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Wat bin 'k vandeweke kwaod wodden doe 'k een pepiertien onder de rutewisser van de auto antrof. Nee, et 

was glen briefien van een pelisie. Gelokkig niet. Daor bin 'k meerstentieds ok niet zo van streek van. 

Vaeke is et ok verdiend en bin 'k pissig op mezels. Dit was een reklameblattien veur de eupening van een 

ni'je winkel op 'e Dracht in Et Vene. In de Engelse tael wodde ik nuugd om heur winkel te bezuken. In 

ekstra grote letters kuj' lezen: Opening tomorrow. 

Even veerder hebben ze et over de opening offers'. Ma! toch. Et pepiertien hiet een 'flyer'. 1k arger mi'j an 

dit bruken van een aandere tael. Et is krek as zollen wi'j woorden tekot kommen. Is oonze tael niet goed 

genoeg? Zo duurt et niet lange meer, clan is et bruken van de eigen tael niet meer meugelik. Hoe komt et 

clan mit et Stellingwarfs? As et zo deurgaot is mien generaosie de laeste die et nog praot, leest en schrift. 1k 

wor d'r reer van. Hoe kuj' dat nog tegenholen. De wereld is gek! 

Dezelde aovend zet ik de tillevisie an. Oons boegbeeld van de Stellingwarven mit et haor woest om et 

heufd deur de hadde wiend, op een boot over et Tjeukemeer. Doe ze him vreugen hoe as hi'j dit vun, 

kregen ze et antwoord niet in et Fries, Nederlaans of Engels, mar in zien elgen tael, et Stellingwarfs. 

Eerdaegs het Omroep Fryslân ok nog een gesprek mit him over zien ni'je boek De wereld is gek. 1k kan je 

now al wel beloven dat d'r gien aandere tael bruukt wodden zal as et Stellingwarfs. 1k bin d'r bliede mit. 

Gelokkig het Johan Veenstra, want over him gaot et, besleuten om zien ni'je boek in zien memmetael te 

schrieven. Dat is geweldig. Laot hi'j asjeblieft bi'j zien uutgeveri'je in Berkoop blieven. Die zullen him niet 

anvieteren om et aanders te doen. Netuurlik as hi'j op et grote geld uut was zol hi'j om him henne kieken en 

een uutstappien maeken naor de wereldstad Londen. Daor zollen de uutgevers him vast wel bi'j de boot 

opwaachten. Wat, ze zollen d'r omme vechten om de rechten van zien schrieveri'je te kriegen. Wat 

meugen wi'j oonze hanen dichtekniepen, dat wi'j oons vernuveren meugen mit aiweer et negentiende 

boek. Een beste riegel in de boekekaaste. Johan, fielseteerd! 

De sutelders bin onderwegens west mit een kroje vol Stellingwarver boeken. Niet allienig Johan Veenstra 

het dit jaor zien best daon, kiek ok es naor de dichtbundel van Jan Veldhuizen, de spreukekelinder en et 

Stellingwarfs Woordeboek. Meensken, d'r is zoe'n protte moois te koop. Wat een riekdom, ik bin bliede 

da'k et lezen kan. 

JJ'i 



Anne de Vries 

Geke Zanen-Dokter (60), 
in et Grunninger Iaand 

een rasechte Stellingwarfse 

anen 

Dr wodt ofspreuken dat dr een praotien 
maekt wodden zat bi'j heur thuus in Zuud- 
wootde. Op die mooie woensdagmiddag in 
september is et dorp vlakbi'j Grunningen 
gauw vunnen. Et zuken van de straote waor 
as ze woont, kost even wat 
meer muuite, at het ze et me 
van teveuren toch dudelik 
uutstokt. Twie schoelejongen 
wiezen mi'j de weg. 1k hadde 
de brogge in et centrum van et 
dörp niet over moeten, mar 
mitien tinksofslaon moeten. 
Een peer honderd meter de 	 - 
weg in tangs et Botterdiep en 
daor is de straote al waor Geke 
Zanen-Dokter woont. Ze hadde 
mi'j deur de tiltefoon at zegd 
dat et vienen van een parkeer- 	Geke 

ptak in et smatle straotien wel 
es een perbteem wodden kon. Getokkig vaatt 
dat mit. Op de oprit bi'j heur huus staot gien 
auto, zoda'k die van mi'j daor mooi kwiet kan. 

Ft gesprek an de grote iekenhootten taofel in 
de roeme woonkaemer, waorin as de votle 
boekekaasten langs de muren een prominent 
ptak innemen, wodt een peer keer versteurd 
deur een protte tewaai. Dat wodt maekt deur 
twie schitders die ondertied kommen binnen 
om nog wat tuudruchtige ktussies te doen in 
de nije keuken die nog niet hietemaot of is. 
De beide mannen kommen wat eerder as 
Geke verwaacht hadde. Wat now de keuken 
wodden is, was eerder de gerage, tegt ze 
ondertussen uut. 'Dat kon mooi, want dr ston 
toch nooit 'n auto in.' 

Geke Dokter wodde in 1943 geboren in 
Makkinge, waor as heur ootden, Tiemen en 
Jansje Dokter, een kefé en een bakkeri'je 
hadden. Die kombinaosie kwam vrogger wet 

yule meer veur. De vuuf kiender uut et gezin 
Dokter mossen vaeke mithet pen, veurat mit et 
uutventen van brood en aandere sputten uut 
de bakkeri'je. Geke herinnert heur dat as een 
mooie tied, ok at mos ze wet es een hiet 

aende fietsen om iene rolle 
beschuut naor een klaant te 
brengen. Wk huuswark 
maeken mos, hoefde ik niet bi'j 
te springen. Mar a'k een 
boekien zat te tezen, zee pa: ie 
kun eerst nog wet even een 
strekien doen.' 

Nao de ULO in Oosterwoolde 

j-  %6 
gong Geke naor de HBS in 
Drachten. Alhoewet dr in 
Oosterwoolde in die tied krek 

-Dokter. 	een HBS kommen was, wodde 
toch keuzen veur et Drachtster 

Lyceum.'In Oosterwoolde haj' doe attiend 
HBS-B. Omda'k een taetemeenske bin, is et 
de HBS in Drachten wodden.' Meerstat gong 
ze op 'e fiets naor Donkerbroek en dan mit de 
bus veerder. As et mooi weer was, fietste ze 
twintig kitemeter naor Drachten en weeromme. 

Nao heur HBS-tied warkte Geke Dokter een 
jaor of tiene in alderhaande funkties bi'j de 
perveensiaote en stedelike VVV in Grunnin-
gen. Daor hek mien tik veur kutturele 
aktiviteiten an overhoten', zegt ze. Wiets ze 
nog bi'j de VVV warkte, besleut Geke an de 
Rieksuniversiteit in Grunningen Nederlaans 
studeren te gaon. Daor haetde ze in een peer 
jaor tied heur dokteraol Nedertaanse TaeI en 
Letterkunde en moch ze Drs. veur heur 
naeme zetten. tntied was ze trouwd mit Teun 
Jan Zanen. Tiedens heur stud ietied an de 
RUG brocht ze twie kiender op 'e weretd: een 
zeune en een dochter. 



Naodat ze heur studie voltooid hadde, kreeg 
Geke Zanen-Dokter de kaans om les te geven 
an herintredende vrouwluden. Dat dot ze nog 
altied en mit een protte plezier. Vier daegen in 
de weke geft ze dattig uur les an de Boerhave 
Opleidingen in Grunningen en an de Vrouwen-
vakschoele in Assen. Et twiedekaansonder-
wies op die instituten is d'r op richt dat 
vrouwluden deur middel van een kotte 
opleiding een kaans op 'e arbeidsmark 
kriegen. Haost 85 percent van de vrouwluden 
op de Vrouwenvakschoele vint een baene. 

Op beide instituten geft de Grunningse 
Stellingwarfse (of Stellingwarfse Grunningse) 
ok een protte bedriefstrenings an alderhaande 
beroepsgroepen. Bi'j die kursussen gaot et 
bi'jglieks om et goed notuleren kunnen van 
vergeerderings, et schrieven van brieven, of et 
leren schrieven van zaekelike teksten. 

Via de Vrouwenvakschoele in Assen hoolt de 
oold-Makkingester heur sund een jaor of achte 
ok doende mit et projekt 'Ondernemen op het 
platteland'. Daorbi'j gaot et bi'jglieks om 
boerinnen die thuus op 'e boerderi'je wat 
ruumte over hebben en die as daor een twiede 
takke beginnen willen, bi'jglieks de verkope 
van (laandbouw)produkten. Ok bin dr 
vrouwluden die in een woonboerderi'je uut 
aende gaon willen mit een galerie, een winkel-
tien, een theeschinkerije, bedde en broggien, 
een mini-kampeerplak, of zok zo wat. 

Et doel van dat plattelaansprojekt is om 
vrouwluden deur middel van een kotlopende 
kursus van een half jaor perfessioneel bi'j te 
schoelen. Geke leert de kursisten o.e. hoe ze 
een knappe brief naor de gemiente opstellen 
moeten, of hoe as ze een passebericht of een 
webstee maeken moeten. Veerder wo'n ze 
onderwezen in boekholen, informatika, p.r. en 
marketing. In de twaelf kursussen waoran as 
ze mitwarkt het, bin dr zoe'n 130 vrouwluden 
opleid. Haost de helte van heur is uut aende 
gaon mit een kleinschaolig bedrief. 
In de tied dat ze nog in Makkinge woonde, 
wodde in huus en ok daorbuten altied 
Stellingwarfs praot. Thuus in Zuudwoolde is et 

Nederlaans de spreektael. Dat komt ok 
omreden heur man uut et westen komt. Ok 
tegen de kiender wodt Nederlaans praot. 
Alhoewel Geke Zanen-Dokter al jaoren in et 
Grunninger laand woont, is ze et Stellingwarfs 
beslist niet verleerd. Riegelmaotig is Geke nog 
even in Makkinge te vienen, waor as heur 89-
jaorige mem nog op heur zels woont. Heur heit 
is in 2001 overleden. 

Mit heur mem praot ze altied Stellingwarfs. 
'Mar ik wete niet hoe as et gaon was as mien 
oolden niet in Makkinge bleven wonen weren', 
zegt Geke. Ok tegen aandere meensken in 
heur geboortedärp praot ze heur memmetael. 
Op dat soorte mementen vuult ze heur weer 
even thuus. 'We wonen hier now al vuuftien 
jaor, mar ik hebbe et idee dat Makkinge meer 
mien dorp is as Zuudwoolde,' geft Geke an dat 
ze aenlik nog een echte Stellingwarfse is. 
'Je Stellingwarfse roots verloochen ie nooit. 
Neffens mien man droom ik Ok in et Stelling-
warfs.' 

