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Op et mement da'k dit veuroffien zitte te schrieven zit ik heerlik te genieten van et zunnegien op een 
Fraans terras. Zoe'n terras op zoe'n typisch Fraans pleintien zoas elk därp in Frankriek dat haost schient 
te hebben. Zoe'n pleintien mit van die bekubbede platanen, van die bomen waor de hieltied hiele stokken 
baste ofschilferen. Zoe'n pleintien ok waor an et aende van de dag de Fraanse vutters en AOW-ers een 
fanatieke stried angaon op de jeux-de-boulesbaene. Aj' ze somstieden heuren dan weej' dat et d'r nog 
ommeraek fanatiek an toe gaon kan. Al zol et ok best wezen kunnen dat ze mar doen asof. Doen asof ze 
spul hebben om et even laeter votdrinken te kunnen mit een glas pastis, een aniesdraankien dat hier een 
protte dronken wodt. 
Een wonder draankien trouwens dat pastis. Helder van kleur, mar aj' et verdunnen mit waeter, wat ze hier 
haost allemaole doen, dan wodt et troebel, een betien gelig. Et dot mi'j nog wel es daenken an de 
scheikundeproeven van vroeger op schoele. Mit scheikunde he'k ok votdaolik et yak nuumd wa'k 
doedestieden niet kiezen moeten hadde. Niet omdat et scheikunde was mar omreden et ten koste gong 
van een aander yak: Fraans. Dat mos ik doe valen laoten. 
Een peer zinnegies uut die eerste lessen Fraans die 'k op 'e middelbaore schoele kreeg, za'k nooit 
vergeten. Die hebben d'r grif ok veur zorgd da'k een soorte van liefde veur disse tael kregen hebbe. Al 
beheers ik him, ik zal de eerste wezen om dat toe te geven, nog vusen te mm. 
Aj'm Fraans had hebben dan zuj'm die zinnegies ok nog wel kennen. Ou est le fermier? Waor is de boer? 
Que fait 1? Wat dot hi'j. En wat dee hi'j. Hi'j keek naor zien peerd en zien koenen en... il fume la pipe et il 
est content. Hi'j rookt zien piepe en hi'j is tevreden. Da's toch geweldig as dat toch iene van de eerste 
zinnen is die aj' leren. Wat een gemoedelikhied sprekt daor uut. Kom daor now es omme. As die boer doe 
een pakkien tebak van vandaege-de-dag had hadde dan hadde hi'j grif niet zo geneuten van zien piepien. 
Rokers won dwongen heur of te vraogen wat heur lot wodden zal, wat heur an kwaolen te waachten staot. 
Een vroege dood, een benauwde oolde dag, sloeg zaod (veur de mannen)? 
Mar as die boer now zien piepien es stopt hadde mit tebak uut zoe'n pakkien. Grif dat hi'j niet zo geneuten 
hadde van zien piepien. Grif dat dat zinnegien of misschien alderdeegst de hiele boer dan niet in mien 
leerboeken telane kommen was. Kleine oorzaeken grote gevolgen. 
Now moej'm niet daenken da'k rokers hiermit een vri'jbrief geven wil om overal en altied mar toe te geven 
an heur verslaving. 1k bin glen roker en ok ik bin deur de jaoren henne verschillende keren in situaosies 
west waorin, om et zo mar es te zeggen, rokers gien rekening hullen mit mi'j en aandere niet-rokers. 
Mar bin zi'j now de ienigste groep die waorschouwd wodden moet? Mi'j donkt van niet. Zol et dan niet beter 
wezen om meensken votdaolik bi'j de geboorte al te waorschouwen? Een tekst op een groot bod an et 
voetenaende van et kraombedde: Pas op, et leven zit vol verleidings, et kan slim verslavend wezen en et 
leidet altied tot de dood. Zol dat niet beter wezen? Zol et neudig wezen dat jim as lezers van De Ovend 
waorschouwd wodden: Pas op, et lezen van disse Ovend smaekt naor meer, mar de volgende Ovend 
verschient pas over twie maonden. Zol dat neudig wezen? Hadde d'r boven dit veuroffien een waorschou-
wing staon moeten: Et lezen van dit veuroffien is zunde van de tied en dot alliend mar ofbreuk an de rest 
van de inhoold van disse Ovend. Hadde dat moeten? Nee toch? Wel! Vienen jim dat? Now, dan gao'k 
veerder mit vekaansie holen. Garcon, une café au laut s'il vous plait. Ober, een koffie mit een flinke flutte 
melk graeg. A bientôt. Tot kiek. 

Henk Kroese 



Wiebe Nijboer 

Twiehonderd jaor Stellingwarver femilienaemen 

Wat wi'j gewoon onder mekere een aachter-
naeme numen, hiet in et officiëlere verkeer 
een femilienaeme. Krek zoas de Slag bi'j 
Nieuwpoort heurt bi'j 1600, zo wet ok haost 
iederiene dat Napoleon oons de femilienaeme 
oplegd het. 
In 1810 kwarn Tr een aende an et'Koninkrijk 
Holland'; daornao heurden we hielernaole bi'j 
et 'Groot Keizerrijk' van Napoleon Bonaparte. 
Dus was bi'j oons ok de 'Code Civil' (burgerlik 
wetboek) van kracht mit de 'burgerlike staand' 
as onderdiel daorvan. Een log isch vervolg 
daorop was et 'Keizerlijk Decreet' van 18 
augustus 1811, waorin veurschreven wodde 
dat iederiene een vaaste femilienaeme 
annemen mos. En wie al een aachternaeme 
hadde, mos bevestigen dat hi'j die holen wol. 
De overstap van de aachternaeme naor de 
femilienaeme hul in, dat kiender verplicht de 
naeme van de vader annemen mossen; die 
wodde dus blievend. 
Onder de bevolking was d'r wel onwil, onbe-
grip en onverschilligens, mar gien verzet. 
Aandere maotregels van Napoleon weren hiel 
wat slimmer, zoas de invoering van de 
dienstplicht ('conscriptie'). En ekonomisch 
bezien weren de tieden ok niet best. De 
meensken hadden dus genoeg aandere 
dingen an 't heufd. 

Over femilienaemen is al een hieleboel 
schreven. 1k bepark mi'j tot twie auteurs: 
Ebeling en Nieuwland (zie litt. I en 2). 
Hiel vroeger hadden we mar iene naeme, een 
veurnaeme; mar in de 14e  ieuw was de 
twiede naeme al vri'j algemien. Die twiede 
naeme was dan de veurnaeme van de vader 
(mit een muuilik woord: patronymicum). 
Een peer veurbeelden: Andries Jacobs, 
Berent Remmelts, Grietje Sjoerds. Ondertus-
sen weren in Zuud-Europa de 'echte' 
aachternaemen al tot ontwikkeling kom men. 

Mooi kot schetst Ebeling de opkomst van de 
nog niet vaaste aachternaeme as een 
'driedelige beweging': van zuud naor noord, 
van de adel naor de arbeidersklasse, van de 
stad naor et plattelaand. 
Adel, geleerde meensken, de geestelikhied, 
rnachthebbers en grondbezitters weren bi'j 
oons de eersten mit een aachternaeme. 1k 
nuum drie vroege veurbeelden. 'Krijgsheer' en 
grietman Lyckle legde de basis veur een 
appatte naeme: Lycklama a Nijeholt. Abelus 
Franckena, geleerde en diplornaot, wodde as 
Abel Fran kes in Oosterwoolde geboren. Van 
Terwissche associeer ik mit bezit. Gewone 
Stellingwarvers uut die tied (1 6e ieuw) en nog 
hie[ lange daornao dochten: 'Een aachter-
naeme heurt niet bi'j oons soort meensken'. 
D'r weren wel meensken mit een aachter-
naeme die wat dichter bi'j et gewone yolk 
stonnen, meensken uut aandere streken of 
gewesten. Die nammen vaeke een herkomst-
naeme an, zoas: van Assen, Benthem, 
Diever, Hanover. Van Loon, de naeme van 
mien mem, is al in 1579 registreerd in 
Liwwadden. 

De opmars van de aachternaeme gong 
staorig deur. In 1749 bin de naernen van alle 
belastingbetaelers opschreven en die 
'Quotisatiekohieren' bin in oonze tied 
publiceerd (3). Meensken mit een aachter-
naeme staon daorin appat neteerd. Op grond 
van berekenings kom ik op et volgende 
risseltaot. Van alle gezinnen/huusholings 
hadde in 1749 een aachternaerne: 
- in Oost-Stellingwarf 7% 
- in West-Stellingwerf 11,3% 
Slim belangriek is dat we via disse 'Quotisa-
tiekohieren' et beroep of een kwalifikaosie van 
de 'welstand' van de meensken kennen en ok 
de hoogte van heur belasting. Soms staot bi'j 
meensken mit een aachternaeme: heel arm 



man; sober vrouw; gering arbeider; wevers-
knegt. Wie minder as 15 gulden belasting 
betaelde, heurde echt bi'j de 'weinig begoe-
digden'. Van alle gezinsheufden mit een 
aachternaeme in 1749 heurde in Oost 23,5% 
en in West 39,3% bi'j die 'geringen. 1k trek uut 
et veurgaonde drie konklusies: 

uutgaonde van de 'beweging van Ebeling 
was West-Stellingwarf veerder as Oost; 
et bruken van een aachternaeme was in 
1749 niet meer veurbeholen an de 
maotschoppelike boventaoge; 
veer veur 1811 kenden de Stetlingwarvers 
al in eigen omgeving et bestaon van 
aachternaemen. 

Et Iaeste gegeven kan een rotte speuld 
hebben bi'j de akseptaosie van Napoleons 
dekreet van 1811. 

En lichtkaans is daoromme de volgende 
bewering Ok niet waor: 'De meensken 
maekten d'r een pottien van, daenk mar an 
Naaktgeboren en zo. De Stetlingwarvers 
maekten d'r in 1811 gien pottien van. Want d'r 
weren mar een peer 'gekke' naemen. In Oost 
mar iene: Rijzenbrij; en in West: Riesenbrij 
(gien femilie), Flodder, Perfekt, Piest en 
Zondergeld. Et is slim de vraoge (dat bin ik mit 
Nieuwtand iens) as disse naemen doe wet as 
lottig bedoeld binnen; tichtkaans geven wi'j d'r 
een hiet aandere betekenisse an (Flodder). 
Goenend d'r van weren grif at langer be-
staonde bi'jnaemen. Was d'r protest (Zonder-
geld)? Was d'r zelsspot (Perfekt)? Piest is een 
naeme die d'r wat uutspringt. Jaoren leden 
ston d'r in een dagblad een interview mit iene 
van die femilie. De journaliste, een betien 
vertegen mit de situaosie, vreug hoe as die 
naeme schreven wodde. 'Je schrijft het zoats 
je het doet', was et antwoord. (Toch is daormit 
niet de betekenisse van die naeme angeven; 
kiek mar in et Stetlingwarfs Woordeboek.) 

Nao disse lange antoop behaandelen we 
eerst de naemen uut 1811; ok die naemen bin 
pubticeerd (4). 1k maeke vergeliekings tussen 
de beide gemienten, die ik veur et gemak 

Oost en West numen zal. Dan maeken we 
een sprong in de tied en wet naor 1947. Doe 
het d'r een votkstelting west en laeter bin atle 
femitienaemen uut dat jaor publiceerd (5). 
Zotten d'r naemen uut 1811 wegraekt wezen? 
Wat is d'r overbieven van de aachternaemen 
uut 1749? En bestaon d'r echte Stettingwarver 
femitienaemen? 
Nog even ien ding: een artiket over naemen 
gaot Ok over de dregers van die naemen, 
meensken dus; dat geft wel es wat twieslach-
tighied. Mien belangstelling ligt meer bi'j de 
meensken; naemkundige beschouwings taot 
ik graeg an deskundigen over. 

1811 

De administratieve invoering van de femilie-
naemen is bi'j oons goed vertopen. (West was 
begin 1812 klaor). De persoon die opkwam 
veur et opmaeken en ondertekenen van de 
'acte' (die akten bin beweerd bleven), nuum ik 
veur et gemak 'gezinsheufd'. Dat is aenlik een 
te roem begrip, want d'r weren Ok attiend-
staonden en voogden bi'j. En vanzets wede-
vrouwen; mar in principe was et de man as 
heufd van gezin of hiete femilie. Et wodde 
stimuteerd dat een nog tevende pake Ok zien 
zeunen en kteinkiender 'angaf'; dat kon clan 
mooi in iene akte. 
Dr bin dus 'gezinsheufden' en naemen. Mar 
omdat d'r hiel wat naemen vaeker as ien keer 
anneumen binnen, tigt et tal naemen aorig 
teger as et tal gezinsheufden. 
We geven wat ciefers: 

Oost West 

* tat gezinsheufden 520 1339 
* tat naemen 328 588 
* 'gezin' per naeme 1,6 2,3 
* naemen die mar 

I x veurkommen in % 
van atle naemen 74,5% 59,2% 

Dr bin beheurtike verschitlen tussen Oost en 
West: 



- West hadde meer inwoners; 
- de opkomst was daor wat beter (Nieuw-

land); 
- West het dudelik meer naemen die vaeker 

veurkommen; 
- de keerziede daorvan is dat Oost meer 

'unieke', dus ienmaolig veurkommende 
femilienaemen hadde. 

De hogere opkomst in West wodt deur 
Nieuwland as volgt verklaord: de voiwassen 
zeunen hebben daor meer zels 'angifte' daon, 
hebben et dus niet an heur vader overlaoten. 
Mar ze weren wel verplicht om dezelde 
naeme te nemen. Weren de pakes in Oost 
nog meer et echte heufd van de femilie? Dan 
mossen d'r in Oost, in verholing, meer grate 
gezinnen (aenlik femilies) in de aktes veur-
kommen. Echte anwiezings daorveur zie ik 
niet direkt. Et bestuderen van aIle 1859 aktes 
zol meer inzicht geven; mar dat is een hiele kius. 
Dr bin in 1811 nogal wat naemen verkeerd 
opschreven. Dit is een bewering die ems niet 
kan, want waoromme zol doe een naeme 
verkeerd wezen kunnen. Mar: d'r was de 
verplichting dat heit en zeune dezelde naeme 
nemen mossen en dat gong wel es mis 
(Hulsinga/Hulsinge/Hulzinge/; Kuiperus/Kupe-
rus; Piest/Pyst; Schurer/Schuirer). As op 
zoe'n evident punt fouten maekt binnen, zal 
dat ok bij aandere onderdelen wel et geval 
west hebben. In de loop van de tied hebben 
d'r ongemurken kleine anpassings west, zoas 
van: aa naor a, c naor k, s naor z. 

