wark in en et vaa/t tegen om al/es 
an kaant te kriegen. Mar we gaon rustig deur. 
Et archief is op et heden nog de hie/tied op 
Haute nr. 11, mar et is de bedoeting dat et 
naor Oosteiwootde gaot naor de Eupenbaore 
Biebe/theek. Wij hopen dat op disse meniere 
de /eden van de Schrieversronte makkeliker 

en vaeker gebruuk maeken gaon van oons 
archief as et in de biebeltheek in Ooster-
woo/de komt. 
Mar veur dat al/es te p/ak is in de biebeltheek 
moet d'r nog hiel wat wark verzet wodden. Zo 
gauw wij hierover zels meer weten, brengen 
wi]jim op 'e hoogte. 
In dit artikel nuumde ik at een peer/eden die 
oolde kraanteknipsets beschikber ste/den 
veur et archief. Langs disse weg wi//k graeg 
oonze leden vraogen om es te kieken op 'e 
zoo/der in oolde kass/es en Iaeden of d'r nog 
oolde kraanteknipsets /iggen. Jim begriepen 
dat wi7 daor een protte belang bi] hebben. De 
knipsets kun opstuurd wodden an et Archief 
van de Ste//in gwarver Schrieversronte p/a 
Pieter Jonker, Haute. Jim kriegen ze nao 
fotokop/ëring zo gauw as 't kan terogge. 

Pieter Jonker 



Sietske Bloemhoff 

Veurbij, veurbi'j, veurgoed veurbi'j 

De foto die jim hierboven ofdrokt zien, is van 1915 
en in et bezit van et dörpsarchief van Berkoop. 
Deurdat we et een keer over de boerderi'jerebriek 
van De Ovend hadden, leut de heer Roelof Gorter 
van et dörpsarchief me disse foto zien. 1k kende de 
foto niet, mar vun him mitien slim mooi. Niet alliend 
vanwegen de prachtige oolde plaets, mar ok om de 
hiele sfeer die de foto uutaosemt. 
De plaets ston indertied in Berkoop an de Bover-
weg, now de Stellingenweg. Hi'j ston, aj' richting 
Wolvege gaon, rechts van die weg zoe'n twiehon-
derd meter et laand in. De boerderi'je wodde in 
1964 ofbreuken. 
Et gaot hier om een grote plaets. Et is aenlik een 
kopromptype; et veurhuus is leger as de schure. 
Kiek ok es naor de prachtige schostien in de 
uutbouw van et veurhuus. Op de nokke van et dak 
liggen heideplaggen veur versteviging, zoaj' dat 
eertieds wel vaeker zaggen. VIak veur et huus 

staon twie grote (liende?)bomen mit daornaost 
et pattien naor de diek toe. Naost et huus is bliek-
ber een gruuntetuun, mit daor aachter een vuur-
hokke en een buunstap. Wat d'r percies op et 
hoolten schot naost et vuurhokke te zien is, is niet 
dudelik. Zollen et kiepen wezen kunnen? De polle 
aachter et vuurhokke zol hiel goed een vleerpolle 
wezen kunnen. Dat zaj' vroeger op dat plak vaeker; 
de locht van een vleerpolle hoolt vliegen op ofstaand. 
Wat zol et mooi wezen as de beide vrouwluden die 
op de foto staon, oons nog vertellen konnen over 
de plaets en et leven dr rondomtoe. Et bin 
Johanna Keus-Barelds en heur dochter Trijntje 
Keus. In de Iaeste jaoren van zien bestaon wodde 
de boerderi'je bewoond deur Jan Schotanus en 
zien zuster Johanna. 

Mit daank an Roe/of Gorter en et dörpsarchief van 
Berkoop. 