In et begin van dejaoren negentig kwam Geke 
ok op een aandere meniere mit et Stelling-
warfs in anraeking. Ze wodde doe vraogd as 
jurylid veur De Oolde Pook-pries die doe krek 
in et leven reupen was deur de beide gemien-
tebesturen. Jan Wijbenga was doedertied 
juryveurzitter van die now niet meer be-
staonde Stellingwarver anvieteringspries veur 
beginnende schrievers. Dat krek Geke Zanen-
Dokter vraogd wodde, hadde netuurlik te 
maeken mit heur Stellingwarver aachtergrond 
en heur studie Nederlaans an de RUG. Ze 
hoefde dr niet al te lange over nao te daen ken 
om heur as jurylid beschikber te stellen. 

De eerste keer dat ze in die hoedaonighied 
mitwarkte an et lezen van et deur schrievers 
en dichters instuurde wark was in 1993. De 
eerste winner van De Oolde Pook-pries was 
vier jaor eerder Karst Berkenbosch uut 
Berkoop mit zien roman 'Blauw Zwiet'. Die 
uutrikkinge maekte Geke zels trouwes nog 
niet mit, krek liekemin as twie jaor laeter, doe 
Boele Land de pries wun. Nog weer wie jaor 
laeter was ze as jurylid wel nauw betrokken 



Tegere mit de ere jury/eden en borgemeister Remco Heite van West-Ste//in gwarf, die de pries overhaan- 
digde an len van de twie winners, Anne Faro, luustert Geke Zanen-Dokter andachtig naor et veurlezen van 

et winnende wark van de Stellingwarver Schriefwedstried 2003. Op de foto van links naor rechts borge- 
meister Heite, Geke Zanen-Dokter, Johan Veenstra en Christine Magour-Mulder. 

bi'j die pries. Zwaantje Kuiters-Keizer was doe 
veurzitter van de jury, die Bennie Holtrop uut 
Ooldehoorn as winner uutreup. 

Vanof 1995 was Geke Zanen-Dokter drie keer 
vertegenwoordigd in de jury van die twiejaor-
Iikse literaire pries. Twie keer was ze veur-
zitter en moch ze De Oolde Pook-pries 
uutrikken an Anke Hoornstra uut Wolvege en 
Jan Oosterhof jr. van Steggerde. 'Et wark in 
de jury he'k altied mit een protte plezier daon,' 
kikt Geke terogge op die tied. As jurylid hoef 
aenlik een hiele tied niks te doen. Op et 
mement daj' alle inzendings lezen moeten, 
komt er opiens een hiele protte wark op je of.' 

Omreden et tat inzendings en ok de kwaliteit 
wat weeromme leup, wodde een peer jaor 
leden besleuten om de bestaonde literaire 
priezen es tegen et locht te holen. Besleuten 
wodde De Oolde Pook-pries op te doeken. 

Daorveur in et plak kwam de Stellingwarver 
Schrieveri'je Pries. Dr kwam een nije pries 
bi'j: de Stellingwarver Schriefwedstried, een 
soorte van anvieteringspries die him richt op 
alderhaande doelgroepen. Mit op veurstel van 
Geke Zanen-Dokter wodden de eerste keer 
de schoelen veur et vervolgonderwies dr bi'j 
betrokken. In 2003 wodde die plies (mit twie 
winners alderdeegst) veur et eerst uutrikt op 
et Linde College in Wolvege en et Stellingwarf 
College in Oosterwoolde. 

Wat et uutrikken van priezen anbelangt was 
2003 toch een drok jaor, want ok de ni'je 
Stellingwarver Schrieveri'je Fries en de 
ooldste Stellingwarver literaire plies, de H.J. 
Bergveld-pries, wodden datjaor uutrikt. 
Geke Zanen-Dokter blift de kommende jaoren 
trouwes nauw betrokken bi'j de Stellingwarver 
schrieveri'je. Een peer jaor leden wodde ze 
vraogd asjurylid veur de H.J. Bergveld-pries. 



1k dochte da'k et had hadde', zegt ze lachende. 
In die hoedaonighied was ze dr bi'j doe die 
pries veurig jaor toekend wodde an dr. Henk 
Bloemhoff. De eerstvolgende uutrikkinge van 
die belangriekste Stellingwarver pries is pas 
in 2009. Daornao kan ze nog een periode 
jurylid blieven, zodat ze nog jaoren 
'veuruut' kan. 

Krek as meer meensken die daor wat sceptisch 
tegenan kieken, is Geke Zanen-Dokter wat de 
toekomst van et Stellingwarfs anbelangt niet 
al te optimistisch. 'Stellingwarfs wodt deur 
kiender de hieltied minder praot. Ze beschou-
wen et vaeke as een boerse tael, of een tael 
die alliend deur oolde meensken praot wodt. 
De jeugd van now kan et Stellingwarfs meerst-
al nog wel verstaon, mar praoten doen ze et 
haost niet meer. Dat het ok uut een enquëte 
blieken daon en daor woj' niet bliede van.' 

Dat een groot diel van de jeugd uut Stelling-
warf de eigen tael niet praot, Iigt neffens de 
Grunningse veur een belangriek pat an de 
oolden. 'Aj' van huus uut mit et Stellingwarfs 
vertrouwd raeken, dan praot ie et op 'e straote 
en op schoele ok. De meerste oolden preoten 
gien Stellingwarfs meer tegen de kiender. 
Vrogger was et hier de eerste tael, now wodt 
et as de twiede tael zien.' Veural et onderwies 
beschouwt Geke as een hiel belangriek 
middel in de stried veur et behoold van de 
Stellingwarver tael en kultuur. 'Stellingwarf het 
toch wat eigens. Bi'j zoe'n gebied past 
een eigen tael.' 



Koosje Hornstra 

Palmolive ziepe 

Mien beppe het heur krek wusken mit 
Palmolive ziepe en staot nog in heur onder-
goed in et keukentien. Lekker rokt ze. Zij het 
een hemd an en een bostrok en et lange 
grieze haor hangt heur op 'e rogge. In een 
mum van tied het zi'j et vlochten en maekt dr 
dan mit grote spelden een knoetien van. Heur 
haor is dunne en de vlecht lopt uut in een hiel 
dun stattien. Beppe het hadde stiekelige 
haoren op de kin. Die haelt zi'j dr of mit et 
scheerapperaot van Fake. 
Et aanrecht is klein en van gries greniet. Op et 
brune pietereuliestel leg ien staot de rooie kool 
al een tietien te sudderen. Et rokt wat zoerig, 
mar ik vien et wel lekker, want ik lusse et 
graeg. Fake schelt altied de eerpels in een 
vierkaante hoolten bak en hi'j maelt ok de 
koffie. Hi'j dot de koffiemeule tussen zien 
kni]en en dri'jt mit de hendel an de bover-
kaante. De koffie wodt opvongen in een 
laegien onderin. Et zal wel lekker roeken, mar 
ik lusse dat goed niet en daoromme krieg ik 
poeiermelk. 
Mien beppe snidt zels et brood. Zi'j hoolt et 
brood tegen heur bost en dan gaot et grote 
mes op heur an. Et zicht dr geveerlik uut, mar 
et gaot nooit mis. Bi] Beppe eet ik altied 
komijnekeze, Iekkere zaachte keze, de ienige 
die ik lusse. Smeerkeze nuumt zi'j et en daor 
moet ik omme lachen. 
Et mooiste in et huus van Fake en Beppe vien 
ik de zoolder. 1k moet d'r een smalle ledder 
veur opklimmen, mar dan vuul ik mi'j in et 
parredies. Eerst speul ik even mit de poppe 
van mien mem, die in een sinesappelkissien 
ligt, beklieded mit een blauw stoffien mit 
bloemegies. De poppe het een zaacht lief, 
mar et gezichien is van had posselein. 
Daornao pak ik de deuze mit oolde brieven en 
kaorten en kieke vol bewondering naor de 
mooie postzegels. Veural een grote grieze mit 
Keuning Willem Drieje vien ik schitterend. 

Laeter gao ik postzegels speren en segare-
baanties. Die krieg ik van Fake. Et rokt lekker 
as Fake een segare opstikt en dr wolkies om 
zien heufd kringelen. 
As ik van buten et geluud van een belle heur, 
drok 1k mien neuze plat tegen de rute. 
'Et is de ijskoboer roep 1k bliede. 
Beppe pakt heur pottemenee en an heur haand 
huppele ik mit. Zi'j bestelt iene veur mi'j. De 
man snidt mit een groot mes een stokkien van 
een grote witte wost en dot dan an elke kaant 
een waofeltien. Zeldzem lekker is et! 
Et is vremd duuster in de kaemer as ik in et 
uutvanhuzersbedde ligge en et rokt dr hiel 
aanders as thuus. Et kussen is me vusen te 
plat. Van buten klinken vremde geluden en et 
duurt even veurda'k in slaop vale. 



Theo Annema 

Herinnerings an oonze oolde kuperi'je   

In etjuninommer van De Ovend in 2002 vertelde lJnze Hoekstra over Rommert Hoekstra van 
Wolvege. Rommert Hoekstra komt uut een echt kupersgeslacht en wodde zels ok kuper. Naor 
anleiding van dat verhael kregen we een scho if/en laeter een reakt/e van Theo Annema uut 
Wolvege, mar van vroeger van Berkoop. We vunnen zien verhae/ ok zó aor/g dat wej/m dat 
zeker niet ontholen wi/len! (Red.) 