Et is vanzels onmeugelik am hier 916 naemen 
weer te geven. Daoromme bepark ik me tot 
de Top 15 van 1811. 

Oost 	 West 

Smith/Smid 	9 x De Vries 	51 x 
Veenstra De Boer 
De Boer Dijkstra 
Dijkstra V.d. Veen 
Donker DeJong 
Hof Bakker 
Bosma Bosma 
De Vries Nijholt 

Bos Oosterkamp 
Mulder Berkenbosch 
Zijlstra Mulder 
Poutsma Oosterhof 
Russchen Bos 
V.d. Molen V.d. Molen 
Gorter 4x V.d. Berg 	10  

(Bi'j de boverste en onderste naeme staot et 
tal gezinsheufden.) 

Zeuven femilienaemen staon op beide listen; 
naemen as De Boer, De Vries, Bos en 
Dijkstra kommen in hiel Nederlaand veur. Et 
vaalt op dat de Iaeste van West nog vaeker 
veurkomt as de hoogste van Oost. West 
hadde 2fi keer meer 'gezinnen'. 
D'r bin acht ongeliekese naemen; de gemien-
ten hadden Ok op dit punt heur eigenhied. 
In et begin van dit artikel had 1k et over 
herkomstnaemen. Ok in 1811 bin dat soort 
naemen keuzen; d'r bin naemen bi'j waor as 
et Stellingwarfs komof uut bliekt. De meersten 
nuum 1k hier. 
In Oost: Akinga, Bult, Butinga, Deddigeburen, 
Heidkamp, Ten Hoor, Fochtel, Fochtelo, Van 
de Lende, Van Nijeholt, Prandinga, Pran-
ninga, Stelling, Terwissche, Van Weperen. 
In West: Bekhof, Boekhorst, Brogge, Bult, 
Idzarda, Van der Lende, Lendstra/Lenstra, 
Molenbuur, Molenboer, Nijholt, Oppersma, 
Van Riesen, Sandhuis, Scheenebosch, Scheenstra. 
Een pat van disse naemen is verleuren gaon. 
We kun dat naogaon deur een stap in de tied 
te maeken van 136 jaor. 

1947 

Zoas we al schreven, beschikken we over alle 
femilienaemen in Nederlaand van 1947. Die 
bin vanof 1963 per perveensie publiceerd, 
onder redaktie van P.J. Meertens (inderdaod 
ja: Anton P. Beerta in de romancyclus Het 
Bureau van J.J. Voskuil). 
Zoen publikaosie per perveensie het grote 
praktische veurdielen, mar veur oons is d'r ien 
bezwaor. De Stellingwarver naemen wodden 
plaetst binnen een Frieslaand-kader, wiels wi'j 
niet om oonze relaosies mit de buren Drenthe 



en Overiessel henne kunnen. Wi'j kun dit 
gemis now niet verhelpen. 
In ien opzicht is d'r in 136 jaor niet yule ver-
aanderd. Want Meertens klaegt over alle fou-
ten die in et basismateriaol zitten. Neffens him 
'blijken lang niet alle Nederlanders hun naam 
te kunnen schrijven zoals deze officieel Iuidt'. 
Dr is ok een boel veraanderd. Een slim 
ni'jsgierige vraoge is hoevule naemen uut 
1811 verdwenen binnen. Onder verdwienen 
wodt hier uutslutend et verdwienen binnen de 
eigen gem iente verstaon. Zoks kan gebeuren 
deur et ontbreken van manlik naogeslacht, et 
vertrekken van meensken argens eers naor 
toe en, soms, deur veraandering van de 
naeme.Tussen 1811 en 1947 bin van alle 
naemen uut 1811 verdwenen: 
- in Oost 4O% 
- in West 4l,5% 
Dat betekent dat twie van de vuuf naemen d'r 
niet meer in de eigen gemiente binnen; ik vien 
dat een hoog ciefer. In West bin naemen 
wegraekt die in 1811 meer as vier keer 
veurkwammen (Bovenkamp, Kelder, Perfekt, 
Ten Wolde, Vriend)! Migraosie moet wel 
haost de veurnaemste oorzaeke wezen. 
De veraandering van naemen geft wat 
perbiemen. Kleine veraanderings heb ik niet 
rekend as verdwienen (Suil-Zuil, Coers-Koers, 
Kooning-Koning). In alle aandere gevallen 
doe ik dat wel, ok as ik twiefels hebbe. Zo 
daenk ik dat Dragstra eerder Dragster was en 
dat Wapse veraanderde in Wapstra. Vanzels 
maeken we ok een Top 15 van 1947: 

Oost 	 West 

De Jong 	546 p. De Vries 674 p 
De Vries De Boer 
De Boer Bakker 
Veenstra Mulder 
Dijkstra De Jong 
Mulder Dijkstra 
Bergsma Veldhuizen 
V.d. Veen Bos 
De Haan Visser 
Betten Bosma 
Hoekstra Menger 
Gorter VA. Veen 

Post 	 Van Dijk 
Bos 	 Nijholt 
V.d.Velde 114 p. 	Oosterhof 118 p. 

(Et gaot now om personen, jong en oold, en 
niet om gezinsheufden.) 

Ft bin weer zeuven naemen die bi'j beide de 
top haelen. Diels bin etdezelde naemen as in 1811. 
In Oost bin d'r meer veraanderings, tegen 
acht ni'jkommers daore bin d'r mar vier in 
West. De Jong is de winnende ni'jkommer in 
Oost, Veidhuizen is dat veur West. De 
grootste verliezers bin Smith (Oost) en Ooster-
kamp (West). 
Hierveur hadden we et over herkomstnae-
men; op een aandere meniere kun we ok 
praoten van Stellingwarver naemen. In de 
publikaosie van 1947 is op te zuken welke 
femilienaemen binnen Frieslaand (!) alliend in 
Oost- of West-Stellingwarf bestonnen. In Oost 
weren dat Bijmholt, Trul en Veenboer en op 
iene persoon nao ok Drok, Leertouwer en 
Pomper. Uutslutend in West weren d'r veul 
meer: Aachelje, Van Aalten, Bennink, 
Blauwhof, Dragtsma, Frokiage, Hoefstra, 
Hoekstein, Lankman, Molenboer, Piest, 
Regtop, Sickinga, Tip, Wijksma, Van Wijlandt, 
Van der Woning en Zeefat. 
1k daenke dat hier naemen bi'j staon die meer 
buten Frieslaand veurkommen. Mar een 
hieleboel naemen bin mi'j slim vertrouwd. 

Wat bin now ems Stellingwarver femilienae-
men? De titel van dit artikel dot et aanders 
veurkommen, mar ik weet et goeie antwoord 
op die vraoge niet. Dr bin hiel verschillende 
gezichtspunten meugelik en die variaosie 
perbeer ik, op basis van de beschikbere 
gegevens, uut te warken. De publikaosie van 
Meertens geft nog een mooie variaant. 
Uutzocht is de 'koncentraosie' van femilienae-
men in een bepaolde gemiente. Et gaot om 
naemen die in totaol minstens vuuftig keer (in 
Frieslaand) veurkommen, waorvan op zien 
meenst 50% in dezelde gemiente. Disse 
naemen, van 1947 dus, nuum ik in volgodder 
van meer naor minder personen. 
In Oost: Betten, Van Weperen, Ten Hoor, 



Russchen, Reinders, Koops, Cats, Krom-
kamp, Oppers, Bult, Prakken en Klooster. 
In West: Veldhuizen, Menger, Pen, Oosten, 
V.d. Walle, Wapstra, Hoornstra, Ten Berge, 
Van Nieuwenhoven, Veurman, Verra, Mendel, 
Schreur, Zoer en De Vent. 
Veur een volgende variaant gaon we 200 jaor 
weeromme in de tied. 

Weeromme naor 1749 

Lichtkaans de ni'jsgierigste vraoge die we 
stellen kunnen is: welke femilienaemen weren 
d'ral in 1749, nog in 1811 enoknog in 1947 
(binnen dezelde gemiente dus). 

Dat weren in Oost: 

Betten Poutsma 
Diever Prakken 
Dijxtra/Dijkstra Reinder(t)s 
Holtrup/Holtrop Schurer 
Jonker T(h)iesinga 
Cuijpers/Kuipers Ti(e)tema 
Mulder 

En in West: 

Baas Langius 
Baron Menger 
Booy Moerman 
Bos Nijenhuis 
Drijfholt/Drijfhout Oosten 
Douma Pyst/Piest 
Gojer/Gooijer Posthumus 
Gort Van Riesen 
Groen Sloot 
Groenewout/Groenewoud V.d. Veen 
Have/Haven Veenhouwer 
Hof VelthuisenNeldhuizen 
Jonkman Vonk 
Kok Weerman 
KoninklKoning Wijland(t)/ Van Wijland(t) 
Coopman/Koopman Wierda 
Cuiper/Kuiper Zwier 

De verleiding is groot om nog een stap 
veerder te gaon in de richting van ultieme 
Stellingwarver femilienaemen. Daorveur leg ik 

de laeste drie listen mit naemen naost 
mekere; dat bin dus a) uutslutend in iene 
gem iente, b) koncentraosie in iene gemiente 
en c) al 200 jaor. En de naemen die op twie 
van disse drie lissies veurkommen, won de 
nomineerden. Dat bliekt een vri'j strenge 
selektie te wezen, want d'r blieven mar 
zeuven naemen over. Dat bin veur Oost: 
Betten, Prakken en Reinders. 
En in West: Menger, Piest, Veldhuizen en 
Van Wijlandt. Veur de goeie odder meld ik 
nog dat in 1749 de naeme Ten Hoor in West 
veurkwam, die telt dus half mit. En 1749 bödt 
oons nog een verrassing: in Wolvege woonde 
Wybe Perfect en zien beroep was schoele-
meester. Een perfekte kombinaosie. 

De verleiding is groot om nog een stap 
veerder te gaon mit de zeuven finalisten. Stel 
dat ik vraogd wodde as jury-lid om een 
winner an te wiezen. Nao 'ampel' beraod zol 
ik dan kiezen veur de naeme die een 
win nende ni'jkommer was, veur de naeme mit 
et grootste tal personen op de zonuumde 
koncentraosielist van 1947. Dat is de naeme 
die in et 'Quotisatiekohier' as volgt beschre-
yen staot: 
'Niiehooltwoolde - Veithuisen, Albert - heel 
arm man.' De goolden plak zol ik dus geven 
willen an de femilienaeme Veldhuizen. 
Et was grif een goeie jury, mit op zien minst 
zeuven leden. De uutslag is onbekend. 
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Geke Zanen-Dokter 

Wat wil de dichter? 

In 1995 besprak 1k in De Ovend(23ejaor 
gaank, nommer 3) drie dichtbundels. Daor 
weren twie dichters (Willem Jan Teijema en 
Johan Veenstra) bi'j van wie veurige haast 
opni'j een dichtbundel verschenen is. 1k gaf 
destieds an - in diezelde periode was ik 
doende mit een poezieprojekt op et vwo - hoe 
muuilik, hoe onmeugelik aenlik, 1k et vun 
poëzie te verklaoren. En dat vien ik nog de 
hieltied. 1k schaor me aachter Kees Fens, 
emeritus hooglerer mederne Nederlaanse 
letterkunde en een slim veuranstaond kritikus 
sund 1956, die ooit es zee: 'poëzie is te goed 
voor woorden.' Mar toch perbeer ie die 
woorden te vienen, aj' op zuke binnen naor de 
bedoeling van de dichter of naor et waorom-
me van gedichten. Op veurhaand zeg ik dat 
bi'j et schrieven of praoten over gedichten 
meer as perberen niet meugelik is. 

An de dichters zels hej' ok niet yule wanneer 
aj' vraogen wat ze mit heur gedichten zeggen 
willen. Ze holen heur stille of geven een 
antwoord dat zo vaeg en ontwiekend is daj' dr 
niks wiezer van wodden. 'Dichters liegen de 
waarheid', zee Bertus Aafjes. 'Een gedicht 
bestaat uit woorden en de stilte daartussen', 
gaf Martinus Nijhoff an (zie veur meer uut-
spraoken van dichters over et dichten et 
Spectrum citatenboek). Op himzels bin dit 
soorte van uutspraoken waor en te verdedi-
gen, mar veur de interesseerde leek c.q. lezer 
bin ze niet slim verhelderend. Ok al zegt 
Johan Veenstra in een interview in de boeke-
kraante Twie pond 'n stuver, 2001/2002 et 
wat minder hoogdraevend, botte wiezer woj' 
daor Ok niet van. Op de vraoge wat hi'j bi'j de 
lezers van de ni'je bundel berieken wil, zegt 
hi'j: 1k wil niks. 1k doe veur mezels wat om 
bepaolde dingen uut mien leven te vangen in 
gedichten. 1k heb glen veuropzet plan dat 1k 
wat mit mien lezers wil. 1k hoop alliend dat ze 

et mooi vienen, dat et heur raekt, dat ze dr 
misschien wel wat an hebben... Wie wet.' 

le moe'n as lezer dus zels an et wark. Et blift, 
zoas hier boven al opmurken is, muuilik 
dudelik te maeken wat d'r mit een gedicht 
bedoeld wodt en wat een gedicht mit je dot. le 
kun een tal objektieve kriteria bruken; ie kun 
wat zeggen over sfeer, thematiek, de 
mentaliteit van de ik-feguur, de vorm en de 
inhoold mar de subjektieve wardering dr van 
kan verschillend uutvalen, die kan alder-
deegst veur iedere lezer verschillend wezen. 

Moet een dichter wat te melden hebben? Dat 
hangt of van et soorte van poëzie dat hi'j 
schrift. Sommige gedichten bin zo hermetisch, 
zo ontoegaankelik, temeensen op et eerste 
gezicht, daj' as lezer je uterste best doen moe-
ten om deur te dringen in et gedicht. Vaeke 
geft dat wel een bevredigend gevuul: et 
gedicht dot een beroep op je en dat wardeer ie. 
As gedichten veul toegaankeliker binnen, dan 
het de lezer neffens mi'j wel recht op een 
interessaante gedaachte, een treffende 
observaosie of heldere inzichten. Ok moet de 
tael voldoende pakkend en verrassend 
wezen. Waoromme zoj' aanders gedichten 
lezen? le willen toch raekt of op zien minst 
verwonderd wodden. 