Mien vader was kuper. Hi'j hadde et yak leerd 
van zien vader, krek as zien twie breurs. Jan 
wodde kuper op 'e Hemrik, Anne nam de 
kuperi'je van Pake over in Wienjeterp. Pake 
was geboren in Ureterp, waor hi'j et yak 
leerde van de dorpskuper. Beppe Antje de 
Haan was geboren in Lippenhuzen. Een breur 
van heur wodde daor waegenmaeker; een 
ofstammeling van him is Foppe de Haan, de 
veurmaolige trener van Sportclub Heeren-
veen. Beppe heur aandere breur wodde 
waegenmaeker in Duurswoolde; hi'j wodde 
laeter opvolgd deur zien twie zeunen. 
Heit mos in 1914 mit de mobilisaosie in 
dienst; pas an et aende van 1917 kwam hi'j 
d'r weer uut. Hi'j had al in 1914 verkering mit 
mien moeder Alicia Hageman, zi'j was een 
dochter van Gerhardus Johannes Hageman 
uut Haulerwiek. 
Klaas Brouwer uut Berkoop van harbarge De 
Roskam was lid van de iemkersveriening 
Oost-Stellingwarf. Die veriening kochtin 1913 
een hunningpasse die bi'j Brouwer ston, 
onder veurweerde dat et bestuur meensken 
anwees veur de bediening d'r van. 
Omke Harm Hageman was iene van die 
personen. Hi'j vertelde oons dat de hunning 
van de leden in tonnen gong, die laeter leeg 
weerommekwammen en opsleugen wodden 
bi'j Brouwer. Veurdat de tonnen weer bruukt 
wodden, wodden ze naokeken deur de kuper 
in et dorp, Evert Lourens. Op een keer heurde 
omke dat die d'r mit opholen wol, mar gien 
opvolger vienen kon. Omke Harm wus dat 
vader, as hi'j uut dienst kwam, graeg trouwen 
wol en een elgen kuperi'je beginnen. Vader 

en moeder bin doe bi'j Lourens op bezuuk 
west en de zaek wodde beklon ken. Ze 
trouwden in mele 1918 en nammen doe de 
kuperi'je over. 
Moeder heur jongste zuster Griet trouwde in 
1927 mit Jan Lefferts. Hi'j leut in Berkoop een 
ni'je woning bouwen mit ruumte veur wat vee, 
mar begon ok een waegenmaekeri'je. Jim kun 
zien dat oonze femilie niet alliend uut kupers 
beston, mar ok uut waegenmaekers. De grote 
belangstelling die ik altied had hebbe veur 
zokke oolde ambachten is clan ok niet zo 
verwonderlik. Jammer genoeg zullen d'r mar 
wemnig meensken meer weten hoe een 
waegenmaeker en een kuper vroeger wark-
ten. Zokke ieuwenoolde beroepen bin uut de 
dörpen verdwenen. Et leek mi'j daorom goed 
toe om de geschiedenis van oonze kuperi'je 
ok op pepier te zetten, clan blieven die 
gegevens ok veur oons naogeslacht beweerd. 

Nao mien schoeletied kwam ik as vuuftienjao-
rige bi'j mien vader in de kuperi'je. 1k leerde 
een protte van him, mar jammer genoeg lang 
niet genoeg. Op een gegeven ogenblik kreeg 
hi'j longontsteking en is in meie 1937 weg-
raekt. Veur mi'j as jonge van nog gien 
zeuventien jaor kwam doe de slim zwaore 
taeke om de zaek over te nemen, as kostwin-
ner veur mien moeder en mien twie zussies. 
Moeder hadde d'r wel een klein krudeniers-
winkeltien bi'j, mar dat leverde mar weinig op. 
Et maeken van bottervatten veur de zuvelfe-
briek was veur oons de belangriekste bron 
van inkommen. Veural in de zommer, as d'r 
een boel melk anvoerd wodde op de febriek, 



Op de foto van 1916 of 1917 staot rechts pake Annema uut Wienjeterp; hij maekte Ok waeterpompen. 
Naost him is omke Anne doende mit een drijer am do uutstaonde dugen in mekere te wringen, am zo de 
iezeren s/a ghoepe d'r omme te leggen. Omke Jan is an et wark mit een kiemzaege am een kiem in et vat 

te zaegen waor de bojem of et deksel in moet. Naost huus Iigt een staepel hoolt te dreugen. 

mossen d'r een protte vatten kuupt wodden. 
In die drokke perioden warkte ik soms wel 
veertien of vuuftien uren op een dag. En dat 
vaeke zes daegen in de weke, en pattietoeren 
ok nog wel es op zundagmorgen. Et was een 
hief zwaor leven as jonge kuper. 
Gemiddeld wodde d'r rekend daj' twie vatten 
in et ure maeken konnen. In de botterfebriek 
maekten ze zeuven daegen in de weke botter, 
ok op zundag. De eerste daegen koj' as kuper 
veur elke dag de neudige vatten kupen en 
naor de febriek brengen en dan haj' ok nog 
wel wat tied over om wat eer wark te doen. 
Mar van donderdag of mos ie d'r elke dag 
veur zorgen dat d'r genoeg bottervatten 
weren veur de zundag. Daorbi'j kwam dat wi'j 
iedere dag in de koelkelder van de febriek de 
vatten dichtemaeken mossen mit een deksel. 
Ok op de zundagmorgen. 
Et hoolt van de vatten, de dugen, wodden 
kocht deur de febriek bij Halbertsma in 

Grouw. Ok de hoepen kwammen daor weg. 
De dugen zatten in bundels, uut elke bundel 
koj' tien vatten maeken. De vrachtrieder 
brocht et hoolt en de hoepen bi'j oons op de 
grote zoolder, krek as etjuuste tal bojems en 
deksels. 
Et kupen van een vat was stokwark, begin 
1930 was dat dattig cent. Aj' in een sloppe 
tied, bijglieks hasems en winters, zestig 
vatten in de weke maekten, was dat gien 
grote verdienste, mar in et drokke veurjaor en 
de zommertied wodde vaeks meer as et 
dubbele haeld. Dan haj' dus een hiel hoog 
weekloon. Laeter wodde de pries per vat een 
peer keer verhoogd tot zestig cent in de 
oorlogsjaoren. De eerstejaoren in die tied 
was d'r nog wel genoeg hoolt en hoepen, mar 
dat materiaol raekte Iangzem op. De botter 
wodde doe in hoolten kisten en ok in kerton-
nen deuzen verpakt. 
In die tied wodde et mi'j al dudelik, dat nao de 



Op disse foto zienjim mien oolden naost de waning in Berkoop, mit een deurkiekien naor de kuperi je. De 
foto is van 1935 en lat de vatten zien zoas 1k die ok maekte. In de warkplaetse heb ik in totaol 65000 

vatten maekt, neffens mien boekhoolding. 

oorlog de verkoop van batter in vatten wet es 
verteden tied wodden kunnen zot. Ere 
febrieksmaotig maekte verpakkingsmateriao-
ten zotten de veurkeur kriegen. Hootten kisten 
en kertonnen deuzen weren goedkoper te 
maeken. Butendat weren die makketiker in et 
vervoer, mar ok bi'j opstag in de koethuzen. 
Ze weren beter te staepeten as vatten. 
Mien vader maekte ok ni'je wastobben en 
husiestonnen, en ik weet hoe ze maekt wod-
den, mar ik heb et zets niet daon. Daor was 
mien teertied te kot veur. Wet he'k teerd am 
ripperaosies te doen, he'k zendebomen 
maekt, kompteet mit dot ten, hootten mest-
schoppen en hujharken. Wi'j weren niet in et 
bezit van mesienen en teuten oons hoottwark 
zaegen bij de waegenmaekeri'je van De Weger. 
Aorig is om nog even te vertetten hoe et 
maeken van de harkekoppen gong. Daor 
mossen drienentwintig tanen in, de gatten 
daorveur wodden deur oons bi'j De Weger op 
de boormesiene boord. De tanen maekten wi'j 

zets, wi'j hadden daor een speciaot apperao-
tien veur. De grenen stokken wodden krek as 
de esken staeten veur de hujvörken kocht bi'j 
een hoottteverancier. De harkestokken weren 
ovaat van vorm, de vörkestaeten rand. 
Wi'j kregen wientonnen uut Frankriek via de 
boderieder K. Zandstra uut Et Vene. Zandstra 
kocht die op bi'j wienhaandeters. De inhoold 
van zoe'n tonne was negenhonderd titer. De 
tonnen wodden deur de midden zaegd en 
verkocht as drinkerstonnen veur et vee an 
boeren. teken hunningtonnen kochten wi'j van 
bakkers die een protte koeke bakten. 
Nao 1945 bteek dat mien vroeger inzicht aorig 
kiopte, et yak van kuper was overbodig wad-
den. Zonder bottervatten zat d'r gien bestaon 
meer in de kuperi'je, dat wij hutlen dr mit op. 
In 1825 was dr at een kuper in Berkoop, dat 
was Jan Anne Lourens. Nao honderdvuuftig 
jaor hadde et dörp gien kuperije meer, een 
oold ambacht was verteuren gaon. 



Henk Bloemhoff 

Oonze tael, oonze zorg 

Naokommerties 

Onder die naeme kwam ik at eerder in disse 
rebriek mit woorden op 'e lappen die mi'j an 
now toe nog niet bekend weren. Of daor de 
betekenis nog niet van bekend was, of daor 
nog weer aandere gegevens bi'j ontbrakken 
Ok in de veurige Ovend kwam 1k mit een 
riegeltien vraogen anzetten over zokke 
woorden, in de hope dat tezers d'r wat over 
wussen. Een tat aorige reakties mit Ok ni'je, 
dus aandere woorden weren veur mi'j de 
anleiding veur de volgende ftut woorden mit 
vraogen. 

vleiswaegen - Dat is een wat koddige 
benaeming veur een kienderwaegen. Mar et is 
in de Steltingwarven niet attienig Buitigers, zo 
het blieken daon nao de veurige Ovend. Want 
naor anteiding van mien schrieveri'je wodde 
van Ni'jhoottpae en van Ni'jberkoop uut 
opg even dat ze et daor ok wet kennen. Cees 
Bouwer vreug him eerder al of as et misschien 
ok glen Drents is, want zien heit kwam aentik 
uut Drenthe, en van him kende hi'j et woord. 
Mar et grote Woordenboek der Drentse 
Dialecten van dr. G.H. Kocks e.a. en Reinder 
Smit zien Woordenboek van het Drents van 
Dwingelo geven et niet. Mar et kan de Drentse 
woordeboekmaekers netuurtik ontkommen 
wezen, dat hielemaole wisse kuj' niet wezen. 
Ok at niet omdat et Nederlaans en et Fries et 
woord vleiswaegen op die meniere krek wet 
hebben. In Van Date is d'r bi'j antekend 
'schertsend', en 'humoristisch' lees ie bi'jgtieks 
in Zantema zien Fiysk Wurdboek. Mar zol bi'j 
oons de tetterlike betekenis Ok nog bekend 
wezen, zo vraog 1k me of, dus 'wagen voor 
vervoer van stachtvtees'? 