Van de eerste bundel Interieurarchitekt, 
antekens van een andaon gemoed van 
Willem Jan Teijema zee 1k destieds dat de 
gedichten aorig toegaankelik weren mar dat ik 
zelden raekt was deur een treffende obser-
vaosie en dat de dichter dr temeensen wat 
mi'j betrof, niet in slaegd was emosies bi'j mi'j 
op te wekken. Naor mien idee was d'r niet 
spraoke van een bevleugen 1k die heftig 
reageert op bepaolde gebeurtenissen, waor 
hi'j de lezer verslag van doen wil. De 1k sprekt 



eerder ofstaandelik over o.e. himzels, zien 
femilie en de netuur. En dat beInvloedde mien 
wardering. 
Mit een tat gedichten uut zien twiede bundel 
Doe gebeurde et wet de dichter Willem Jan 
Teijema mi'j wet te raeken. De titel belooft wat 
dat angaot ok at wat meer. Mar die titel is 
misleidend. Ur gebeurt now juust niet veul in 
de gedichten van disse bundel, ok niet in et 
titelgedicht. De dichter geft et zels an: ja 
aenlik I was 't niks. 

spiegeling 

langdur/ge mementen zwiegen 
et staorigan verdwienen 
van woorden en tieden 
vlochtig, lochtig as waeterjuffers 
wodt et heden kleinder 
daanst deur grune sprieties 
spiegelt him nog even en 
is inienend 
vot 

doe gebeurde et 

laestdaegs 
gong 'k daorzo zitten 
ja zo 
zo ongeveerja 
en doe gebeurde et 
len ogenbilk mar 
of ems 
een h/el klein bet/en 
van een tel 
een flits 
of nog minder 
fits, fs 
of s 
ja aenlik 
was 't n/ks 

En dat gelt veur de meerste gedichten van 
disse bundel. Ur gebeurt niet yule, mar dat 
staot mien wardering niet in de wege. 1k krieg 
now meer et gevuul dat de dichter dr op 
braand is mi] argens versiag van te doen. Ok 
at geft hi'j glen bliek van een drokkend 
gemoed, toch vertelt hi'j op een treffende 
wieze wat hi'j om him henne zicht, wat hi'j 
waornemt en wat dat mit him dot. Mit hulpe 
van verrassende beeldspraoke perbeert hi'j 
ni'je beelden en daormit emosies op te 
roepen. 

Opvalend is dat de dichter mar weinig riem 
bruukt, wet geft een bepaolde struktuur him 
zo te zien hoolvaaste, want hi'j köst vaeke 
veur vierriegelige koepletten. 

veurjaor 

kranen schetteren dwas 
deur de daegen henne 
bosschoppen naor mekaander 
ni7e geluden uut 'n veurigjaor 

kebaol van eertieds geel 
wit en laeter rood 
kebaol waoras w17 
glen tied veur hebben 

wi7 dri7en mit oons drienend 
h/er wat in 'e ronte 
op de tied die richting geft 
an wat we aenlik wollen 

wij vergeten wawwe dochten 
aachterjow an 
mit de zunne in de rogge 
de kranen zwiegen heur beloftes 

D'r bin van dit gedicht verschillende interpre-
taosies meugelik; et gedicht dot een dudelik 
appèl op 'e lezer en ok dat dreegt bi'j an mien 
wardering. Mit dit gedicht wet de dichter mi'j te 
raeken. 



De twiede dichter die 1k indertied in De Ovend 
besprak was Johan Veenstra. Van zien 
bundel Sletel parredies vun ik dat daor wet 
spraoke in was van een 'andaon gemoed'. In 
zien vierde bundel Winterlaand is dat nog yule 
meer zo. Daor is een dichter in an et woord 
die bliek geft van een haost kwellend 
gemoed. Is hi'j ok in disse bundel de dichter 
van 'et verlangen', nog meer is hi'j hierin de 
dichter van de 'vergaankelikhied van et leven. 
Dr staon een tat ontroerende gedichten in 
over zien mem die in 1996 wegraekt is. 

Uut de cyclus De aandere kaant van de stilte: 

En al/es zal deurgaon. 

De schofferd zal zien proof slaon, 
de sepiepen zullen verk/euren, 
de brummels riepe wodden. 

En 1k zal deurgaon 
mit al die k/eine dinkies 
die meensken leven numen. 

Mar al de jaoren deur 
zal d'r nooit meer iene wezen 
die kiend tegen me zeggen zal. 

Een stokkien van mezels is vot. 

Wa'k at zee, de dichter is in disse bundel de 
dichter van 'et verlangen', et verlangst naor 
een bepaolde geliefde of naor dé liefde die 
him in alderhaande vorms andient: in die van 
de hatstocht, de voldoening mar ok in die van 
et onvervulbere, et gemis, de piene of et 
verlangst naor vroeger: et oolderlik gezin, de 
mem, bepaolde huzen of de geboortegrond. 
Dit verlangen staot vaeke in et teken van de 
vergaankelikhied; somstieden is de dichter 
wet hiel slim pessimistisch over et even: 

Weerwikker 

Soms is de dag benauwd veur himze/s. 
blift et halfduuster van de naacht 
hangen tussen de bomen in de appe/hof, 
ropt de koekoek hie/ in de veerte, 
kompleet van slag, een andere naeme. 

Op zoe'n dag liekt al/es een illusie, 
et /even een wonderbaor/ik verzin, 
een hikkeltien in de grote evolutie, 
een regenboge die as een ziepbel/e 
in a//e kleuren uut mekeer spattert. 

Dan laot 1k de gedienen veur de raemen, 
zuuk 1k veurzichtig op 'e taast 
mien treden deur et /ege huus, 
toekertje naeme as een weeiwikker 
de hiele dag in mien gedaachten. 

De dichter bruukt vaeke de seizoenen as 
beetden om bovenstaonde gevulens te 
uteren, zie de cyctus Dejaorgetieden. Et vaatt 
op dat de winter wel een hiete prominent ptak 
innemt in disse beetdengalerij: niet alliend 
speutt ditjaorgetiede in een tat gedichten een 
grote rolle, de gedichten hebben ok naemen 
as: Winters/aop, Die Winterreise, Bezuuk op 
een winteraovend en twie cycti gedichten 
hieten Winterlaand 1 en Winterlaand 2. Het dit 
te maeken mit et idee dat de winter bi'j uutstek 
de tied is om weeromme te kieken op je leven 
of om de belaans op te maeken of omdat et 
dan misschien et mement is je los te maeken 
van et leven. Winterlaand is ok de titel van de 
bundel. Op et omslag is een ofbelinge te zien 
van et schilderi'je WQmme im Winter van de 
Duutse schilder Otto Modersohn (1865-
1943). Veur een tat gedichten het de dichter 
him naemelik inspireren laoten deur de 
Noord-Duutse dörpen Worpswede en 
Fischerhude. 



Uut de cyclus Winterlaand 2: 
	

Om of te sluten: beide bundels Iaoten op een 
veurtreffelike wieze de riekdom van de 

De romantikus in mi7 
	

Stellingwarver tael zien. Een betere promosie 
leup weer es een keer 	 van de Stellingwarver tael kuj' je niet ween- 
over iene naacht ies. 	 sken. 

Et kienderlike geleuf 
in over waeter lopen 
ha 'k a/lange ver/euren, 

mar et aeventuur/ike 
van et lopen over et 
eerste ies van een lie fde, 

dat kiender/ike in mij 
zo/ daor zo graeg in 
ge/euven blieven wi/len. 

Mar veurda'k et wus 
gong 1k koppien onder 
in een ondersnijd wak. 

De gedichten hebben zonder uutzundering 
een grote zeggingskracht; dr is spraoke van 
een riek woordgebruuk, een fraaie beeld-
spraoke en ze bin prachtig van ritme en 
klaank. Vaeke wodde ik verrast deur een 
treffende observaosie, een bepaold inzicht of 
een interessaante gedaachte. 
De bescheiden weens van de dichter is 
uutkommen: ik vien de gedichten mooi, ze 
raeken me. En 1k wil nog wel wat veerder 
gaon. 'Poëzie op zijn best schept klaarte die 
onverklaarbaar blijft en ook na vele malen 
lezen heilzame verbazing wekt, zo ludet een 
zin uut een juryrepot veur dichtkeunst. 1k sluut 
mi'j daorbi'j an, want zoen soorte van 
ervering had ik bi'j et lezen van disse 
gedichten. Dat een lezer deur poëzie 
verwonderd of alderdeegst raekt wodt, maekt 
dat die him over een tekst verwonderen 
blieven kan. En dan bin ik weer weeromme 
bi] et begin van disse receensie daor ik al mm 
of meer in angaf daj' altied weeromme 
moeten naor et gedicht daor meer in staot as 
dat d'r an woorden veur de verklaoring of 
interpretaosie veurhanen is. De hieltied 
blieven de gedichten verwonderen. 

Willem Jan Teyema, Doe gebeurde et, 

Haelen 2001. ISBN 90 6466 109 X. 

Johan Veenstra, Winterlaand, gedichten, 

Ni'jhooltpae 2001. ISBN 90 6466 108 1. 



Rienk Klooster 

Et karkien van Langedieke 

Karke en klokkestoel van Langedieke, in 1722 
tekend deur Jacobus Stellingwerf. Et origineel wodt 

beweerd in et Fries Prentenka b/net van et Fries 
Museum in Liwwadden. 

lene van de mooiste ktokkestoelen is te 
vienen op et karkhof van Langedieke. As 1k 
mij ofvraoge wat disse now krek zo biezunder 
maekt, dan daenk 1k dat et wat te maeken het 
mit de lenvoold van de konstruktie, de 
harmonieuze vorm, mar veural ok mit de 
dakbedekking. Bi'j mien weten is d'r mar len 
klokkestoel waor de kappe van ofdekt is mit 
oolderwetse rooie dakpannen: die van 
Langedieke. 
Vaeke heb 1k, as ik zo leup te miemeren over 
et karkhoffien, perbeerd om mi'j veur te stellen 
hoe et d'r vroeger uutzag, doe de karke d'r 
nog ston. Et plak kuj' nog zowat anwiezen en 
d'r zullen in de grond grif nog sporen van te 
vienen wezen. En 1k hope dat d'r nog es 
archeologisch onderzuuk daon wodt waor-
deur d'r wat meer Iocht komt, niet atlienig in 

de vroegere karke, mar daormit ok in die van 
et dorp. 
Langedieke had inderdaod ooit een eigen 
karke mit daorbi'j een weme, dat wit zeggen 
een pasteri'jeptaetse waor veur 1580 de 
pastoor op woonde en boerkte. Wan neer 
Langedieke tot een zelsstanige perochie 
verheven is, is niet mit zekerhied te zeggen. 
Et moet betrekketik taete gebeurd wezen, 
want in een dokement uut 1408, waor de 
Stettingwarver perochies in opnuumd 
wodden, komt Langedieke (en ok Makkinge) 
niet veur. Et zot wezen kunnen dat et 
doedestieds nog heurde onder et veut ootdere 
Appelsche en dat d'r in de loop van de 
vuuftiende ieuw pas zoveut meensken 
woonden dat d'r een eigen perochie sticht 
wodden kon. 1 

D'r is een tekening uut 1722 van Jacobus 
Stettingwerf waor et karkien op ofbeetd staot, 
mit daornaost een dubbete klokkestoel mit 
twie klokken. In 1856 is iene van de beide 
klokken verkocht om van de opbrengst een 
ni'je klokkestoel betaelen te kunnen. 2 

Bouwkundig bekeken het et karkien dudetike 
kenmarken van de gotische bouwstiel: 
spitsboograemen en steunberen. Boven de 
ingaank is een nis waor een heitigebeetd in 
ston. Wie de petroon of bescharmheitige van 
de karke van Langedieke was, is niet bekend. 
De dichtmetsetde ingaank rechts was ooit de 
ingaank veur de priester. An de oostkaante 
was ommes et koor waor et attaar ston. 
In de tied van de Reformaosie, in 1580, is de 
karke zuverd van attes wat rooms was: 
beelden en altaars mossen d'r uut, muurschit-
derings verdwenen aachter een taoge 
witterskalk. En de pastoor mos plak maeken 
veur een predikaant. In et begin was d'r veur 
de grieteni'je Stettingwarf-Oostaende mar 
iene dominee, mar in 1640 kregen de dörpen 



Karkhof en klokkestoel van Langedieke. 

Makkinge, Else en Langedieke mit heur dat dit gebouw is afgebroken'. 6  Ondudeliker 
drienend een eigen predikaant, die kwam te kan et nauweliks! Oosterwijk is daor tegen- 
wonen op de pasterie in Makkinge. 3 over hiel wis van de zaek: Het kerkgebouw is, 
De hervormde gemiente van Langedieke het bouwvallig zijnde, omstreeks 1830 afgebro- 
flog tot 1762 de oolde wemeplaetse, waor de ken'. 7  Et Iiekt op een citaot, mar de bron waor 
dominee et vruchtgebruuk van had, in heur hi'j dit gegeven an ontliend het, nuumt hi'j niet. 
bezit had. 4 1k bin altied uutgaon van de betrouwberhied 

van disse bewering, totdat ik een peer maond 
Mar now de vraoge wan neer de karke van leden een kaorte onder ogen kreeg, die in 
Langedieke ofbreuken is. In de Tegenwoor- 1815 tekend is deur C. Boling 8  waor et kark- 
dige Staat van Frieslaand uut 1787 wodt hof van Langedieke op angeven is mit een 
melding maekt van een karke zonder toren. 5  klokhuus zonder karke. Dat maekte mi'j ni'js- 
Popping neteert: 'Langedijke had vroeger een gierig en ik gong veerder op zuuk. In et deup- 
kerk zonder toren. 't Is al vele jaren geleden register van de hervormde gemienten van 



Makkinge, Else en Langedieke vun ik dat d'r 
veur et laest deupt was in Langedieke op 8 
juni 1742. 9  Dat was toegelieke een anwiezing 
dat de karke op Langedieke warschienlik al in 
de achttiende ieuw zo niet ofbreuken, dan 
toch zeker buten gebruuk raekt was. In de 
rekening van de karkvoogdij van de periode 
1733-1750 10,  opmaekt deur Theunis Pieters, 
'altkerkvoogd van Langedijke' vun ik bi'j de 
inkomsten van 1747 de netisie: 

'Den 14 October ontvangen van Doctor 
Meekhof (Meekhoff was de siktaoris van de 
grietenje Stellingwarf-Oostaende) wegens 
boelgoed van de afgebroken kerke te 
Langedijke de som van honderdtwintig 
carolyguldens, negentien stuivers, twee 
penningen.' 

le kun niet zeggen dat Meekhoff vlot was in et 
ofhaandelen van disse financiële traansaktie, 
want de karke moet al een peer jaor eerder 
sloopt wezen. Bi'j de uutgaoven van 1744 vun 
ik optekend: 

'Den 20 November aan Jacob Reints voldaan 
wegens darn maken en pannen tellen op 't 
kerkhof twee carolyguldens' en 'Den 25 
November aan Egbert Coenderts, Mr. 
Timmerman te Makkinga. Voldaan wegens 't 
afbreken van de kerke de som van vier 
carolyguldens en 13 stuivers'. 

Aj' dr van uutgaon dat de karkvoogd Theunis 
Pieters wat viotter west bet mit et betaelen as 
Meekhoff, dan kuj' hier uut opmaeken, dat de 
karke van Langedieke ofbreuken is in 1744. 
Dus 22 jaor naodat Stellingwerf him mit zien 
tekening veur et naogeslaacht vaastelegd het. 
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Lily Köhler 

Edelstienen 

Een peer maonden leden zag ik in een 
etalage bi'j een juwelier een prachtige blauwe 
stien liggen. Hi] zat in een zulveren ring. D'r 
lag een kaortien bi'j, daor op ston: Aquamarijn. 
De hieltied weer, tussen et bosschoppen 
doen deur, wodde ik naor die eta lage 
toetrokken. 
De volgende dag stapte ik de winkel binnen. 
D'r kwam een oolde, maegere man op mi'j of, 
die een loep mit een touwgien om de nekke 
hangen had. Hi'j zag d'r hiel betrouwber uut. 
'Is dit een echte aquamarijn?' vreug ik. 'Gien 
synthetisch kleurde stien?' 
'Absoluut echt,' antwoordde de man. '1k stao 
d'r veur in. 1k heb him zels op de beurs kocht 
van een slim betrouwbere firma. Daor kun jow 
wisse van wezen.' 
Oe zo gelokkig leup ik even laeter, mit de ring 
om mien vinger, de winkel uut. Buten in et 
daglocht schitterde hi'j zo prachtig, dat ik 
haost tegen een lanteernpaol opleup doe ik 
naor him keek. 
Ni'jsgierig zocht ik een peer daegen Iaeter in 
de biebeltheek naor boeken, die wat over 
edelstienen te vertellen hadden. 1k wol alles 
over de aquamarijn an de weet zien te 
kommen. 
'De stien hooltje jeugdig en maektje 
onbezorgd,' ston d'r in et boek. 'Hi'j geft trouw 
en een waarm hatte. Hi'j bescharmt de 
onschuld en de zuverhied.' 
Zo, zo, dat is niet mis, docht ik en las gauw 
veerder. 
'Hi'j helpt tegen ongemak an de zenuwen, 
opzette klieren, koezepiene, maege-, lever-
en oogkwaolen. Et is de stien van de 
helderzienden en de mystiekelingen. Hi'j 
schinkt mentaole helderziendhied en 
alwetendhied.' 
Tjonge, jonge, docht ik weer, as al die 
biezundere krachten mi'j in mien daegelikse 
levenskuier gezelschop holen, kan mi'j 

hielemaole niks meer gebeuren. 
1k vuulde ml] een weke geweldig totdat ik, 
hielendal onverwaachs, op een fesien een 
vrouw tegen et lief leup die edelstienkundige 
bleek te wezen. 1k gaf heur de ring en vreug 
as mien stien een echte aquamarijn was. 
Ze hulp me in twie sekonden uut de droom, 
waor ik de oflopen weke in geleufd hadde. 
Heur eerste reaktie was: 'Hoevule hej' d'r veur 
betaeld?' 
'Honderd gulden,' zee 1k. 
'Dan kan et nooit een echte aquamarijn 
wezen,' antwoordde ze lakoniek. 'Een echte 
kost minstens twieduzend. Ok zol hi'j clan niet 
in een zulveren, mar in een goolden of 
witgoolden ring zitten. Zonder instermenten 
kan ik d'r niet percies over oordielen, mar 
neffens mi'j is et een doodgewone blauwe 
spinel.' 
'Een spinel... is dat een synthetisch kleurde 
stien?' 
'Ja,' zeeze. 
'Ze hebben me dus veur et lappien holen.' 
'Beheurlik,' antwoordde ze nochter. 
Een betien wezenloos leup ik die aovend 
weeromme naor huus. 
1k was glen helderziende en gien mystiekeling 
meer. 1k bleef niet meerjeugdig en zol vast en 
zeker last kriegen van de zenuwen, opzette 
klleren, maege-, lever- en oogkwaolen. In et 
vervolg zol 1k, krek as vroeger, weer vol 
zorgen en zonder biezundere gaoven deur et 
leven gaon. 
1k keek naor de blauwe, prachtig fonkelende 
stien. Ft leek wel as dee hi'j juust now nog 
meer zien best om mien andacht vaaste te 
holen. 
'Al bin ie dan gien echte aquamarijn, toch hool 
ik van je,' fluusterde 1k zachies. '1k mark et 
vanzels wel welke krachten ie toch nog veur 
me in petto hebben. 1k waacht wel of...' 



Otto de Vent 

sch rieversronte 
(anagram) 

schrieversronte 
vereert s chronis 
roert in verssche 
schoert vers rein 
chroniseert vers 
versiert schoner 

sch rieversronte 
verschoert rein s 
vereist schoner 1: 

'n schroeve, rister 
schriever te nors 
schier vers 'n toer 

sch rieversronte 
storen schriever 

verschone 'r, et is 'r: 
schrieverstoren 



Extra katern deur Pieter Jonker 

Trijnie van der Wal vuult heur thuus in et Scheene-gebied 

Trijnie van der Wal uut Rottum expeseert in 
'De Kijkzaal' in Wolvege mit heur cyclus 
'Nagelaten geheugen van 27 augustus - 
5 oktober. Een tentoonstelling die as eerder 
te zien was in 'Kunstruimte Wagemans' in 
Beetsterzwaog. Een protte meensken trokken 
daor henne om in de kunde te kommen mit et 
wark van Trijnie van der Wal. Wark waor as 
netuur en laandschop van de Westhoek van 
West-Stellingwarf mar ok heur femiliegeschie-
denis in centraol staon. Hoogste tied om heur 
es op te zuken in Rottum en es mit heur te 
praoten over heur wark en heur femilie. 

Aaltje Bakker 

Trijnie van der Wal woont en warkt an de 
Oude Postweg in Rottum. Heur atelier het ze 
an huus mit een prachtig uutzicht over de 
lanen. Ft atelier is roem van opzet, al liekt 
heur husien an de buterkaante niet botte 
groot. Kaasten vol mit boeken, taofels langs 
de kaante, eigen wark an de waand en alles 
mooi op odder. Et gesprek gaot uut aende. 
Trijnie praot Fries, Hollaans en Stellingwarfs. 
Et Stellingwarfs kent ze uut de femilie van 
memmenkaante. Heur mem Aaltje Bakker het 
heur hiele leven Fries mit heur praot. Ze 
woonden op 'e Lemmer. In et laest van heur 
even praotte Aaltje Bakker Stellingwarfs 
tegen heur dochter. Aaltje Bakker was trouwd 
mit Hendrik van der Wal (1909-1961). Ze 
raekte op 7 december 1999 uut 'e tied. Et 
wegraeken van heur mem was veur Trijnie 
van der Wal een biezundere ervering. Ze 
verbaosde heur over de levenswil en -kracht 
van heur mem, wiels ze aenhik hielendal an 
aende was. Trijnie van der Wal kan prachtig 
vertellen over hoe as et aende van heur mem 
kwam en hoe zi'j dat ondergong. 

Al nemt Trijnie heur veur om ahhiend Fries te  

praoten, tiedens et vraoggesprek klinkt et 
Stelhingwarfs hiel vaeke. Ze vertelt eupen en 
eerhik, hoolt niks aachter en kan et wel 
praotende holen. Een echte vertehler! 

Jouk Bakker veur et stemlekaol in de 
schoele van Sliekenborg (1922). 

Jouk 

De pake van Trijnie is de bekende visker 
Jacob (Jouk) Bakker (1872-1940), die vaeke 
op petret zet is deur de keunstschilder Dirk 
Kerst Koopmans. Pake kent ze alliend uut de 
femihieverhaelen, mar Beppe Trijntje Schaap 
(1874-1962) het ze wel mitmaekt. Beide rae-
ken weg op 'e Lemmer. Jouk Bakker is geboren 
in Gietern en Trijntje Schaap in Scharpenzeel. 
Zi'j was al as hiel jong maegien as turfmaek-
ster an et wark. Jouk en Trijntje trouwden op 
23 meert 1895 in Wolvege. Ze kregen twaelf 
kiender. Trijnie van der Wal kan nog prachtig 
beschrieven hoe as beppe in et laeste van 
heur leven dan es een peer weken bi'j die was 
en dan weer es een peer weken bi'j iene van 



Boven de foto van Brecht Bleeker, onder et schllderi7 mit veurhang (mit as titel Jouk) van Trijnie van der 
Wa!, zoas John Stoel uut Haren et fotografeerde. Spietig genoeg bin de zaachte kleuren van de 

veurhang in disse zwat-wit reproduktie niet zichtber. 

tl 



Tnjntje Bakker-Schaap (1874-1962). 

de aandere kiender. Ze dee dan alle kleren 
over mekaander henne an, dan hoefde ze niet 
zovule begage te sjouwen. 
Twaelf kiender dat is niet niks. Eerst kwam-
men d'r drie jongen. De alderjongsten weren 
twie maegies een twieling: Wiebigje en Jeltje. 
Dat wodde Trijntje wat tevule van et goeie. 
Aaltje kreeg de opdracht dat zi'j mar zorgen 
mos veur Wiebigje, mar Aaltje was ja mar 
acht jaor oolder.... Now Aaltje d'r niet meer is, 
onderhoolt Trijnie et kontakt mit heur tante 
Wiebigje, die in Et Vene woont. En tante Wiep 
is ok een ras-verteller. Die is op et heden 
doende om alderhaande herinnerings uut 
heur leven op pepier te zetten. Et leven en et 
warken in de Westhoek was veur de femilie 
Bakker niet altied lieke makkelik. Dirk Kerst 
Koopmans legde op zien meniere al een 
protte vaaste in zien boek Wiend in et net mar 
et is beslist Ok slim de muuite weerd dat 
meensken uut eigen onderviening over die 
tied schrieven. 

Ode 

De tentoonstelling van Trijnie van der Wal kan 
zien wodden as een ode an heur femilie van 
memmen kaante. Een femilie van veenarbei-
ders en turfmaekers, turfmaeksters en boere-
meiden, rietsnieders en rietdekkers, rietdek-
sters en rietsniedsters, roergangsters, 
haandelersters en ni'jsters, haandelers, 
schippers en viskers. Centraol in de expesisie 
staon acht acryl schilderi'jen mit veur elk 
schilderi'je een uut laogen bestaonde deur-
zichtige textiele veurhang. 
Doe Trijnie van der Wal besleuten hadde dat 
ze de geboortestreek van heur veuroolden in 
bield brengen wol, vreug ze eerst heur 
dochter Brecht om foto's te maeken in et 
gebied. Zo wodde et een projekt dat vier 
ginneraosies raekt: heur pake en beppe, heur 
mem, heurzels en heur dochter. 

Eigen weg 

Trijnie van der Wal tekent al zolange as et 
heur heugen kan. As kiend kreeg ze een 
tekenboek. As ze wat tekend hadde, gomde 
ze et laeter weer uut omdat et hebben van dat 
tekenboek veur heur slim belangriek was. Mar 
Ok knutselen en ni'jen dee ze as kiend al hiel 
yule. Heur mem konterleerde aovens altied of 
d'r nog een deuze mit sniepsnaoren onder 
bedde ston. Dat moch niet, aanders wus ze 
zeker dat ze naachs nog weer an et knutselen 
gong. Altied mar weer wat maeken. Doe ze op 
'e ULO zat, vreug heur heit heur of ze niet 
naor de keunstakedemie wol. Now nee, dat 
vun ze doe zo anstellerig. Op 'e ULO en laeter 
op 'e kweekschoele altied goeie ciefers veur 
tekenen en haandwarken. Alles wat ze op 
kreatief gebied in hanen kreeg, dat maekte 
ze. Ze het bi'jgelieks hielendal gien les had in 
schilderen, mar doe ze trouwd was mit een 
keunstener kreeg ze alderhaande materiaolen 
binnen haandberiek. De kweekschoele het ze 
niet ofmaekt, want dat vun ze een vreselike 
opleiding. Eerst moj' nog een peer jaoren 
leren, veurdaj' kweken mochten. Dat hadde 
ze wel graeg wild: veur de klasse. Mar ze was 
een fleurige jongemeid die mit voIle teugen 



van heurjonkhied geneut. De schoele was 
een te stief kerset veur heur. En aj' van 
schoele gongen, clan moj' an et wark. 
Taandartsassisente eerst en laeter op 
kantoor. Mar naost heur wark bleef ze doende 
mit tekenen en et maeken van dingen. Zels ok 
alle kieren maeken. Gewoon omdat ze d'r 
aorighied an hadde. Nog niet in et besef dat et 
meer betekenis in jow leven hebben kon. 
Boele Bregman en Thom Mercuur vunnen dat 
ze les nemen mos, omdat ze telent in heur 
zaggen. Trijnie vun dat niet zo botte neudig. 
De opvoeding van heur beide dochters kwam 
op et veurste plak. Wel gong ze laeter de 
akten K en U haelen veur et lesgeven 
meugen in textiele warkvorms, mar tegen de 
tied dat ze de akten hadde, wodden die 
vakken ofschaft. Zat ze d'r weer naost. Mar de 
hieltied ontdekte ze ni'je materiaolen. Zo gong 
ze mit waetervarve warken en laeter mit 
eulievarve. Dan kocht ze een boekien over de 
techniek en toogde an et wark. 

In een lange riegel van jaoren was ze slim 
drok mit quilten. Op dat terrein het ze 
prachtige keunstwarken maekt. Ze lat foto's 
zien van heur wark en vertelt over de 
techniek. Ze sch reef tegere mit Ankie Vytopil-
Diemer twie boeken veur uutgeveri'je 
Cantecleer: o.e. Strokenquilts in het interieur. 