baank - Eerder at reageerde Joop van Lier hier 
op. Et gong niet om 'gewoon baank', mar om 

de betekenis van een soort distribusiegebouw 
waor aj' pootgoed, tuunzaoden en ok maet 
weghaeten konnen. Hi'j kende dat nog van de 
Oosterstreek. Roelf Goiter uut Berkoop, van 
vroeger uut Makkinge, geft mi'j now op dat ze 
vroeger in Bull en Noordwootde wet zeden: 
'We gaon naor Meppet/Stienwiek naor de 
baank'. Dat was daor een an- en verkoopkope-
raosie, mit toegelieke een getdbaank, die dr 
taeter bi'j kommen wezen zot. Die 'baanken' 
hadden hier en daor fit iaten, Ok O 'e Ooster-
streek, mar daor was glen getdbaank bi'j. Die 
fitiaten hietten ok baank. Et gong daor clan dus 
om een soorte depot daor de beneudigdheden 
zoas Joop van Lier die at nuumde, ofhaetd 
wodden konnen. In Meppel hadde 'de baank' 
taeter Ok een K.I.-stesjon. 'Baank' btift in dit 
verbaand dus, op de wieze zoas Joop van Lier 
at beschreven hadde, een soort distribusiege-
bouw. 

hangerig - Dit woord was at wet bekend in de 
betekenis 'lustetoos, suf, loom en zich niet 
goed voetend'. Mar wodde et ok zegd van 
stoppe, wieke grond of van een niet zo 
glaanzend gezicht? Jan Vetdhuizen, van 
vroeger van De Miente, en Dirk Braad uut 
Ootdemark reageerden beidend mit de 
betekenis 'lustetoos' en zo. Veural van 
kiender, docht Jan Vetdhuizen. Bea van der 
Snoek - van der Laan schrift oons dat ze in 
Ootdetriene dat woord Ok wet bruukten in de 
betekenis van een betien ziek, dus zoas in de 
zin 'Oonze Jan het de waeterpokken; we 
dochten dat at een betien, want hi'j was de 
hiete weke at wat hangerig'. Dat is een hiete 
moole veurbeetdzin, mar wet mit de betekenis 
die we at hadden. En de vraoge naor de 
betekenissen 'sloppe, wieke grond' en 'niet 
botte glaanzend', van een gezicht, btift dus 
nog even eupenstaon bi'j et woord hangerig. 



karkevoer- De betekenis van dit woord raod ie 
niet zomar, aj' et niet kennen! Et gaot hier om 
pepermunties, aenhik. veur onder de preek, 
dat zodoende karkevoer. Johan Veenstra en 
Pieter Jonker heurden et lessend op 'e 
'nationaole vlechtdaegen', van meensken uut 
Noordwoolde. Zantema zien Friese woorde-
boek geft et niet. Et grote Drentse woordeboek 
nuumt et wel, veur et Drents van Zuudwoolde 
die kaanten. Mar... de grote Van Dale (11 2e  
drok) het et ok, die nuumt 'kerkvoer' veur et 
Nederlaans. 

ooldewievezoemer- Daor begin ie weer an te 
daenken, mit zok mooi, waarm weer van 
midden september, nao et wat mindere weer. 
In et Engels hebben ze et wel over de 'Indian 
summer', en et Nederlaans het... 'oudewijven-
zomer'. Van Dale omschrift die zo: 'nazomer 
(sept., okt.) met mooi hogedrukweer waarin de 
tuin- en veldspin draden spinnen die door de 
Iucht zweven en in het gezicht voelbaar zijn'. 
As de Stellingwarvers dat Iaeste ok allemaole 
zo mooi beleven bi'j dit woord is veur mi'j een 
vraoge, mar Johan Veenstra sch reef me 
Iestdaegs in ieder geval dat hi'j et woord 
ooldewievezoemerok kent uut et Stelling-
warfs. Hi'j het et ok uut Wolvege, bi'j een 
buurtverieninge weg, en van kunde uut 
Noordwoolde en omgeving. Johan nuumt et 
'een riete waarm weer in de haast, wat laeter 
in de tied as now' (en 'now' sleug op 
12 september). 

storpe - Dat is een deksel van een kookketel, 
zo kregen we opg even van een vrouw op 
leeftied uut Terwissche bi'j Appelsche. Dit 
storpe is een vorm naost stolpe, mit o.a. de 
betekenis van een soort bol, rond deksel. 

gotling - Disse uutspraoke komt van dezelde 
persoon bi'j Appelsche weg. Et gaot om een 
grote kookketel. Et zol een eigen ommezetting 
wezen kunnen van goading, de Friese 
variaant. Mar et Nederlaans het 'goteling' = 
'grote ketel van gegoten metaal', en zoas in et 
Stellingwarfs schot bi'j schieten heurt kan et 
woorddiel got hier bi'j gieten heuren, dus 
vanoolds in et Stellingwarfs. Wie kent dat 

gotling trouwens meer op disse Stellingwarver 
meniere? 

stappen as een keuterse haene op paosmaen-
dag. Op oons buro kregen we dit uut een brief 
van meensken van hiere die now in Frankriek 
toeholen. Die toevoeging 'op paosmaendag' 
was ni] veur mi]. 

piksmieten - En dat nog wel op et ies. Daor 
schreef Jan Hendriks eerder over veur disse 
rebriek. Dirk Braad van Ossenziel vult dat uut 
zien herinnerings an, in de volgende woorden. 
'Dat pikschieten dat deden mien vaeder en 
mien beide breurs op et ies. Dat was mit 
centen op een blok hoolt, dan mos ie mekaan-
der uut schieten mit een schieve en raekte ie 
et blok en de centen vullen d'r of, dan moch ie 
de centen die op de kop Iaggen, holen. 1k hope 
zo ok nog wat bi'j te dregen an de tael'. 

Now, dat hebben Dirk Braad en Jan Hendriks 
zeker daon, en ok de aandere lezers die 
reageerd hebben en die hierboven al of niet 
nuumd binnen. lederiene die anvullings het 
kan oons dus helpen deur die op te sturen. 
Netuurlik, mit daank in et veuren. 

Stellingwarfs Woordeboek diel II 

As alles ni'jd is zoas et knipt wodde, dan is 
intied, in de twiede helte van september, diel II 
van et Stellingwarfs Woordeboek verschenen. 
As herdrok dus, want de eerste drok was d'r al 
in 1994. Zodoende bin weer alle vier dielen in 
ien pakket te bezetten. Elk diel gelt 30 euro. 

Stellingwarfs haandwoordeboek 

Alles Iigt nog aorig op schema, dat et 'Stelling-
warfs - Nederlands handwoordenboek' zal 
zoas et now Iiekt, disse haast verschienen 
kunnen. De pries is nog niet bekend. 

Et 'stellings' van Overdinkel en Losser 

Et moet wel meer as een ieuw leden west 
hebben, zo tussen 1880 en 1890, dat een 
groep meensken uut oonze omgeving, mar 



veu rat uut West-Steltingwarf, 'emigreerde' 
naor een Twents gebied niet zo veer van et 
Duutse plak Gronau of. 1k kom daor op deur 
een berichien dat ik kreeg van ootde kunde, 
Piet Abbring, pergrammemaeker veur 
verschillende regionaole omroepen. Hi'j 
hadde een zet leden in de Twentse wereld 
van Overdinket en Losser west, om daor o.a. 
oolde meensken op 'e baand op te nemen die 
nog een soorte van Stetlingwarfs praoten. 
Zoks is daor nog dudelik anwezig bi'j de 
ooldsten en atderootdsten. Butendat kreeg hi'j 
atderhaande schriftetike infermaosie van 
Vrouw Joke Küpers uut Overdinket. In die 
heur schrieveri'je vaatt te lezen over de ootd 
inwoner van Losser Pastoor Roberink, die 
pastoor in de perochie Steggerde was. De 
meensken in oonze omgeving hadden van 
him heurd dat dr in de febrieken van Gronau, 
krek over de Duutse greens, wark was, veur 
iederiene die mar anpakken wol. Dat nogat 
wat Stetlingwarver manlu nammen ofscheid 
van vrouw en kiender en wodden eerst 
onderbrocht bi'j meensken in Losser. Mar al 
gauw begonnen goenend een keet of zo te 
bouwen in et Overdinkelse Veld (inderdaod, 
over et reviertien de Dinkel dus), en leuten 
heur gezin naor heur toe kommen. De grond 
was goedkoop, mar et wodden wet lange, 
zwaore warkdaegen in de febrieken, zo schrift 
Joke Kupers. De boeren in de ni'je woonom-
geving van de Stetlingwarvers hadden niet in 
de febrieken van Gronau warken wild, dat 
zodoende weren dr 'gastarbeiders' neudig. Et 
moet veur de elgen bevotking daore wet 
vremd west hebben, zoe'n grote groep nije 
inwoners. 
Der tzzerd, Spange, Hoottpae, Steggerde, uut 
alderhaande ptakken in West-Steltingwarf 
kwammen ze, zo het Joke naogaon kund, en 
trouwens ok uut Schoterlaand en Hasker-
laand. An de tael van de ooldsten kuj' nog 
altied goed heuren dat et om naokommelin-
gen van Stetlingwarvers gaot, zegt ze in een 
tiltefoongesprek mit mi'j, mar bi'j jongeren is 
dat aorig minder. Now dot heur eigen 
taetgebruuk trouwens ok at hiel stark Twents 
an. Netuurlik, staorigan is d'r van attes deur 
mekeer mongen. Wat zinnegies van mi'j die 

ze ommezette teverden alt ienig weten op 
i.p.v. Twents wetten, mar uut heurzets kon ze 
Stetlingwarfs koppien numen in ptaets van 
Twents köpke en schotteltien in plaets van 
Twents schöttelke. 
Ok nuumt ze greun in ptaets van gruun. Et 
laeste is et 'echte' woord uut die wereld, mar 
dat is etfeitetik in de Stellingwarven ok. De 
vorm greun is tiekewet ok Stettingwarfs, mar 
clan Westhoeker Steltingwarfs. Dus dan ktopt 
et toch weer wet: greun is nog beweerd as 
Westhoeker Stellingwarfs daor in Losser en 
Overdinket. 
Et Stetlingwarfs-achtige dat de meensken 
daor brochten, en dat deur de meensken 
daore bestist as een 'aandere tael' beteefd 
wodde, wodde en wodt ok nog wet, een betien 
uut de gek, as 'stetlings' anduded. De 
ofstammelingen van de Steltingwarvers daore 
praoten 'stettings', zo zeggen ze et daor dus. 

Nao wat meer onderzuuk zo'k dr hier nog wet 
wat meer over vertetten witlen. In mien 
studietied heurde ik wet vaeker van een trek 
van Steltingwarvers naor et oosten van 
Overiesset, mar dit kteine 'taeteitaantien' ha'k 
nog niet ontdekt. As we daen ken over et 
Stettingwarfs in de rest van de wereld clan 
daen ken we at gauw an meensken die naor 
Amerike of Austratlé gaon binnen, mar dit 
soorte van eilaanties van meensken die nog 
tange veurat in et Stettingwarfs mit mekeer 
ommegongen, dat is ok slim de muuite weerd. 
Wie wet bin d'r tezers die nog meer van dit 
soorte gevatten weten, en witten die oons 
daor melding van maeken. 