De twieling Wiebigje en JeItje en in de midden 
heur mem Trijntje Bakker-Schaap. 

Over heur elgen wark verscheen in 1993 een 
heufdstok in et boek Quilten in Nederland. 
Werk en methoden. 
De laeste jaoren krigt et schilderen bi'j heur 
de veurrang. Ze zicht ok altied meugelikheden 
om technieken te kombineren. 

Nagelaten geheugen 

Trijnie van der Wal het op basis van de foto-
serie van heur dochter een keuze maekt van 
acht foto's. Op basis van die acht foto's maek-
te ze acht overwegend zwat-wit schilderi]en. 
Veur die schilderi'jen maekte ze veur elk 
ofzunderlik een veurhang van tule, voile, 
pepier, gaorens en acrylvarve. In die veurhan-
gen bin de kleuren van et gebied verwarkt, 
mar ok taferelen die verbunnen binnen mit de 
femilie van memmen kaante. 
De acht ontstaone keunstwarken heuren 
aenlik bi'j mekere te blieven, mar twieje bin 
now ankocht veur et Stiltecentrum van et ni'je 
ziekenhuus in Et Vene. Et bin keunstwarken 
van een groot fermaot. 

Ontdekkingsreize 

Trijnie van der Wal blift niet stille staon in et 
bruken van materiaolen en technieken. Et 
schilderen het op et heden wel de overhaand. 
Ok et schilderen op stoffen. Ze bruukt 
trouwens altied ni'je stoffen. Wat heur ok zo 
boeit is et zonuumde 'rapport'. Dat zoj' 
omschrieven kunnen as et basisstramien van 
et bed rokken van stof. As ze dat ontdekt het, 
gaot ze daor mit an et wark. Ze scheurt de 
stoffen clan in stroken en ze verdicht et clan. 
Et rappot komt d'r clan veur te hangen. Ze 
maekt graeg heur warkstokken driedemensio-
naol. Ze warkt graeg mit gelaogdhied. Zo is et 
in et echte leven ok neffens heur. Et is altied 
toch weer even aanders as daj' in eerste 
anleg daenken. 

Ze het al verschillende thema's uutwarkt. Zo 
het ze een riegel warken maekt daor as de 
Twiede Wereldoorlog centraol in staot. Op et 
heden is ze doende mit een projekt baseerd 
op foto's van de femilie V.d. Wal. Ze daenkt 



Jouk Bakker (links) mit een kammeraod an et snoeken op 'e Scheene. 

nog an een projekt mit Gaasterlaand as 
onderwarp. Dat is ok een plak daor as ze 
graeg komt en kuiert. 

Respekt 

Veur et projekt 'Nagelaten geheugen' is de 
driefvere toch veural et respekt dat de 
keunsteneresse het veur heur femilie. 
Aarmoede, hadde warken, toch eerlik blieven 
en de fleur drin holen. Ondaanks aHe 
tegenslaegen mit ziekte en dood. Hoe die 
meensken heur deur de tied sleugen, dat is 
indrokwekkend. Trijnie van der Wal koestert 
de verhaelen, de foto's, de kienderlieties uut 
heur femilie, mar ok de ienvooldige dagboe-
kies van pake Jouk Bakker. De verhaelen 
dreegt ze over an heur eigen kiender en in 
heur wark an een bried pebliek. 
Verhaelen die van de haast ok in et nisblad 
Stellingwarf verschienen zullen. Verhaelen 
schreven deur Vrouw Wiebigje Hamstra- 

Bakker. Verhaelen die rondom in de femilie 
verteld wodden, zoas et verhael over die twie 
aolen. As de aolen trekken gongen naor de 
Sargassozee, clan was et veur Jouk Bakker 
een goolden tied wat de visvangst angaot. len 
keer in die tied vuulde Jouk Bakker him niet al 
te best, dat zien zeunen Woolter van achte en 
Aole van zesse mossen die naacht et wark 
mar van him overnemen. Ze kregen van heur 
mem elk twie eerpels mit as leeftocht. Meer 
was dr niet. De netten mossen aovens uutzet 
wodden en morgens veur vier ure weer 
inhaeld wodden. Dan begonnen de turfschip-
pers weer te veren. Nao et uutzetten van de 
netten en de eerpels konnen ze even slaopen 
in een oolde turfbok. Ze kregen spul bij et 
koken en begonnen te vechten. Pietereulie-
stel omme en de boel in de braand. Mit jassen 
wodde alles uutslegen. Ze weren zo zwat as 
roet wodden en daor mossen ze toch ok wel 
omme lachen. De netten wodden een peer 
uren laeter weer inhaeld en ze zatten vol mit 



Fragment uut et dagboekien van Jouk Bakker. 
Op 25 meie 1939 staot dr.-  voor eerst 

dobbers gelegd. 

aol. Et was zwaor wark veur de joongies. Ze 
konnen de boot amperan naor de overkaante 
kriegen. Ze kwam men op et idee dat d'r mar 
een peer aarmdikke aolen elk an een touw 
veuran de boot vaastebunnen wodden 
mossen. Die twie dikke aolen konnen dan 
ommes de boot wel naor de overkaante 
trekken. Mar ja, doe die beide aolen over 
boord zetten weren, knapten binnen de kotste 
keren die dunne touwgies. Vot dure, dikke 
aol. Pas jaoren laeter dusten ze heur heit te 
vertellen hoe as zi'j as kleinjongen twie dikke 
aolen verspeuld hadden. 

De Scheene 

Et projekt mit de acht schilderien mit de 
textiele veurhangen over et Scheene-gebied 
gaf Trijnie van der Wal gelegenhied om 
alderhaande beelden die ze hadde een plak 
te geven. Juust deur et iene beeld veur et 
aandere te hangen. Ze warkt graeg mit die 
gelaogdhied, driedimensionaol. Et is altied bi'j 
naoder inzien net even weer aanders. 
Ze lat een warkstok zien daor as ze gele stof 
in verwarkt het. In eerste instaansie daenk ie 
dat is geel, mar aj' hiel goed kieken kuj' zien 
dat ze vier verschillende stoffen mit een 
verschillende kleur geel bruukt het. 
"Alle gevulens die ik veur et Scheene-gebied 
hebbe, heb ik vaastelegd in disse acht 
keunstwarken," vertelt ze, "netuurlik is et wel 
een betien een mement-opnaome, want a'k 
now een peer jaor laeter of eerder mit dit 
projekt uut aende gaon was, dan was et 
netuurlik aanders wodden. Juust een tied dat 
je mem lange ziek is en wegraekt, het zien 
gevolgen had veur mi'j en mien wark." 
Awwe daor now even op deurgaon zegt 
Trijnie van der Wal: "Et is gien vorm van 
verwarking, mar ik hebbe wel et gevuul van 
dat ik d'r now klaor mit bin. Dan is et dudelik 
en is et te overzien. 1k hebbe me in ien van 
mien projekten ok inspireren laoten deur et 
Iaandschop aachter mien huus. Dat heb ik 
daon en daor bin ik dan klaor mit. Daor kom ik 
niet op weeromme. Dat gelt now ok veur et 
Scheene-gebied. Al zollen ze tegen me 
zeggen dat ik nog mar es een peer maeken 
moet, dan zol ik et echt niet weten. 1k kan ok 
niet van elk willekeurig laandschop zoe'n 
warkstok maeken. 1k moet et deurleefd 
hebben, ik moet et onderzocht hebben, ik 
moet d'r wat mit hebben. 

Aandere aktiviteiten 

Trijnie van der Wal is naost mem (dat moet 
veurop) en keunsteneresse ok vri'jwillig 
mitwarkster bi'j et Fries Museum op de 
textielofdieling. Ze helpt daor ok bi'j et 
inrichten van expesisies. Ze is ok slim 
ni'jsgierig as et gaot om et bekieken van 
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Keunsteneresse Trijnie van der Wal. 

tentoonstettings. Deur et yak keunstgeschie-
den is in heur opteiding tongerde ze meer en 
meer naor et heurzels verdiepen in alder-
haande aspekten van de beeldende keunst. 
Ze hoott van tezen en van meziek. Ze zingt in 
een koor. Trijnie van der Wat warkt overdag 
en aovens is d'r genog tied veur aandere 
dingen. Ze vint van heurzets dat ze votop 
overal van geniet. Ok at zat et heur wet es 
even niet mit in et teven. "Aj' len keer onderuut 
gaon, is dat wet genog. Aj' die diepte ien keer 
had hebben, hoeft dat niet weer," zegt ze. Ze 
nemt een veurbietd an de starke vrouwen in 
heur femilie. Stark betekent in heur gevat niet 
had. 
"Netuurtik hadden ze et in die aarmoedige tied 
an De Scheene muuitik, mar ze weren wet 
getokkig. Ze geneuten toch ok! Zo kiek ik ok 
tegen et teven an," zegt ze. Ze is slim btiede 
mit heur beide dochters, die in heur beider 
wark ok et kreatieve kwiet kunnen. 

Uren praoten we over et teven en over heur 
wark. Et tiekt me toe dat ze nao een drokke 

dag in Liwwadden toch wet muui is, mar zo 
now en dan ktinkt heur heldere tach weer deur 
et atelier. 
Slim onder de indrok bin ik van de prachtige 
quitten en van heur warken mit schilderi'jen in 
kombinaosie mit textiele technieken. De tied 
vtigt veurbi'j in Rottum. Mar hoe zol et ok 
aanders mit iene, die et echte vertetlersbloed 
van De Scheene in heur het. 

De tentoonstelling 

Nagelaten geheugen van Trijnie van der Walls te zien in de 

Kijkzaal, Doctor Dreeslaan 22, Wolvege van 27 augustus - 

5 oktober. 

Eupeningstieden: 

maendags: 14.00- 17.00 ure, deensdags: 10.00 -12.00 ure, 

14.00- 17.00 ure en 19.00-20.30 ure, woensdag : 10.00 - 12.00 

ure, 14.00- 17.00 ure. donderdags as deerisdag, vri'jdag as 

woensdag en zaoterdag : 10.00 - 12.00 ure. 



'Berek/auw' van Tnjnie van der Wa! (ac,yI op linnen, tule, voile, baand en gaorens). 
Foto: John Stoel/Haren mit daank an Kunstruimte Wagemans Beetsterzwaog. 



Koosje Hornstra 

Veuruutdrokt en weeromme haeld 

Aj'm dit stokkien lezen bin de wereldkam- Hup Hollaand hup 
pioenschoppen voetbal al lange weer aachter 
de rogge. Zonder Nederlaand d'r bi'j kikt et Leve et voetba/len! 
hiel aanders. Veur mi'j is dat temeensen een Doe mit, sluutje an! 
stok ontspannender. 1k kriege d'r altied zoe'n Die jongen van Hollaand, 
hatkloppings van as et spannend wodt, die kun d'r wat van! 
omda'k zo graeg wil dat wi'j' winnen. Zwaai mitje v/a ggien, 
Meerstentieds zorg ik clan da'k een breiwar- gedreegje as man! 
kien hebbe, clan hebben mien hanen wat te Wees vaderlaanslievend 
doen. Hoe spannender et wodt hoe hadderde waoras dat nog kan. 
pennen tikken. Hoe langer Nederlaand van de Oons Nederlaandboven! 
perti'j is hoe gauwer de trui klaor is. Kom op rood, wit, blauw. 
Strafschoppen nemen as et onbeslist eindigt Oranje, die maekt et, 
vien ik hielemaole een ramp. Die keer dat in we lussen ze rauw! 
Frankriek, Nederlaand tegen Brazilië Bejubel de he/den, 
strafschoppen nemen mos, bin 'k op et husien vereerze as God. 
zitten gaon. Wel mit de deure op een kier clan Moe]' zien wat een veurzet! 
kon 'k de reakties van de manluden nog Toe, trap him kepot! 
heuren. Dit is pas genieten, 
Ditjaor he'k dus rustig kieken kund. In De hierleven we veur. 
Ovend van oktober 1975 vun ik een klein Veur brood en veur speulen, 
gedichien van Karst Albert Berkenbosch over een wereld vol fleur. 
voetbal en doe Nederlaand nog wel mit dee Een wereld vol bommen, 
schreef Johan Veenstra d'r een gedicht over. vol onrecht en flood. 

Mit honger en dust, 
mit wanhoop en dood. 

Voetballen Mar toe, niet an daenken, 
wat geft dat gezeur. 

Een transfer en traktement WI] gaon over lieken, 
Stadion en sterren Wi] voetballen deur... 
Hysterie en Heineken 
Wat bloed en botbreuken Johan Veenstra, december 1975 

en argens nog een voetballe 

Karst Albert Berkenbosch, oktober 1975 





Harmen Houtman 

Zoemerwiend 

Hi'j leidet mi'j of, de zoemerwiend, 

deur 't kruzen van zien aosem 

mit de straolen van de zunne. 

Hi'j tilt et zaand as in een wiendeldaore 

en blaost et in dunne golfies 

over jow huud, die zien blaanke 

wintergtaans verleuren is. 

Hij verwart mien mooie dag 

deur 't schrutene, reenfelige waeter 

mit kracht deur schoemkoppen te ontsieren. 

De zoemerwiend versteurt mien heufd; 

ik raek je an, mar 't wil niet lokken, 

mien vingertoppen strieden 

mit korrels onwillig zaand 

Een klein gevecht 

om jow te winnen op een zunnedag, 

'k verslao him as bi'j schiemer 

de scharpe zunne zien zocht tot odder ropt. 

Jow huud is koold, 

mar jow woorden gloeien nog. 



Jan Veldhuizen 

Komputer 

1k hebbe Iaestdaegs een komputer kocht. Ja, 
ie kun in disse mederne en raozend vtogge 
tied niet meer zonder zoe'n ding. te zien op 'e 
tiltevisie altied atlemaote van die rektames van 
'www.ie vraogen mar raek.nI'. Soms moet d'r 
dan ok nog een aepestattien tussen. Aj wat te 
weten kom men willen dan kan dat vandaege-
an-de-dag alt ienig nog mar mit internet. 
Titlefoneren kan niet meer. Aj' tegenwoordig 
ien of aandere instetling betlen, dan kriej' 
zoe'n tiltefoonautomaat an de tijn en die 
verteltjow dan mit zoe'n btikken stemme daj' 
veur dit een iene drokken moeten en veur dat 
een twieje of een drieje. Aj' dat dan doen kriej' 
weer een nije automaat mit nog een protte 
vraogen en moej' weer een iene of zo 
drokken. Mar een meenske kriej' nooit an de 
tiltefoon. De belastingdienst is daor hiel stark 
in. Dus dan moej' wet een komputer kopen en 
et op internet perberen. 
De ankoop van dat ding het trouwens nogat 
wat voeten in de eerde had, heur. Veurdaj' 
zoe'n ding kopen gaon, geft iederiene je 
ongevraogd 'goeie' raod. Et moet een 
Kompak wezen of een le-Bee-Em. Mit zovule 
'megabait'. En een 'zeedee-rom' moet d'r ok 
op zitten. En een 'skenner'. 
le wussen d'r at niks van, mar now weej' 
hietemaote niks meer. Wat bin dat attemaot 
veur dingen? 'Megabait, skenner, zeedee-
rom'. 1k heb lange teden altienig mar een 
typekursus had en atderdeegst dat typen kan 
'k niet zonder fouten. 
Afijn, 1k heb dus now zoe'n mesiene anschaft. 
lkke op een middag mit mien vrouw naor de 
winkel. Ja, mien vrouw gong mit. Niet dat zi'j 
d'r verstaand van het, heur, mar aanders kriej' 
Iaeter te heuren daj' et niet goed daon hebben 
en dat zi'j et vute aanders, en veurat beter, 
daon had. Leer mi'j de vrouwluden kennen! 
Dus om dat te veurkommen moch en moest 
ze mit. 

In de winket had ik ok nog een klein per-
bteempien. De man die de apperaoten 
verkocht, zee dat d'r ok een moes bi'j heurde. 
tk zee da'k die niet hoefde. Nee, ik heb een 
katte. Wat moe'k dan mit een moes doen? Die 
wodt atlienig mar opvreten. tk mos nog 
betaeten ok veur die moes. Mar die komputer-
keret zee dat die moes d'r wet bi'j mos, 
aanders warkte et apperaot niet goed. 1k 
docht nog: Verrek, zol d'r een moes in die 
kaaste zitten, die et hiete zaekien dri'jende 
hoott?' le weten wet wa'k bedoete. te zien wel 
es zoks bi'j een kavia in de kouwe. Mar dat 
bteek niet zo te wezen. De moes bteek een 
apperaotien te wezen waor aj' op drokken 
konnen. Et hiette atliend mar 'moes'. Hi'j 
vertetde ok nog daj' d'r een moes-aarm van 
kriegen konnen. 1k vreug mi'j wet of wat dat 
wezen zot, mar ik zee niks. Nee, ie willen toch 
niet dom tieken? 1k hut wieselik de koezen op 
mekeer. 
Nao een goeie weke ha'k et mesienegien in 
huus en doe kwam d'r een keret om alte 
draoties an mekere te kneu pen. Ansluten, 
nuumde hi'j dat. De moes was d'r ok bi'j. Et 
ding warkte prima. De komputerkeret dee mi'j 
een peer keer veur hoe 't mos en doe gaf hi'j 
mi'j een boekien waor et neffens him 
attemaote in ston. As 1k dee zoas et in 't 
boekien ston, dan kon d'r niks verkeerd gaon, 
zee hi'j. 
Hi'j vot en ikke mitien aachter 't apperaot. De 
schaekelder indrokken en werachtig, d'r 
kwam een beetd op et schaarm. Attemaot 
plaeties onder mekeer. tk drokte op de moes. 
Dr gebeurde niks. 1k drokte nog een keer. 
Weer niks. Potverdorie, bi'j die keret Iokte et 
wet. Had ik me soms besodemieteren taoten 
deur die keret? Ikwodde kwaod. Wat, kwaod? 
1k wodde duvets. tk drokte mar op de moes en 
d'r gebeurde niks. tk zag wet dat as 1k de 
moes beweug, dat d'r dan een pielkien over et 



schaarm hen ne-en-weer vleug. Per ongelok 
kwam et pielkien terechte op een plaetien op 
et schaarm. 1k drokte, en, goeie genade, et 
beeld veraanderde. 1k schrok mi'j zowat dood. 
Wat now? Zol hi'j now kepot wezen? Ikke et 
boekien d'r bi'j. Now, daor wodde 1k niet vrolik 
van. Et boekien was diels schreven in een tael 
die 1k op schoele noolt leerd had. Woorden as 
'Adobe - delete - insert- maximaliseerknopje - 
MSDOS-configuratiescherm' en gao zo mar 
deur. Et hiele boekien deur. 1k keek dr naor 
as een oele in de Biebel. Dit was Chinees 
veur mi'j. 
De vrouw ston dr ok nog even pies bi'j te 
kieken mit een gezichte van, ziej' now wel, 
mar ze zee niks. Nee, ze had him zels mit 
uutzocht. Ze kon dus niet yule zeggen. 
1k hebbe de knoppe waor aj' et apperaot mit 
uutzetten kunnen mar indrokt. Dat lokte mi] 
nog wel. 
Ach, zoe'n komputer is een mooi ding. Hi'j 
staot boven op 'e zoolder onder de stofkappe. 
Daor staot hi'j goed. 1k schrieve weer mit de 
penne. Zo bin 'k ok begonnen. Al die techniek 
is niks veur mi'j. 't Is mooi, veur een aander. 
Allienig, as 1k bedaenke hoevule jenever ik 
veur die centen kopen kund had, ja, clan 
schieten mi'j de traonen nog wel es in de 
ogen. 

Krummelties 

E-MAIL-ADRES 

Sund begin juli het de Stellingwarver Schrie-
versronte een e-mail-adres: 

steIIingwarfshetnet.nI 

WINNER PRIESPUZEL KELINDER 

Op et blattien van de Stellingwarver Spreuke-
kelinder van 20 en 21 meert van ditjaorston 
een priespuzeltien. Tal van meensken 
stuurden de oplossing daorvan op. De goeie 
oplossing was: Raevenswoold. Uut die goeie 
oplossings hebben we iene winner trokken en 
dat is Freddie de Vries van Hooltpae. Hi'j het 
onderhaand zien plies. een Stellingwarfs 
boek, van oons toestuurd kregen. Ok van dit 
plak of nog es oonze fielsetaosies, Freddie! 
(Red.) 

SPREUKEKELINDER 2003 

In de veurige Ovend konnen jim al lezen over 
et verschienen van de Stellingwarver 
Spreukekelinder veur et jaor 2003. Op dat 
mement was de pries van de kelinder nog niet 
bekend, mar dat is onderhaand wel et geval. 
De ni'je kelinder, mit veurop een prachtige 
kleurefoto van Wiebe Scheenstra, kost op 'e 
kop of 10 Euro. De kelinder is te koop bi'j de 
Stellingwarver boekhaandels en de Schrie-
versronte. (Red.) 



W.H. de Vries - historikus 40/45 

De oorlog in de Stellingwarven - 35 - 

In De Ovend van feberwaori 2002 hebben we 
et had over twie joodse femilies, die in de 
dattigerjaoren van de veurige ieuw een 
exportslaachteri'je hadden in Wolvege bi'j de 
spoorlijn naor Et Vene. Daor hullen ze heur 
veural doende mit et slaachten van varkens 
veur de export. Ok hewwe doe uut de doeken 
daon dat de femilie Mendels in Wolvege 
woonde en de aandere helte van de firma in 
Stienwiek. Dat was de femilie Slager. 
Wi] hebben nao de oorlog in Stienwiek een 
hiel gesprek had mit een zeune van de femilie 
Slager. Hi] vertelde oons, dat in 1942 de 
hiele femilie Slager bericht kreeg van de 
bezetters (de Duutsers dus) dat ze keurd 
wodden moesten veur uutzending naor een 
warkkaamp. We begriepen netuurlik alIe-
maole wel, dat die keuring mar een wassen 
neuze was en dat et allienig mar gong om 
alle joodse meensken onder kontrole te 
kriegen. In die warkkaampen, in disse 
omkrieten in Vledder, in Diever wel twieje, in 
De Fochtel en in Blesdieke mossen ze wel 
warken en onder die dekmaantel kregen de 
Duutsers et grootste diel van de mannelike 
joden bi'jmekere. Ze zollen clan warken onder 
toezicht van Nederlaanse opzichters. Op 2 
oktober 1942 sleug et net dichte over al die 
warkkaampen en binnen vierentwintig uren 
weren alle meensken uut die kaam pen op 
traansport zet naor et deurgangskaamp 
Westerbork. Dit gebeurde alweer onder valse 
beloften, deur te zeggen dat ze daor mit heur 
vrouw en kiender weer len gehiel vormen 
zollen. Niet veur niks hiette Westerbork doe Et 
kamp van de valse hoop. 
Misschien is et hier op zien plak om even een 
uutwiek te maeken naor dat kaamp van de 
valse hope en daor even op deur te gaon. De 
maendagaovend was in et kaamp een 
vreselike aovend, want clan wodde de list 
veurlezen van de meensken die de volgende 

dag op traansport gaon zollen naor in de 
meerste gevallen Auschwitz-Birkenau. Dr 
was een inkelvooldig spoor anlegd vanof 
Hooghalen naor et kaamp en et aende 
daorvan was an de heufdstraote die oostlwest 
deur et kaamp leup. Die heufdstraote hadde 
al gauw de naeme Boulevard de MisOres. De 
spoorlijn is nao de oorlog weer wegbreuken, 
mar op et oostelike aende van et veurmaolige 
kaamp, bi'j de veurmaolige eerpelbunker, is 
nog een stokkien van de lijn te zien. Degene 
die nog es in et kaamp komt en de betekenis 
van dat stok rails niet wet, moet dit mar es 
goed bekieken. Et stok spoor dat nog intakt is, 
daor gaot et omme. Hieronder liggen 93 
spoorbielzen. Die 93 spoorbielzen bin de 93 
traansporten die (meerstal op deensdag) 
vertrokken van Westerbork naor Polen of 
Duutslaand. Ze wussen percies wie en 
hoeveule meensken d'r in zoe'n traansport 
zatten. 
Aj' clan veerder naor veuren lopen, ziej' daor 
dat de rails ombeugen binnen naor de locht 
toe. Daorveur liggen vier losse spoorbielzen. 
Die vier losse bielzen hebben ok een 
betekenis. Et bin vier traansporten die per 
trein in Westerbork ankommen binnen o.e. 
uut et joodse zwakzinnigengesticht Het 
Apeldoornse bos. Disse vier treinen mit 
joodse zwakzinnigen weren zonuumde 
'ongeregistreerde transporten'. De stakkers 
bin in Westerbork niet iens de trein uut west 
en drekt deurstuurd. Doe de trein in et kaamp 
ankwam, weren d'r al dooien in de wagons en 
die bin d'r niet iens uuthaeld. 
Op een maendagaovend wodde d'r weer een 
list veurlezen en daor was ok een joongien bi'j 
van zoe'n jaor of zeuven. Doe de eredaegs de 
meensken in de veewagons drokt wodden, 
was etjoongien d'r niet bi'j. De kaampkomme-
dant A.K. Gemmeker, die altied bi'j et vertrek 
van de traansporten was, bemuuide him d'r 



Ok hier zat Jaap Slager onderdeuken. Et is in et Blesdiekegerveld, bif Pe en Rike. 

persoonlik mit. Hi] gong op onderzuuk uut in 
de barak waor et joongien onderbrocht was. 
Hi'j vun him votkreu pen in een hoekien van de 
barak. De onverlaot presteerde et om et kiend 
de wagon in te schoppen. De held hadde een 
min zin, want de radio hadde meld dat de 
oflopen naacht de Engelsen Düsseldorf 
bombedeerd hadden en daor woonde zien 
vrouw en de veerdere femilie. 
Et is ok gebeurd, dat een joodse vrouw mit 
een jong poppien in et lager in Westerbork 
ankwam. De vrouw was deur de ontberings zo 
vermaegerd, dat ze et poppien zels niet 
voeden kon. Ze was dus niet rendaobel en mit 
et volgende traansport gong ze naor Ausch-
witz. Gemmeker bemuuide him d'r mit en d'r 
wodde beld naor et ziekenhuus in Grunnin-
gen. Daor hadden ze veur die tied al de 
beschikking over een apperaot dat et eerste 
begin van een couveuze was. Op zien bevel 
kwam et apperaot naor Westerbork en daor 
kwam et verzwakte poppien in. Ok wodde d'r 
een dokter bi'jhaeld en die gaf de raod om in 
de voeding van et poppien (et drinken dus) 
daegeliks een peer druppelties starke draank 

te doen. Et poppien kwam goed an. Doe et op 
gewicht was, gong et mit et volgende traans-
port naor Auschwitz om vergast te wodden. 
Et kamp van de valse hoop. De kiender 
moesten Ok naor schoele in et kaamp en ze 
kregen op gezette tieden repotten mit. Aj' d'r 
goed over naodaen ken, wat hadde et 
allemaole veur zin, want een volgend repot 
zollen ze warschienlik niet iens mitmaeken. Et 
was en et bleef et kaamp van de valse hope. 
De woning van Gemmeker, waor hi] mit zien 
maitresse woonde, staot d'r nog altied, links in 
et hoekien veur de slagboom. 
We gaon now weeromme naor Stienwiek, 
waor we een gesprek hadden mit Jaap 
Slager. Jaap wol absoluut niet naor zoe'n 
kaamp en hi'j gong naor dr. Baarda in 
Wolvege mit de vraoge as dokter ok wat wus 
om ofkeurd te wodden veur die kaampen. Dr. 
Baarda die fel anti-Duuts was, was hier drekt 
veur te vienen en schreef een bepaold, 
speciaol recept veur. Overmaotig suker 
bruken, wel aanderhalf pond op een dag, veur 
keunstmaotig opwekte sukerziekte. Mit ere 
woorden, zolange deurgaon daj' suker in et 



waeter hadden. Butendat mit de etlebogen 
tegen de mure slaon, veur et opwekken van 
hatktoppings. Vandaege-de-dag zollen zokke 
adviezen onverstetber wezen, mar in die 
donkere bezettingsjaoren wodde alles, Ok 
peerdemiddels, angrepen om argens veur 
weg te kommen. De keuring vun plak in 
Stienwiek en hi'j hadde et daenken kund: 
goedkeurd. 