Roelie Bakker 

Trekvoegelties 

Bram, et siesien, zit in de oolde pereboom te 
kwinkeleren. 
Zunnegien, bedaankt daj' oons je waarme 
straolen weer sturen. Daf de meitied brengen 
en de blossem en et gruun weer wakker 
roepen...' 
Hi'j gaot zo in zien gezang op, dat hi'j gien 
acht geft op de dikke lappieskatte, die de 
boom inklimt. Veurzichtig gaot de katte bi'j de 
stamme omhogens, clan de takke op waor 
Bram zit en... 
Zo, now he'k je. le weten toch wel dat voe-
gelties die te vroeg zingen veur de poes binnen.' 
Een grote klauwe drokt de aarme Bram plat 
op 'e takke. Hi'j kan gien kaant uut. 
Och poes, beste poes,' piept hi'j, 'moej' es 
kieken wat veur een prachtige dag et is. De 
zunne schient. Alles staot in bluui. Op zoe'n 
dag kuj' me toch niet doodmaeken en 
opeten? En butendat, 1k moet de zunne 
bedaanken veur heur goeie gaoven. Aans 
wodt hi'j kwaod en komt hi'j niet weer. Dan 
blift et veur altied gries en grauw. Alles zal van 
de koolde doodgaon. Dat wil ie toch niet op 
jow geweten hebben?' 
Foes strikt him es naodaenkend over zien 
snorhaoren. Nooit meer de zunne, altied gries 
en grauw? Koold, slimme koold? Nee, dat 
Iiekt him niks. Mar zien buit zomar opgeven? 
Daor het hi'j ok gien aorighied an. Hi'j het Bram 
eerlik vongen. As die wat beter acht geven 
hadde, clan had hi'j bi'jtieds votvliegen kund. 
Weej' wawwe doen,' zegt poes, 1k zal je now 
gaon laoten. Mar clan moej' me beloven, daj' 
vanaovend as de zunne onder is, weeromme-
kommen. As raskatte kan 'k je zo niet gaon 
laoten, dat begriep ie wet. Beloof ie mi'j daj' d'r 
vanaovend weer binnen? Eers weet ik je te 
vienen. Al moe'k de hiele wereld rond, ik zal je 
kriegen.' 
Bram kruust twie ti'jen en belooft et grif. Mit 
dat poes de pote optilt, is et voegeltien vot. 

Boven in de boom zit et nog even wat te 
bekommen, clan klinkt zien lied at weer 
helderop. 
Tegen de aovend wodt Bram toch wat 
ongemakkelik. Doukies gaot de zunne onder. 
Dan komt de katte him zuken. Hi'j kan toch 
niet de hiele naacht wakker blieven. Hi'j krigt 
et zo benauwd dat hi'j verget te fluiten. 
De oolde oele komt daele. 'Wat zit ie daor te 
kniezen, Bram. Is dr wat?' 
'Och meneer de Oele, 1k bin zo dom west, ik 
hebbe me deur de katte vangen laoten. Hi'j 
het me gaon laoten totdat de zunne onder-
gaot. Now is et haost zowiet. Dan komt poes 
me zuken en bin ik nargens meer veilig.' 
'Laot me 's even prakkeseren. 1k daenke da'k 
de oplossing wete. le moe'n now vliegen 
gaon. De kaante op waor de zunne onder-
gaot. Aj' staorigan deur vliegen, clan hael ie 
de zunne wet weer in. Dan moej' d'r veur 
zorgen, daj' altied daor binnen waor de zunne 
schient. Zolange gaot hi'j niet onder. Zolange 
het de katte glen rechtje te pakken.' 
Bram gaot mitien op weg, de zunne aachternao. 

Now zovule jaoren laeter bin dr nog hieltied 
voegelties die mit de zunne mittrekken. 
Trekvoegelties. 



Lily Köhler 

Uutpraot 

Op de Iaeste mooie zommerdag kwam 1k heur 
tegen op een terras in Amsterdam. 
Lien hiette ze. 
Ze had kotknipt, rood varfd haor. Ze dreug an 
iedere haand drie ringen en ze keek me mit 
een peer heldere blauwe ogen an. 
We bestelden allebeide een bakkien koffie en 
trokken as twie magneten naor mekaander 
toe. Nao de eerste slok begon ze te vertellen. 
'Mien dochter wodt morgen 21 jaor.' 
'Da's mooi,' zee ik en geneut van de zunne en 
de heerlike koffie. 
'Móói! reup ze zó luud dat hiele Amsterdam 
et heuren kon. 'Meenske, et is fantastisch! As 
ik van te veuren weten had dat opvoeden 
zoe'n grote klus was, dan was ik d'r nooit an 
begonnen. Echt niet.' 
Een betien overdonderd keek ik heur an. 
1k bin een emancipeerd vrommes, moej' 
weten. 1k hool van mien vri'jhied. 1k bin 
scheiden, heb een goeie baene, now en dan 
een lekkere vrund en dan mien dochter. 1k 
heb vochten as een leeuwinne om heur een 
beter leven te geven as 1k zels had hebbe. le 
willen zoe'n kiend zoveul meugelik ellende 
besperen. Dus wat zeg ik: 
"Schat, ie moe'n NOOIT trouwen en NOOIT 
kiender kriegen. En ie moe'n je NOOIT iene 
sodemieter van kerels antrekken, dan kriej' 
een fijn even.' 
En weej' wat ze dot?' 
Stiekelig slat Lien et iene bien over et 
aandere, stikt een sigerette op en ruurt 
Iuudruchtig in heur koffie. 
'Percies et tegenovergestelde.' 
Foeterende gaot ze veerder. 
'Een stel hassens dat die meld het, niet te 
geleuven! Ze broesde zó et Atheneum deur, 
slaegde mit achten en kon uutkiezen wat ze 
wodden wol. Ze kon gratis een beurs kriegen, 
net zo veul bierties drinken as ze lustte en 
een leven leiden as een Iuus op een zeer 

heufd. En weej' wat ze dot?' 
Heftig drokt ze heur sigerette uut in de 
askebak. 
'Ze verslingert heur an zoe'n stomme vent.' 
Om heur wat rustig te kriegen hael ik een 
twiede koppien koffie mit een slagroomgebak-
kien. 
'Zoe'n meld hadde toch alle kaansen!' klaegt 
ze deur. '1k bin mit mien tied mitgaon. 1k heb 
heur op heur zestiende jaordag de pil geven 
en docht van alle ellende of te wezen. Now, 
vergeet et mar. As die jongen bi'j je over de 
vloer kommen, is et eerste wat ze daen ken 
dat ze bi'j jow wel even de dienst uutmaeken 
kunnen. Mar dan hebben ze et mis. Zo zit 
disse Lien niet in mekeer. 1k bin een emanci-
peerd vrommes en kan mien eigen boonties 
wel doppen.' 
'Trouwens,' en now schattert ze et uut, 'as ik 
krek zoe'n jonge naor mien haand zet had, 
was et al weer uut en kon 'k an de volgende 
begin nen te sleutelen. De laeste keer 
verzinde ik me bi'j ongelok. Doe zee 1k: "Kees, 
kuj' je voeten niet een betien beter vegen." Et 
bleek een zekere Wim te wezen. Mien dochter 
kwaod, jong. Dat zoe'n intelligente meid zo 
onder de indrok is van die haenige feguren, 
snap ie dat? Weej' wa'k nog et alderminste 
vien,' rammelt Lien veerder. 
'Now?' vraog ik ni'jsgierig. 
Vandemorgen onder et broodeten keek mien 
dochter me mit van die straolende ogen an en 
zee dromerig: 'Mem, weet ie wat mien 
aldergrootste weens is? Trouwen en kiender 
kriegen. Aanders niks.' 
Asof Lien een marathon lopen had, zo muui, 
fluusterde ze mit een hiese stemme d'r 
aachter an: 'Dan bi'j' nao 21 jaor opvoeden 
toch uutpraot.' 



W. de Jong 

De slag om de Hildenbarg 

Et was haast wodden en clan meug ie mitje 
schaopen op 'e essen naoweide holen, dat ik 
gong daor henne. En wi] stroopten de boel 
wat of. Et hadde de hiele naacht regend en et 
was tegen de morgen een betien dreuge 
wodden. Boven de Hildenbarg hong een 
mistfiadde en daor scheut mi'j et vertellegien 
van mien heit in 't zin. 
In eerdere tieden was dr hiel wat te doen 
west om de Hildenbarg. Dr was slag leverd 
om die strategische hoogte. Mar wie now 
aenlik vocht mit wie, dat wus mien heit ok niet 
zo goed meer. Et gong om de verbiening mit 
Drenthe. Dat was in vrogger tied; de Boere-
streek beston nog niet zo lange en mit de 
Oosterse Es was nog niet meer as een begin 
maekt, doe dr  een grote weg naor Coevorden 
anlegd wodden mos. De boeren van Appel-
sche moesten mitwarken an et stok van 
Appelsche over Hijken naor Beilen. Dat gong 
over de hoge oosterse es. De diek wodde mit 
hem verstarkt. Daorom hiet die weg nog altied 
de Liemdiek, in Drenthe is et de Beilerweg. 
Et ston de Drenten liekewel hiehemaole niet 
an. De invloed van Frieslaand zol veul te 
groot wodden, dat ze reupen et yolk bi'j 
mekere om et onheil te keren. De Stelhingwar-
vers wussen niet wat ze moesten. Heurden ze 
now bi'j Drenthe of Frieslaand? Ze deden dus 
niks. Hadden ze dat now mar wel daon, clan 
was alles hiel aanders oflopen en weren ze 
nooit bi'j Frieslaand kom men. 
De Drenten kwammen mit 'n smak yolk 
opzetten en weren al in de buurt van de 
Hildenbarg doe daor van de aandere kaante 
een koppel peerdevolk an kwam. Veurdat de 
Drenten goed overleggen konnen was de slag 
al an de gang. Tegen et peerdevolk konnen 
ze niet op en de Drenten zetten et op een 
open. An de iene kaante van de weg haj' et 
hoogvene en an de aandere kaante et 
Boerevene. Ze konnen mar iene kaante op, 

naor Drenthe. Van die tied of wodden de 
Drenten in et Fries 'Te Rinten' (voetvolk) 
nuumd en de aanderen Friezen (peerdevolk). 
Op et slagveld weren nogal wat Drenten 
higgen bleven en iene daorvan was nog goed 
an de praot te kriegen. Doe ze him vreugen 
hoe et d'r mit him veur ston, zee hi'j dat hi'j 
een hiele taoien iene was. In zien veurige 
leven was hi'j een katte west en eerst in zien 
zeuvende leven was hi'j onder de tonnegies-
karre kommen. As dat niet gebeurd was 
hadde hi'j hier niet legen, clan was hi'j nog 
altied katte west. 
Et was dudehik dat disse een beste klap had 
hadde en dr zo mar wat uutflapte. Mar dat hi'j 
zo taoi was as een katte daor twiefelde niet 
iene an. 
Van die tied of willen de Drenten niks meer 
van de Stelhingwarvers weten en ansluten bi'j 
de Friezen was veur de Stehlingwarvers de 
ienigste oplossing en zo is et clan ok gebeurd. 
En now kuj' aachterof wel spiet hebben, mar 
neffens mien heit is et allegere eigen schuld. 