Onderduken 

Doe begreep ik,' vertelde Jaap Stager, 'dat 
de tied riepe wodden was om onder te duken, 
want naor zoe'n kaamp zol ik vri'jwiltig nooit 
gaon. Eerst deuk ik atliend naachs onder. 1k 
hadde mien staopstee doe inricht in de 
slaachteri'je in Wotvege, in een kaemertien 
van de riekskeuringsdienst. Op den duur gong 
dat niet meer, en deuk ik veurgoed onder, 
tegere mit mien vriend Lowie de Leeuw (de 
bekende voetbalter van doe. De V.). Et was 
doe intied al augustus 1942 wodden. 
Oonze eerste perbeerset was om goed 
verstopt in een vrachtauto van Ouwehand mit 
te rieden naor Boskoop om van daor uut te 
wieken naor Zwitserlaand. Dat leup op niks 
uut. Dan mar mit de trein via Meppel, 
Grunningen en Liwwadden naor Et Vene. Niet 
over Stienwiek, want dat wodde te geveertik, 
want ze misten oons daor at. Naodat we 
ongeveer vuuf maonden in Et Vene zeten 
hadden, mossen we (mien vriend en ik) daor 
weer weg en bin we iene naacht bi'j de femitie 
Koning west an de Spoortaene in Wolvege. 
Van daor kwammen we terechte bi'j de femitie 
Otte de Boer in Btesdieke. Daor zat at een 
joods peer onderdeu ken en in de zoemer van 
1945 kwam men daor de breurs Boogaards 
(breurs van vrouw De Boer) bi'j, die een 
boerderi'je hadden in de Haarlemmermeer. 
In die boerderi'je hadden ze een hoop onder-
dukers had, o.e. dattig joodse kiender. Bi'j 
een razzia bin alte onderdukers pakt en de 
ootden bin nooitweeromme kommen. De 
kiender bin op traansport steld, onder bewae-
king van een Duutse sotdaot. De breurs 
Boogaard gongen d'r aachteran en uut een 
hinderlaoge scheuten ze de Duutser dood en  

konnen ze alte kiender redden. Mar now 
moesten ze verdwienen, want de S.D. toofde 
f 10.000 gulden uut as beloning, as ze grepen 
wodden konnen, en heur boerderi'je wodde 
ptatbraand. Deur die hoge betoning wodde de 
grond oons daor te hiete onder de voeten,' 
neffens Jaap Stager, 'en we kregen ptak in 
Gieteren, waor we twie adressen hadden. 
Daor het burgemeester Voetelink (taeter 
burgemeester van Stienwiek) oons nog et 
teven redded. Et was an him deurgeven dat 
de S.D. een invat doen zol en de burgemees-
ter gong doe in Gieteren atte huzen bi'j 
langes. Onder et mom van de inspektie van 
atle broggies en vtonders en zo kon hi'j alte 
onderdukers tiedig waorschouwen. Wi'j 
hebben de naacht deurbrocht tussen de 
koenen in et veld.' 

In de volgende De Ovend gaon we veerder 
mit dit verhael. 



Sietske Bloemhoff 

Et Kroontien 

In et schoelekraantien Uut de buse, bedoeld veur de middenbouw van et basisonde,wies, staon 

dissejaorgaank verhac/ties over Anna en heur hond Kellie. In et eerste verhael is te lezen hoe 

ze mit mekeer in de kunde kommen. Anna lopt alle daegen langs et h/em van heur buren naor 

schoele en sund kot hebben die een hond. Et is een grote, zwatten iene en hij b/aft soms 

ommeraek. Anna is best een bet/en bange veur him. Totdat ze op een dag z/cht dat de hond 

onder een auto kommen is en op de straote ligt. Ze troost Kellie en kikt iedere dag hoe et mit him 

gaot. Van die tied of bin et grote kammeraoden en speulen ze haost alle daegen mit mekeer. In 

et twiede verhae/ wodt dude//k hoe Kellie bii zien niie baosies kommen is. H// zat in een as/el in 

een grote stad en is now oe zo bliede mit zien ni7e plakkien in de Stellingwarven. len van de 

/aeste verhae/en kun jim hieronder lezen. 

De vremde man 

Op een woensdagmiddag in april gaon Anna 
en Kellie d'r mit zien beidend op uut. Ze willen 
es bi'j de poele kieken an de aandere kaante 
van et dorp. Et is mooi weer en Anna het de 
kotte broek an. 
Misschien kan ze wel een betien potienbaaien 
an de raand van de poele. 
Ft is ja al aorig waarm. 
En Kellie wil vast en zeker graeg evenpies 
zwemmen. 
Anna heur mem en de baosies van Kellie 
vunnen et goed dat ze gaon. 
'Mar d'r niet blieven as d'r gien aandere 
kiender binnen, heur,' zegt mem. 
'De poele ligt best een betien ofgelegen. le 
weten et mar nooit.' 
Anna belooft et. 

As ze bi'j de poele kommen, bin d'r veerderop 
een peer jongen an et speulen. 
Gelokkig mar, dan kun ze d'r temeensen 
blieven. 
Anna vuult even an et waeter. 
Et is niet zo hiel koold, et is zuver een betien 
lauw. 
Ze kan best evenpies potienbaaien. 
Ze dot heur schoenen en sokken uut en stapt  

et waeter in. 
'Wil ie ok zwemmen, Kellie?' vragt Anna an de 
zwatte hond. 
Zwemmen vint Kellie prachtig. 
Veural as Anna een stok in et waeter gooit. 
Dan haelt Kellie die d'r zo hadde as hi'j kan 
weer uut. 
Kellie kan verschrikkelik hadde zwemmen. 
Mar him ok verschrikkelik hadde uutschudden 
as hi'j weer uut et waeter komt. 
Hi'j spattert Anna hielendal nat. 
Mar Anna lacht d'r omme, ze vint dat 
hielendal niet arg. 
'Nog een keer, Kellie?' vragt ze. 
Kellie stoeft et waeter al weer in. 
Tjongejonge, wat hebben ze een wille. 
De beide jongen hebben ok even bi'j heur 
keken. 
'Wat een lieve hond, heb ie,' zeggen ze tegen 
Anna. 
Mar nao een posien zetten de jongen of. 
Ze moe'n naor et voetbaltrainen, vertellen ze. 

Anna en Kellie besluten om nog even te 
blieven. 
'1k smiet nog een peer keer de stok vot, 
Kellie,' zegt Anna. 
'Dan gaon wi'j ok mares weer op huus an.' 
Anna smit de stok opni'j in et waeter. 



Kettle broest en spattert d'r aachteran. 
Daor is hi'j at weer mit de stok. 
Dan bestuut Anna Kettle veur et lappien te 
holen. 
Ze dot krek as gooit ze de stok naor links in et 
waeter. 
Mar dat dot ze niet, ze gooit 'm stiekem naor 
rechts. 
Kettie het et niet deur, hi'j zocht en hi'j zocht. 
Waor is de stok? 

Even veerderop an et pad staot een man. 
Hi'j kikt een betien nuver. 
Hij kikt van Anna naor de hond. 
Dan lopt hi'j staorig naor Anna toe. 
Die schrikt, as ze de man zicht. 
'1k bin de weg kwiet,' zegt de man tegen 
Anna. 
1k moet naor et dörp, mar ik weet niet hoe 1k 
open moet. 
Wit ie mi'j de weg wiezen?' 
Anna wodt bange, mar tat et niet marken. 
Ze daenkt hiel hadde nao, wat moet ze doen? 
Kom mar,' zegt de man en stikt zien haand 
naor Anna jut. 
'Waacht even,' zegt Anna, 'clan roep 1k eerst 
mien hond.' 
Mar dat hoeft niet meer, Kettle is d'r at. 
Zonder stok, mar dat geft niks. 
Hi'j zag de man en die vertrouwde hi'j niet. 
Kettie spririgt mitien tussen Anna en de man 
in. 
De hond gromt en grauwt en tat de tanen 
zien. 
Niet veerder kommen, betekent dat, aanders 
biet ikje. 
Dat het de man ok in de gaten. 
'Misselike hond,' zegt hi'j, en hi'j gaot gauw 
vot. 

Anna trilt op heur bienen, zo is ze schrokken. 
Kettle stikt heur de hanen en kikt heur an. 
Kom mit, gauw naor huus, bedoelt hi'j 
daormit. 
Daor vertellen ze et hiete verhaet. 
Anna heur mem en de baosies schrikken 
ommeraek. 
Ze belten de pet isle. 
Die zat zien dat ze de man opsporen.  

Ze zuken him at een posien. 
Dit keer pakken ze him vast en zeker. 
Ze weten now waor hi'j ongeveer is! 
En Kettle? 
Die krigt een hieteboet komplementen en 
ptoempies. 
Dat vint de hond mooi, hi'j wiemeistat d'r van. 
Mar et mooiste vint hi'j de tekkere bonke die 
hi'j krigt as betoning! 



Henk Bloemhoff 

Oonze tael, oonze zorg 

Et begrip 'laandweer' in Stellingwarf 

Wat donkt jim van een hussemussien van 
tael, geschiedenis en... netuur, disse keer? 
Dat is donkt mi'j wet aorig in een tied van 
vekaansie en - hoop ik - mooi weer. Ja, d'r is 
alderdeegst reden de netuur hier bi'j omme in 
te gaon, naor anleiding van waor 1k et 
zodaolik over hebben gao. 
De anleiding om de rebriek 'Oonze tael, 
oonze zorg' disse keer hielemaole an et 
begrip 'laandweer' in Stellingwarf te vullen, is 
een vraoge van oons veldnaemekemmissielid 
Hendrik Betten, van Else. Al weer lange 
leden, in de dattigerjaoren, wodden d'r her en 
der warkverschaffingskaam pen opzet, die 
Iaeter in de oorlog deur de bezetters bruukt 
wodden zollen veur internering. Zo vun ie in 
Stellingwarf: et Petgat' bi'j Blesdieke, 
'Ybenheer' op 'e Fochtel en 'De Laandweer' 
bi'j Else (sticht in '38). D'r is tegenwoordig een 
warkgroep die him mit herinnerings an die 
kaam pen doende hoolt, dat zodoende kwam 
van Hendrik Betten bi'j mi'j een vraoge binnen 
over de naeme 'laandweer' of 'landweer', dus 
zoas et kaamp bij Else hiette. Wat hul dat in, 
waor komt hi'j weg, die naeme? 
De vraoge van Hendrik Betten he'k een 
veurlopig antwoord op vienen kund, mit deur 
zien hulpe en, vanuut de westkaande, deur 
tips van Geert Lantinga van Wolvege, ok 
veldnaemekemmissielid en veurzitter van de 
historische verieninge van West-Stellingwarf. 
Aldereerst he'k netuurlik docht an de 
vermeldings 'laandweer' en 'landweer' in et 
Ste//in gwarfs Woordeboek, diel 3. Dat geft 
'grens met een andere provincie (met name 
die van Overiessei). Uut Blesdieke geft et 
woordeboek dit veurbeeldzinnegien: 'We 
hadden et laand tegen de laandweer an, daor 
was ok een sloot; de koenen leupen clan wet 
"tegen de laandweer an"'. lnderdaod, zokke 

zinnegies doen daenken an een greens, mit 
een greenssloot. Geert Lantinga wees me d'r 
op dat in de prekadestraole atlas van West-
Stellingwarf de scheiding mit Overiessel van 
westelik-Steggerde tot en mit Blesdieke as 
'landweer' anduded wodt. Ok bezuden Bull 
wodt de greens veur een pat anduded as 
'landweer', mar aanders as 'landscheidinge'. 
'Landweer' liekt hier de hieltied op dezelde 
meniere bruukt te wodden as 'landschei-
dinge', as scheiding tussen lanen, as greens 
zollen wi'j vandaege-de-dag zeggen. 
'Laandweer' zoj' dus ok veur Else zien 
kunnen as een oolde greensanduding. Et 
kaamp 'De Landweer' in Else zol, krek as de 
kaampen in Blesdieke en De Fochtel, naor 
een terreinnaeme nuumd wezen, een 
terreinnaeme die in dit geval op een oolde 
greens slat. Tussen Stellingwarf/Frieslaand 
en Drenthe dus, in et geval van Else. 
Mar d'r is yule meer over te zeggen. In et 
eerste plak ligt et kaamp niet vot tegen de 
greens an. In ettwiede plak is niet of niet 
meer bekend dat d'r een terrein was op et 
plak van et kaamp dat bi'j de meensken 
vanoolds 'laandweer' hiette. Now kan et daor 
bi'j omme in de jaoren dattig nog zo hieten 
hebben, en clan is et kaamp daor naor nuumd. 
Mar d'r is ok nog wat aanders. Slim interes-
saant is, dat d'r veur een biezunder gebied 
een aentien uut de buurt nog wel de anduding 
'laandweer' in gebruuk west hebben kan. Dat 
is een stokkien terrein an de westkaante 
tegen de 'Schaopedobbe' an, dus in et 
prachtige netuurgebied van et Fryske Gea, 
tussen Else en Oold-Appelsche. Dit terrein is 
een leegte mit hoogten an weerskaanten. 
De auteur H. Kroese sch rift hierover in een 
warkstok over de Schaopedobbe e.o. (1988): 
'...een ongeveer rechthoekig terrein omgeven 
door een wal. Daar zijn al eens ouderwetse 
kogels en wapentuig opgegraven. Er mag clan 



00k worden verondersteld dat daar een z.g. 
landweer heeft gelegen'. Mar hoe moe'n we 
dat in verbiening brengen mit de naeme van 
et kaamp, en kun we de hieltied volholen dat 
et in beide gevallen om een greens gaot? 
Beide laandweren  liggen te veer vot van de 
Stellingwarfs-Drentse greens. Dr vaalt dan ok 
yule eerder te daenken an wat aanders, daor 
1k eerder an daenk as an de perveensie-
greens. 'Laandweer' is een oold, op zien 
minst middelieuws begrip dat ok bekend is uut 
aandere dielen van Nederlaand. Et hul eerst 
de plicht in van meensken om mit mekeer et 
laand te verdedigen. Daornaost sleug et hiel 
dudelik op een soort wal of gelieksoortige 
barrikade, daor men zien laand aachter weg 
verdedigen kon. Op plakken daor vi'janen 
makkelikje gebied binnen kommen konnen, 
was et nuttig om zoe'n verdedigingswal an te 
leggen. De eerste vermelding van zoe'n 
laandweer in Nederlaand is uut 1313. Uut 
aandere patten van Nederlaand bin hiele 
aorige beschrievings leverd. Uut Twenthe 
bi'jglieks bestaot een prachtige beschrieving 
van veul van zokke verdedigingswallen 
(Deinse, J.J. van, Uit het land van katoen en 
heide. Enschede, 1953). 
Lichtkaans meugen we ok veur Else annemen 
dat et om zoe'n oolde verdedigingswal of om 
een verdedingspunt gong. Mar hoe kan et dan 
dat dat terrein 'laandweer' bi'j de Elsiger 
Schaopedobbe en ok et terrein van et oolde 
kaamp niet percies bi'j de greens liggen? 
Now, dat liekt me aenlik allienig mar logisch. 
De laandweer as verdedigingswark wodde 
netuurlik anlegd op een plak daor dat nuttig 
en haandig was, en et zal vaeke beter 
uutkommen wezen een aende van de greens 
of as percies op 'e greens zels. Zo hadde et 
weinig zin om de Kaele Dunen te verdedigen 
(die eerder as 'kaele dunen' yule uutgestrek-
ter weren), of de heide en moerassen daor bi'j 
omme. Ft is haandiger om een verdedigings-
lijn te hebben an je eigen kaante van die 
woesteni'je, daor aj' vroeger, neffens 
getugenissen optekend deur de Appelsches-
ter auteur W. de Jong in len van de kom-
mende Ovends, makkelik in verdweelden. 1k 
weet weinig van militaire angelegenheden, 

mar ik kan me hiel goed veurstellen dat et ok 
haandig was aj as verdedigers een wat 
eupen terrein veurje hadden an de vi'jaande-
like kaante. Dat kon dan daoromme nog best 
wel jow terrein wezen, mit ere woorden, de 
administratieve greens lag een aende 
veerderp. As d'r inderdaod verdedigingswar-
ken west hebben an de oostkaante van Else, 
dan is et niet onlogisch dat die an de Elsiger 
kaante, aachter de woesteni'je van de dunen 
en moerassen legen hebben. Dat die 
woesteni'je veur een pat vanoolds bi'j 
Stellingwarf heurde, is gien wonder. Verdedig 
ie jow vanaachter een revier, dan doej' dat ok 
niet vanuut de midden omdat daor de greens 
is, flee, dan zuj' et haandigste plak van de 
kaant of kiezen. 
Mar zol et dan bi'j Steggerde, Blesdieke en 
Buil en zo ok zo west hebben kund? Mi'j donkt 
van wel, al bin d'r giefi anwiezifigs meer over 
een verdedigingswal. Mar wel is d'r een rnooi, 
historisch, schriftelik bewies van dat ok bi'j 
Steggerde omme de scheiding tussen 
Stellingwarf en Overiessel niet etzelde was as 
de laandweer. In een manuscript van wijlen 
de heer M.H. de Vries, bekend schriever over 
de Stellingwarver en Steggerse geschiedenis, 
wodt uut oolde oorkonden weg verteld over 
een geding angaonde de Steggerse greens 
mit Overiessel. De ruzie het now krek 
betrekking op et feit dat de 'landweer' of 
'were' niet etzelde is as de 'laandscheiding', 
die lag een stok zudeliker, hullen die van 
Steggerde vol. De Steggersen hebben 
uuteindelik wunnen, en zo hullen ze een flink 
stok gebied bezuden 'de (land)were'. Ft kan 
haost niet aanders as die 'laandweer' was dus 
een oolde verdedingslinie, en niet etzelde as 
de administratieve greens. 1k citeer uut de 
heer De Vries zien wark angaonde et geding 
van 1557: 'Daarnaast verklaarde het gerecht 
van Steenwijk "dat die lantwere van older tot 
older gehouden is voor de lantscheydinge 
tussen Friesland en het Sticht (Overijssel)" 
De Stienwiekers beschouwden de laandweer 
dus as greens, mar dan konnen die niet 
etzelde wezen. Veur de liefhebbers, en die 
zullen d'r vaast wel een boel wezen, wil ik 
graeg numen dat de Vereniging Historie 



Weststellingwerf De Vries zien manuskript 
bi'jkotten uutgeven zal. Een kostelike bron, 
Iiekt me. 
Mar bin d'r nog goenend die van resten van 
ien of meer oolde verdedigingswallen of 
biezundere terreinen bezuden Steggerde (en 
Buil) weet hebben? En wet nog iene van zoks 
bi'j Else omme? lnteressaant bin ok een 
drietal publikaosies over 'laandweren' uut et 
tiedschrift Het Noorderland van 1941-1942, 
van de haand van M.W. Heslinga. Arg de 
muuite weerd is zien opmarking: 'De landwe-
ren in, of beter: op de grens van Ooststelling-
werf hebben, evenals zoovele andere 
gewestelijke vraagstukken, in den heer 
Popping van Oosterwolde een nauwgezet 
onderzoeker gevonden'. D'r moet dus meer 
bekend west hebben over laandweren in 
Oost-Stellingwarf. Dan is de vraoge: bin d'r 
nog goenend die daor weet van hebben? Bin 
d'r ok nog goenend die stokkies van (H.J.) 
Popping kennen over laandweren hier bi'j 
omme? We heuren et graeg! 

Doe de laandweren heur funktie meer en 
meer kwiet raekten, zal de soortnaeme vaeke 
op et terrein of de greens zels overgaon 
wezen. En dat zal bi'j Else, Steggerde, Buil en 
Peperge, De Blesse en Blesdieke lichtkaans 
et geval west hebben. Zoj' trouwens graeg 
weten willen hoe zoe'n oolde verdedigingswal 
d'r uut zag? Now, pak dan mit mooi weer de 
fiets of de auto en gao naor... Bakkevene! An 
de oostkaante, as verdedigingswal tegen 
Drenthe/de bisschop van Utrecht, bi'j 
restaurant 'De drie provinciën' en volkshoge-
schoele 'Allardsoog' Iigt nog zoe'n oolde wal, 
en hij is hiel goed te erkennen. Dr ligt an de 
Drentse kaant een diepe sloot veur. Aachter 
de wal liekt, leger, een oold pad te liggen. Et 
info-bod van et Fryske Gea zegt dat et een 
verdedingswark uut de 80-jaorige oorlog is. 
Now kan et wezen dat de 'laandweer daor bi'j 
omme doe nog bruukt is, doe, mar hi'j is wel 
oolder, neffens een bewies in S.J. van der 
Molen zien boek Opsterlân, skiednis van can 
waldgritenij(Liwwadden, 1977). Laandweren 
as verdedingswal Ueken in Nederlaand op 
kommen te wezen in de 14e en 15e ieuw. Van 

der Molen nuumt dat een stok van 1508 et al 
over de Bakkeveniger laandweer het. Neffens 
dat stok hebben 'inwoners van en' en 
aandere Drenten verklaord van heur oolden 
heurd te hebben dat de laandweer de 
scheiding is tussen len en Opsterlaand. Dat 
zol dan, neffens pattie, al dattig, vuuftig, 
zestig, ja alderdeegst honderd jaor zo west 
hebben. De laandweer bi'j Bakkevene zal d'r 
dus op zien minst in de 15e ieuw al west 
hebben, zegt Van der Molen. Dat vint hij ok 
wel annemelik, want et was ommes een 
middel om de vi'janen uut et oosten buten 
Frieslaand te holen. Van der Molen daenkt ok 
even an de oorlog mit de Drenten om 1230 
henne (daor de Stellingwarver trouwens ok in 
mitdeden, an de Friese kaante). 
Zonder now mien fantesie de vri'je loop te 
laoten, zo'k Van der Molen een hiel aende 
volgen willen ok veur Steggerde, Peperge en 
Blesdieke, en ok veur Else. In et eerste plak, 
de 'laandweer' as verdedigingswark uut de 
80-jaorige oorlog an de zuudkaante van 
Stellingwarf is mi'j onbekend, wiels over die 
periode toch wel et ien en aander bekend is 
(daenk bi'jglieks an de Bekhof-schaans). Mar 
et kan an mi'j liggen! In et twiede plak, in de 
dattiende, veertiende en vieftiende ieuw dot 
Stellingwarf him veur as een gebied waorvan 
et westaende him veerder loswiekt van 'et 
Sticht', en et oostaende van Drenthe. De 
Stellingwarvers mit mekeer wollen, zolange 
d'r wat van heur bestaon bekend is, niet 
onder een Iaansheer staon, mar hadden een 
eigen regering, mit drie keuzen stellings an et 
roer. Ze hullen daormit etzelde soort vri'jhied 
in ere, dat de 'echte Friezen' ok al ieuwen had 
hadden. Ze warkten mit naeme vaeke op mit 
de meensken uut Schoterwarf en Ooster-
zeeIngerlaand. Zodoende zullen we daenk' ok 
wel gien laandweer antreffen tussen Stelling-
warf en de rest van Frieslaand, omreden daor 
et grootste geveer meerstentieds niet weg 
kwam. Daor woonde ommes yolk dat ston 
veur ongeveer etzelde vri'je bestel, de 
zonuumde 'Friese vri'jhied'. 
Wie op de oolde Schotanus-kaorte kikt van 
Opsterlaand (plm. 1700) zicht daor de oolde 
'laandweer' in et heideveld liggen. Oostelik d'r 



van ligt dan nog een groot stok terrein dat bi'j 
Opsterlaand heurt. Vandaege-de-dag lopt de 
perveensiegreens deur de sloot an de 
Drentse kaante van de wal. Intied het dus een 
greenskorrektie plakvunnen, in dit geval ten 
naodiele van Frieslaand. 

Et zal dudelik wezen dat Hendrik Betten, 
Geert Lantinga en netuurlik ikke zels graeg 
meer historische gegevens over de Stelling-
warver laandweren hebben willen. Et citaot 
hierboven over H.J. Popping ropt dat Ok op. 
Aorig is nog te vermelden dat die bij de 
Schaopedobbe ongetwiefeld een punt was 
daor aj' vremd yolk dat van de kaante van 
Drenthe/Oold-Appelsche kwam, keren 
konnen veur wat betreft de oolde weg naor 
Makkinge, Ni'jberkoop, Berkoop en veerder 
naor Frieslaand, en veerder die naor Else, die 
ok in de buurt leup. Tot slot: hiernaost vien ie 
een stokkien van de kaorte van Kroese, 
hieronder een aktuele foto van wat (licht-
kaans) een laandweer was bi'j de Schaope-
dobbe. 
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Willem Jan Teijema 

Et buro 

Jim won verwaacht. Dan en clan. Zo en zo 
taete. D'r is bliekber glen diskussie meugetik, 
glen ontkom men an. le wo'n verwaacht. Dus 
le moe'n antreden. Et buro is 'onverbiddetik'. 
Aj' d'r een brief van op 'e matte kriegen weej' 
waj doen moeten. Gaon. Zoen brief is at niet 
slim toltig, mar et mement daj' mit lood in 'e 
schoenen et buro binnenkommen begint et 
pas echt. 
Et interleur is krek niet van veur de oorlog; 
donker, gries en grauw. Aachter glaezen 
deuren staot een grauw vrommes. Te 
waachten. Ze dirigeert je naor een riegel 
hokkies, waorvan as at een diet bezet is deur 
blaerende of goetende kiender in atle soorten 
en maoten. Daor moej' je kiend hietendal uut 
'e kleren doen en clan waachten. Tot et me-
ment dat et vrommes et neudig vint. Dan wodt 
je zeuntien of dochtertien weugen en opmeten. 
Dan kuj' waachten. Tot d'r een deure eupen-
gaot. Een deure die geluudsdichte maekt is. 
Daoraachter waachten twie vrouwluden. In de 
blote beertigies won de kiender op een taofet 
legd. Ze kniepen ze waor ze mar kunnen. 
Holen de kteinties veur de gek. De kienderties 
kriegen wat spullegies veurhoten en as ze d'r 
naor griepen doen zi'j die weer vot. Et vrommes 
dat heur dokter nuumt, goolt mit de kiender 
henne-weer-denne. Slimmer nog. Ze tat ze 
valen. Op et taeste nippertien. Krek veurdat 
et te taete wezen zot, vangt zi'j ze weer op. 
Asof ze toch nog wat van gevuutte in de 
donder het. 
Et buro. Hans Liberg nuumde et tessend op 'e 
titlevisie et konsternaosieburo. Of was et nog 
slimmer, et koncentraosieburo? Hoe clan ok, 
d'r gebeuren rere dingen op et buro. Dingen 
die as niet bi'j dagtocht gebeuren meugen. Et 
is d'r clan ok slim schiemerig. 
Nee, now a'k zets kiender heb kiek ik hiet 
aanders tegen mien jeugd an. Now en clan 
he'k tegen mien oolden wet es wat foeterd en 

zeurd over mien opvoeding. Ha'k niet doen 
moeten. Now week waoras et fout gaon is. 
Drekt at in et begin. Op et buro. 



Sietske Bloemhoff 

Veurbij, veurbi'j, veurgoed veurbi'j 

Een schoffien leden kreeg de Stellingwarver 
Schrieversronte een tal foto's van oold-
bestuurslid de heer Bouke Jansen van 
Oosterwoolde. Jansen het die foto's deur de 
jaoren henne verzaemeld, mar wol ze, now 
hi'j wat oolder wodt, graeg beschikber stellen 
veur et archief van de Schrieversronte. Wi'j 
bin daor vanzels oe zo wies mit! 
In Jansen zien serie zitten o.e. foto's van 
oolde boerderijen die in Oost-Stellingwarf 
staon hebben. lene daorvan Iaoten wi'j jim dit 
keer zien. Et gaot om weer zoe'n mooi veur-
beeld van een Saksische boerderi'je die in De 
Haule staon het. De plaets ston bi'j de Blauwe 
Bos en was in et bezit van Auke Hiemstra. 
Hiemstra is Iaeter naor Amerike verhuusd, zo 
staot dr aachterop de foto te lezen. 
Op de foto is te zien dat de boerderi'je doe  

nog goed in de oorspronkelike staot was. Zo 
is dr in de veurgevel bi'jglieks gien veurdeure 
te zien. Bi'j veul Saksen wodde daor Iaeter 
wel iene in zet, mar oorspronkelik was dat, bi'j 
mien weten, niet et geval. Let ok es op de 
prachtige ruties in de beide veurraemen, die 
ziej' lang niet altied bi'j dit type boerderi'je. 
Wat ok opvaalt is dat et diel aachter de 
middelmure, de bedriefsruumte, opbouwd is 
mit plaanken (potdekseld), krek zoas dat 
bi'jglieks bi'j de Biezenhutte in Oosterwoolde 
et geval was. 
Onder jim bin dr grif meensken die oons meer 
over disse boerderi'je en zien bewoners 
vertellen kunnen. Wi'j zollen die gegevens 
graeg van jim heuren om oons archief ok op 
dit gebied nog vollediger te kriegen! 