Joukje Postma 

Van miening veraanderen 
Stellingwarver Streekwoorden: 
ni'je uutgifte van Van de Berg 
in Almere 

Jannie was de wereld te riek. Ze hadde een 
vrundinne vunnen bi'j de vrouweverieninge. 
Naodat heur man wegraekt was, hadde ze 
twie jaor nargens henne west. Tot ze mit een 
buurvrouw mitgaon was, en naost Geke kwam 
te zitten, zi'j was ok een alliendstaonde vrouw 
en et klikte. 

Geke kwam een weke laeter een koppien 
koffie drinken. Daornao gongen ze saemen 
hiel yule op pad mit de auto naor tentoonstel-
lings, films of gewoon een aentien te rieden. 
As et mooi weer was, lekker koffiedrinken mit 
gebak of een etentien. Jannie gaf hoge op 
van Geke tegen de buurvrouw, ze konnen 
geweldig opschieten. Soms gongen ze naor 
Zwolle, clan weer naor Sneek of Liwwadden te 
winkelen. 

De laeste keer dat ze in Liwwadden te 
win kelen west weren, hadde Jannie de ogen 
eupend. Ze ston altied mit de beurs klaor veur 
bezine, koffie en et eten. Niks was heur te yule. 
Mar doe Geke een dure trui uutzocht en 
waachtte tot Jannie de beurs trok, vun ze dat 
wel wat te yule van et goeie. Geke brocht de trui 
weeromme naor et rek. Ze weren zwiegend 
naor de auto lopen en zwiegend naor huus toe 
reden. Jannie hadde gien nocht meer om heur 
nog ien keer weer te zien. 

Al sund jaor en dag verschient bi'j uutgeve-

ri'je Van de Berg in Almere de Stellingwar-

ver Spreukekelinder. Behalven de Stelling-

warver Spreukekelinder geft Van de Berg 

nog een hieleboel ere spreukekelinders uut, 

zoas de Drentse, de Grunningse, de 

Twentse en de Oost-Brabantse. De 

uutgever is op et mement doende om van 

al die kelinders verzaemelbundels uut te 

geven, mit daorin een selektie van et 

mooiste materiaol uut die verschillende 

kelinders. An now toe is d'r een vuuftal 

boekies klaor. Bi'jkotten verschient d'r Ok 

een boekien mit daorin een selektie uut de 

Stellingwarver Spreukekelinders. In die ni'je 

bundel bin een flink tal spreuken en gezeg-

den te vienen, mit o.e. een ekstra bladziede 

mit prachtige gezegden die indertied opte-

kend wodden bi'j volksverhaeleverteller 

Wube Lamers van de Kuunderwal uut 

Berkoop. 
Daornaost kuj' een tal oolde recepten lezen 

- en misschien uutperberen - zoas Koop 
Gorte die indertied beschreef, vertelt 

dr. Henk Bloemhoff op humoristische wieze 

over kwaolties en evt. oplossings daorveur 

en wo'n d'r een drietal oolde spellegies 
beschreven. Et boekien wodt veurzien van 

aorige illestraosies en een fleu rig omslag. 
Stellingwarver Streekwoorden verschient 

nog veur Sunderklaos en is clan te koop bi'j 

de Stellingwarver boekhaandels en de 

Stellingwarver Schrieversronte en kost 

€ 4,95. (Red.) 



Sietske Bloemhoff 

4  N .b 0 1 Oki ~ Et Kroontien 

Piepmoes gaot naor et zwembad 

(Een veurleesverhael) 

Et is midden in de zommer en et is slim 
waarm. Piepmoes schommelt loom henne-
weer in zien hangmatte die hij tussen twie 
bomen vaastemaekt het. Now en clan gript hi'j 
naor zien glassien ranje dat op een taofeltien 
naost him staot. 
Wat zollen mien maoten aenlik doen, daenkt 
de moes. Zollen die ok in et schaad liggen te 
puffen? Wat moej' aans op zoe'n waarme dag. 
Hi'j het et nog niet docht as hi'j heurt iene 
ankommen. Diegene is zeker best op schik, 
want hi'j fluit een mooi wiesien. As hi'j zicht 
wie et is, is et wel log isch dat et besien zo 
mooi fluit. Et is zien kammeraod de gelegouw 
en die voegel kan now ienkeer allemachtig 
mooi fluiten. Luuster mar: dudel jo-ho... 
dudeljo-ho... 
'Ha, die Piepmoes,' zegt de voegel, as hi'j 
Piepmoes in zien hangmatte ontdekt het. '1k 
docht al, waor zol die moes ommehangen mit 
dit waarme weer. Wat een hitte, now?' 
'Ommeraek,' poest Piepmoes. 
'Hoe daenk ie d'r over om naor et zwembad te 
gaon?' vragt de gelegouw. 'Ft roodbossien en 
de doeve gaon d'r ok henne, en wi'j dochten 
dat ie d'r ok wel veur te porren wezen zollen!' 
'lkke wel,' zegt Piepmoes en springt mit een 
boge uut de hangmatte. '1k gao mitien mit. 
Waacht even, even mien zwembroek en een 
haanddoek pakken.' 
Even laeter stappen de beide dieren deur de 
bos, op weg naor et zwembad. 
As ze bi'j et zwembad kommen, bin de doeve 
en et roodbossien d'r al. Ze stappen krek et 
waeter in. Piepmoes en de gelegouw gaon d'r 
gauw aachteran. Dr bin nog een hieleboel ere 
dieren in et zwembad te vienen. Een peer 
knienegies doen wie as et hadste zwemmen 

kan. Een ploegien haezen is mit een balle an 
et speulen en de molle stapt wat henne-weer 
in et pierebattien. Hi'j vint dat heerlik, mar 
gaot liever niet in et diepere waeter, daor het 
hi'j et niet zo op staon. In de veerte drieven 
een peer enten. Die bin vanzels hielemaole 
niet benauwd veur waeter, die zwemmen zo 
vaeke. D'r bin daor nog meer zwemmers, mar 
Piepmoes en de gelegouw kun niet goed zien 
wie as dat binnen. En kiek, vlakbij hej' de 
duukplaanke, daor duukt de kikkerd krek 
vanof, dat is vanzels ok zoe'n echte zwemmer. 
'Kwak, kwak, kiek mi'j now, Piepmoes,' 
kwaekt hi'j, en mit een geweldige ploons 
belaant hi'j in et waeter. 'Durf ie dat wel,' vragt 
hi'j, as hi'j de snute weer boven waeter stikt. 
Vanzels wel,' pocht Piepmoes. 'Et zol me wat 
wezen, let mar es op.' 
De moes zwemt mitien naor de kaante toe en 
klautert et trappien op naor boven, naor de 
duukplaanke. 
'Oe hedenhitskes, as dat mar goed gaot,' 
sjilpt de gelegouw. 'Piepmoes is soms wel es 
wat al te driest. Wat kan dat besien soms toch 
verhipte eigenwies wezen.' 
'Ziej' me wel, kikkerd7 raost Piepmoes naor 
beneden. 'Kiek mar goed, misschien maek ik 
ok nog wel een dubbele salto.' 
'Et kon him wel in et heufd scheuten wezen,' 
piept de gelegouw now angstig tegen de 
doeve. Die is intied ok in de buurt kommen om 
te zien wat d'r allegere an de haand is... Oei, 
oei, die malle moes toch! 
Piepmoes het de hanen al in de locht en de 
rogge in de bocht, et zal wezen. Hi'j kikt nog 
es om him henne om te kieken as iederiene 
him wel zicht, en clan... 
De moes recht zien rogge, blift stokstief stille-
staon en dot de aarms weer naor beneden. 
Hi'j bedudet zien kammeraoden dat hi'j in de 
veerte wat zicht. Veurzichtig komt hi'j et 
trappien weer daele naor beneden. Wat zol 



d'r wezen... 
As Piepmoes beneden is vertelt hij zien 
kammeraoden wat, of liever wie, hi'j in de 
veerte zag. 
'Klaos de Kaeter en Miep bin daorginderd, 
gniest hi'j. 
'1k snap niet waoromme aj daor omme lachen 
moeten,' bromt de gelegouw een betien 
sacherijnig. 'Zi'j bedarven altied alles. Hoe in 
de wereld is et meugelik dat ze naor et 
zwem bad kommen. Katten hebben ja een 
gloeiende hekel an waeter.' 
'Now, zegt Piepmoes, 'reken d'r mar op dat 
dat nao vandaege nog veul slimmer et geval 
wezen zal. Luuster mar es even naor mien 
plannegien. De katten bin niet van plan om te 
zwemmen, heur. Ze liggen tegere, mooi naost 
mekere, noflik in et zunnegien op een locht-
bedde te dobberen... En now hadde ik zO 
docht...' 
De drie voegels, de molle en de kikkerd bu-
gen heur naor Piepmoes toe om te heuren 
wat die van plan is. As die zien verhael daon 
het, schuddeboeken ze allemaole van et 
lachen. 
Waorom? Now, luuster mar hoe et verhael 
veerder gaot! 
Hiel stillegies laoten de dieren heur in et 
waeter zakken. Ze zwemmen veurzichtig de 
kaant op van et lochtbedde mit de beide 
katten. Alliend de molle dust niet mit, die bluff 
bi'j et pierebattien op zien kammeraoden 
waachten. 
De kikkerd zwemt veurop en de doeve 
dobbert daor vlak aachteran. Aachter him stikt 
de snute van Piepmoes boven et waeter. Kiek 
die moes es zwem men! Et rood bossien en de 
gelegouw sluten de riegel. 
Et is een hiel aende, mar clan bin ze in de 
buurt van et lochtbedde. De kikkerd gaot 
alliend veerder, hi'j kan zo onder waeter 
verdwienen as d'r wat mis gaon zol. 
De kikkerd is now zowat an de katten toe... 

Wat was dit een geweldig idee van jow, 
Klaos,' mierkt Miep best op 't schik tegen de 
kaeter. 'Et is heerlik, zo in et zunnegien op et 
lochtbedde in et waeter. Et vaalt me hatstikke 
van jow mit dat ie zoks bedocht hebben. 1k 

hool et zo wel even vol, ieje dan?' 
'lkke Ok wel,' bromt de kaeter tevreden. 'Tsja, 
ik bin niet zoe'n domme kaeter as ie daenken! 
le meugen wel es wat aoriger tegen me 
wezen. Aenlik moch ie me now wel trakteren 
op wat lekkers. Hej' niks bi'j je?' 
'Niet an docht,' mauwkt Miep. '1k zol ok wel 
wat lussen. De locht van waeter maektje 
hongerig. Mar wie wet, as we douk weer naor 
de boerderi'je gaon, kommen we misschien 
nog wel een lekker happien tegen. En now 
moej' je veerder mar even koest holen, mit dat 
gepoch over jezels. 1k wil now even lekker 
veerder soezen.' 
Evenpies Iaeter is et spinnen en snorken van 
de beide katten te heuren. Mar dat is niet van 
lange duur... 

De kikkerd hoolt him ondertussen an et 
lochtbedde vaaste, kikt es aachteromme naor 
zien maoten en stikt een doeme in de locht. 
Dat betekent dat hi'j alles onder kontrole het. 
Hi'j kikt nog es naor Klaos en Miep en zicht 
dat die nog de hieltied best in de soeze 
binnen. Dan trekt hi'j, hiel veurzichtig, et 
ventiel uut et lochtbedde en zwemt zo hadde 
as hi'j kan naor Piepmoes en de voegels 
weeromme. 
Et lochtbedde lopt staorigan leeg. De katten 
hebben eerst niks deur, die liggen nog mooi te 
snorken. Mar clan wodt et witte puntien van de 
stat van Klaos nat en et zwatte puntien van de 
stat van Miep hangt Ok al in et waeter. 
Ze slingeren in heur slaop een keertien mit de 
stat. Dat hadden ze beter niet doen kund, 
want et lochtbedde is al veur meer as de helte 
leeg en raekt now hielemaole uut belaans. 
De beide katten bin in ienkeer klaorwakker as 
ze naor de kaante van et lochtbedde rollebol-
len. Ze zullen heur schrap zetten, mar niks 
helt meer. Ze mieteren zo et waeter in, en 
raozen en gaon tekeer, zak jim vertellen! 
'Help, hellup,' raost Klaos. 'Miep, help mi'j, 
help mi'j, ik wor nat!' 
Mar Miep raost krek zo hadde om hulpe as 
Klaos en is me toch lelk. 
'1k help jow niet, aekelige rotkaeter dat ie 
binnen,' proest Miep mit de neuze vol waeter. 
'1k wor Ok dweildeurnat. En allegere deur dat 



stomme idee van jow. Hoe bedaenk ie et ok, 
op een Iochtbedde in et zwembad. le kun om 
mi'j ver...' 
Dan verdwient de witte katte brobbelende 
onder waeter, mar komt even veerderop weer 
bovendrieven. Mit een boel gemattel en 
gespattel lokt et de katten om an de kaante te 
kommen. Ze bin deur- en deurnat en zo lelk 
as spinnen. Ze schudden heur et waeter van 
de huud en maeken dat ze votkom men, zo 
hadde as ze kunnen. Glen wonder, want in 
plak van dat alle ere zwemmers een betien 
medelieden hebben mit Klaos en Miep, slaon 
ze heur op de kni'jen van et lachen... 



Jan Veldhuizen 

NV Nederlandse Spoorwegen 

Een schoffien led en mos 1k naor Utrecht toe. 
1k mos daor vlak naost de Jaorbeurs wezen 
en omdat de trein daor zoe'n betien naost de 
deure stopt, besleut ik mit et spoor te reizen. 
Et leek mi'j wel es weer een keer aorig toe. 
Dan kon 'k rustig de kraante lezen en hoefde 
ik in Utrecht gien plak veur mien auto te zuken. 
1k had al lange niet meer in de trein zeten. 1k 
daenk wel een jaor of twintig, dattig niet. 
Lichtkaans is et nog wel langer leden. Mar, 
docht 1k, d'r zal wel niet yule veraanderd wezen. 
Nee, wat moej' now an een trein veraanderen, 
zoj' zo zeggen, hen. 
Now, daor bin 'k aachter kommen. Alles wat 
veraanderen kon, hebben ze ok zoe'n betien 
veraanderd. 
Vrogger zat d'r op et stesjon een maegien of 
een jonge aachter et leket en die vreug dan 
waoj' henne wollen. Aj' dat dan zegd hadden 
dan gaf zi'j of hi'j jow zoe'n brunig stokkien 
bodpepier waor as op ston waor aj' henne 
gongen. 
Now, dat beston dus niet meer. D'r was een 
automaat waor aj' geld in gooien moesten. le 
moesten op een scharmpien typen waor aj' 
henne wollen. 1k snapte d'r gien iene moer van. 
Gelokkig was d'r een jong maegien die et wel 
wust en die het doe van mien geld veur mi'j 
een kaortien kocht. 
Et bleek dat d'r nog et ien en aander veraan-
derd was. 
Vrogger hiette et 'Nederlandsche Spoorwe-
gen' en was heur motto: 'Vlogge, Veilig en 
Veurdielig'. 
Dat was allemaol veraanderd. Nederlandsche 
Spoorwegen was NV Nederlandse Spoorwe-
gen wodden. 'NV' d'r veur en 'oh' d'r uut 
hadde, zo te zien, een protte geld kost, want 
et kaortien was hatstikke duur. Koj' niet 
bepaold veurdielig numen. 
Vrogger gong ik veur zeuven-en-een-halve 
gulden retour van Stienwiek naor Grunningen 

Dat uurtien in de trein kostte mi'j now zowat 
tien keer zovule. 
Nee, veurdielig hadden de NV Nederlandse 
Spoorwegen bliekber uut heur motto schrapt. 
Vlogge ston d'r ok niet meer in. Ok schrapt. 
Et begon al op et stesjon. Een blikken 
vrouwludestemme galmde over et perron en 
vertelde dat mien trein twintig menuten 
vertraoging hadde. 
Now, daor ha'k niet op rekend. 1k mos wel op 
tied in Utrecht wezen. 
Vuventwintig menuten te laete ree ik dan 
eindelik richting Utrecht. 1k kon nog krek zoe'n 
betien op tied in Utrecht te plak wezen. 
Ha'k docht. Vergeet et mar. 
Een aentien veur Amersfoort stopte de trein 
zo mar argens midden in de lanen. Hi'j bleef 
daor potverdorie wel een kertier staon. Wa'k 
mooi klaor mit. 
Doe de trein weer rieden gong kwam d'r uut 
de Iuudsprekers in de trein et bericht dat 
reizigers veur Utrecht in Amersfoort overstap-
pen mossen. 
In Amersfoort stapte 1k dus uut en gong op de 
trein naor Utrecht staon te waachten. 
1k bedocht dat 'veurdielig en viogge' niet meer 
bestonnen. 
1k hoopte mar dat 'veilig' nog wel beston bi'j 
de NV Nederlandse Spoorwegen. 
De trein naor Utrecht was gelokkig wel op tied. 
Ikke niet meer. 
Meer as twintig menuten te laete kwam ik op 
et plak van bestemming an. 
'Zeker mit de trein kommen, hen?' vreug de 
man bi'j wie as ik wezen mos. 
1k zee van ja. 
'Ha'k wel docht', zee de man. 'Moej' niet doen. 
Dat ding is nooit op tied. Altied te laete. 
Alliend aj' zels te laete op et stesjon binnen, 
dan is de trein op tied. Zo warkt dat van-
daege-de-dag bi'j et spoor.' 
1k was et gloelend mit him iens. 



Doe ik op de weerommeweg was, docht ik dat 
et vrogger toch yule mooier was om mit et 
spoor te reizen. Doe kocht ie nog een kaortien 
bi'j een echt meenske. In de trein kwam dr 
iene mit koffie en bollegies langes en de kon-
dukteur leut him meerstal ok evenpies zien. 
AlIemaol verleden tied. 
Nee, 'NV' vun ik now niet bepaold een 
verbetering. 



Koosje Hornstra 

Veuruutdrokt en weerommehaeld 

Laestdaegs ston d'r een interview in de Liwwadder Kraante mit een zekere meneer Hibma over 
de 'Ftyske Sutelaksje'. Daor zee h/f in dat et sutelen all/end in Frieslaand, in et Friese die!, 
veurkomt en dat et him veiwondert dat et nargens aanders overneumen is. 
Now het disse man vaeke genoeg te maeken had mit de Stellingwarver Schrieversronte. Hif 
staot aljaoren mit Johan Veenstra in Drachten op de Boekemark, as ofsluting van beide sutel-
akties. H/f wet dus donders goed dat d'r ok in dit pat van Frieslaand al mennig jaor suteld wodt. 
In dit nommer van De Ovend vienen Jim een vers/ag van oonze sutelaktie van ditjaor deur Klaas 
van Weperen, de 'coordinator' van de Stellingwarver sutelaktie. 
In et oktober-nommer van De Ovend uut 1977 geft Phil de Bruijn een mooie verklaoring van et 
woord sutelen. Ja, ok over et sutelen in Frieslaand en alderdeegst over de greens henna 

Sutelen 

Lessend bin we mit mekeer weer te sutelen 
west. Stellingwarver boeken sutelden we, en 
as we bi'j de meensken an de deure kwam-
men, zeden we dat we van de sutelaktie 
weren. Pattie meensken zeden dan: sutelak-
tie? Wi'j zeggen van venten, niet van sutelen. 
Sutelen is ja Fries! 
Daor wok et now even over hebben: is sutelen 
now Fries of niet? Et woord sUte/Je is inder-
daod in 't Fries bekend, liek as sCite/der, 
sCite/er (die sutelt) en sCitel (et sutelen). 
Et gaot liekewel vusen te veer om votdaolik 
mar te zeggen dat sutelen clus Fries is. 
Daorveur moe'n we veul meer van et woord 
ofweten, bi'jglieks waor et in vroeger tieden 
bruukt wodde, en of et now nog bekend is in 
ere taelen. 
In 't Engels kennen ze now et woord sutler 
(suteler) nog, in 't Nederlaans zoetelen en 
zoetelaar. 
In de middelieuwen (de tied tot ongeveer 
1500) kwam et woord, veur zoveer we weten, 
niet in et Nederlaans veur, mar wel in et 
Nederduuts (da's de tael die vlak over de 
greens mit Duutslaand praot wodt): sude/er, 
sute/ergeft et middelnederduuts woordeboek 
op, en dat betekent: Ned. marketenter. 

In de 16e ieuw zowat moet et woord in 't 
Nederlaans deurdrongen wezen (uut et Duuts, 
zeggen pattie geleerden), en we vienen in 
Kiliaans woordeboek van 1599: soete/en in 
den krifgh, soetelerin den krijgh. 
Dus in elk geval was et woord in et middel-
ieuws Nederduuts bekend, en wat laeter 
(16 ieuw) in et Nederlaans. 
Kennen de Drenten en Grunnegers et ok? Et 
staot niet in de woordeboeken die an now toe 
uutkommen binnen over et Drents en et 
Grunnings, dus misschien kennen ze et wel 
hielendal niet (meer). Dat zol nog es naogaon 
wodden moeten. 
In alle geval: et is dudelik dat et woord sutelen 
(of: soete/en) op meer plakken bekend was 
(en is) as allienig in Frieslaand. Dat et is 
hielemaole niet zegd dat et weer es 'Friese 
invloed' is, daor pattie vaeks in een eerste 
opwelling op an willen. En dat wok mar even 
kwiet, zie? 



Sjoukje Oosterloo 

Haezevet 

Al jaaren bin ik oppasmem van twie buurkien-
der. Ze weren nag mar net gebaren doe ik at 
op heur paste. De aatdste is een maegien 
van negenjaoren etjangien, Bernd, is 
zeuven jaar. 
Bernd zit now vanof et veurjaar op vaetbatlen. 
Doe hi'j d'r pas bi'j was, hadde hij eerst een 
peer vaetbalschaenen van de klub am te 
perberen. Naa iene wedstried bleken die 
dingen za lek as een temze te wezen. Dus 
gang Bernd mit zien mem naar de winket am 
spiksptinterni]e vaetbatschaenen. Hatstikke 
groats kwam hi'j aans zien ni'je anweenst zien 
laaten. Mien man Herman en ikke, wi'j beer-
den am et hadste dat et biesterbaartik maaie 
schaenen weren. Doe zee Herman tegen 
Bernd: 'te mae'n aentik haezevet ander de 
schaenen smeren, dan kuj' yule hadder tapen.' 
'Dat za'k daalik an mem vraagen, zee et 
mannegien en vat was hi'j. 
Za zegd, za daan, hi'j vreug zien mem am 
haezevet. 
Mem zee: 'Waar kapen we dat?' 
Een peer daegen laeter was Bernd mit zien 
mem in een schoewinket. Doe mem an et 
afrekenen was, staatte Bernd heur an: 'Tae 
now mem, vraag es as ze hier ak haezevet 
hebben!' 
'Nee,' zee mem, 'we mae'n eerst mar es an 
Herman vraagen, die wet vast wet waar a]' dat 
kapen kunnen.' 
Doe Bernd weer es bi'j aans afteverd wadde, 
zee zien mem: 'Now Bernd, ie zatten Herman 
nag wat vraagen.' 
'Ja,' zee Bernd mit een eernstig gezichte, 
'Herman, waar kun we dat haezevet argens 
kapen?' 
Dat wus Herman za vtagge ak niet, mar hi'] 
betaafde Bernd es veur him amme te kieken. 
Op een kaapaavend zat Herman naar de 
kapper. Wi'j hadden besleuten dat Bernd, die 
bi'j aans was, dan mar mit zal, amdat ik 

aavens ak vat mos. te kunnen zae'n kiend niet 
alliend taaten, netuurtik. 
Daar hadde Bernd wet nacht an. Et was 
tiekewet nag mar zeuven ure en daar was 
Bernd zien heit at am him op te haeten. Dat 
zinde Bernd niet en hi'j zee: 'te bin vusen te 
vraeg, heit, ik gaa mit Herman naar de kapper.' 
'Now, dat maet dan mar deurgaan,' zee heit. 
Doe mien man bi'j de kapper ander et mes 
zat, dee Bernd aanders niks as de hieltied 
matte kappen trekken en lange neuzen 
maeken tegen Herman in de spiegel. 
Bi'j et afrekenen vreug Herman an de kapper 
as hi'] sams ak haezevet te kaap hadde. Nee, 
zee de kapper, hi'j hadde wet get veur in et 
haar, mar gien haezevet. 
Doe ze weer mit 'n beidend op 'e staepe 
stannen, zee Bernd: 'Now Herman, dan 
zuwwe tach nag naar een spartzaeke maeten 
am haezevet.' 
'Et is now te taete,' maekte Herman him d'r of. 
Op een verjaarsvesite bi'j aans dee et verhaet 
over et haezevet ak de rante. Overbuurman 
Wietse zee, dat hi'j nag wet een busse teervet 
hadde, daar zal hi'] dan mit grate letters 
'HAEZE VET' ap schrieven. 
Een peer daegen laeter was Bernd weer bi'j 
aans en gang hi'j mit Herman en een lege 
sjempat naar buurman Wietse am haezevet. 
Now, jim kun etjim wet indaenken dat Bernd 
de keuning te riek was. 
Bernd zien heit zat in die daegen in Zweden 
veur zien wark. Doe Bernd aavens thuus 
kwam, greep hi'j de tittefaan, en betde et 
mabiete nammer van zien heit. Doe heit 
apnam, reup Bernd: 'Heit, ik hebbe haezevet!' 
en tegde mitien de haake d'r weer op. 
Zien heit zee taeter: 'Zit ie daar hietemaat in 
Zweden, gaat de tittefaan en roptje zeune: 
"Heit, ik heb haezevet!" Et is am je rat te tachen.' 
Een weke taeter zee Bernd tegen mi'j: 
'Sjaukje, Patrik (zien vruntien) het ak at naar 



buurman Wietse west om haezevet.' 
1k hadde stille wille. 
Zaoterdags, om halftwaelf, gong oonze 
tillefoon. 1k nam de hoorn op en heurde een 
bliede Bernd roepen: 'Sjoukje, wi] hebben 
wunnen mit zes-nul!' 
'Fielseteerd,' zee ik, 'da's prachtig.' 
'Ja, en 1k hadde et haezevet onder de 
schoenen,' reup Bernd nog in de hoorn. 
'Ziej' now wel dat et helpt,' speulde 1k mit. 
Doe ik weer es bi'j Bernd thuus an et 
oppassen was, hadde hi'j een schoelekam-
meraotien bi] him te speulen. Et was Johan, 
die zat ok bi] him op voetballen. Ze weren 
buten an et speulen, mar evenpies laeter 
kwammen ze bi'j mi'j in de keuken. 
'Sjoukje, meugen we evenpies naor buurman 
Wietse? Johan wil ok graeg wat haezevet 
hebben. Weer een lege sjem pot opzocht en 
daor gongen de beide heren over de weg 
naor buurman Wietse toe. 
Bliede kwammen ze weeromme, buurman 
Wietse was gelokkig thuus en de pot 
haezevet was nog niet leeg. Dr zat een flinke 
laoge vet in de sjem pot. De beide mannen 
gongen buten op et terras zitten, Johan mit de 
beide bienen recht veuruut, en Bernd lag d'r 
plat veur mit de pot haezevet om Johan zien 
zolen dr zo mit in te smeren. Et was zoe'n 
vermaekelik gezicht. 1k hadde dr een foto van 
maeken moeten, mar daor daenk ie een dag 
laeter netuurlik pas an. 
Doe et vet onder de schoenen smeerd was 
gongen de jongies in de tuun an et hadlopen. 
Gelokkig kon Johan et hadste lopen, aanders 
was de mop mit haezevet ok een flop wodden. 
Bernd zien zussien hadde de grap drekt in et 
begin al deur, ze gniest mar wat mar ze zegt 
lekker niks. Veurdat de jongen achttien jaor bin-
nen zullen ze et ok wel deur hebben, daenk 1k. 



Cees Koopstra 

Zoemer 2004, etjaor van de wapsen 

Et was ditjaor wat mit al die wapsen. Aj' op 
een terrassien zatten, wus iederiene je een 
advies te geven. lederiene kende wel iene die 
deur zoe'n plaogbeest steuken was. 
De kraante, die bi'j oons veur niks in de busse 
glee, wus ok van Anpakken. Die dee cons wet 
tien goolden tips an de haand. 
Een peer daorvan wi'k numen: 
- Blief uut de buurt waor die dierties heur 
opholen: makliker zegd as daon... 
- Dreeg gien kleren mit felle kleuren: mar dat 
is in de zoemer krek zo fleu rig. 
- Slao et diertien niet as hi'j op je lief zit. 
- Zorg daj' niet zwieten, ze bin gek op zwiet: 
makliker zegd as daon aj' een beweeglik type 
binnen. 
- Bruuk gien stark geurende deodorant of 
aftershave: grif een advies van iene, die van 
de vrouw of wil. 
- Maek gien wapse dood in de buurt van zien 
nust, ze kommen dan mit de hiele femilie 
wraoke nemen: mar heur nusten won nooit 
angeven. 
AlIemaol misschien goedbedoelde adviezen. 
Grif was dat ok et geval mit de man die mij 
anraodde gien aftershave te bruken. 
1k hebbe him zegd, da'k et aorig vun mi'j zoen 
anraoder veur niks kedo te doen, mar da'k 
dan hiel slim in de muuilikheden kom, a'k die 
opvolge. 1k hebbe him dudelik maekt wat 
mien perbleem is: 
'Bi'j dit waarme wapseweer is et onmeugelik, 
da'k niet zwiete. Mien vrouw staot d'r op, da'k 
dan wat rejaoler mit deodorant spuite. Dat 
doe'k dan ok. Dat betekent da'k daolik een 
honderd percent antrekkeliker prooi veur 
wapsen bin. Zwiet en deodorant bin zi'j om-
mes gek op. Negeren, dat zollen jow as man 
begriepen moeten, kan niet. 1k wit, as et niet 
meer zo hiete is, heur wet lekker ankroepen. 
1k neem daoromme et risiko, da'k steuken 
wor. Dat overkomt mi'j dan zeker een keer. 

1k zie niks in die middelties zoas uutzoegen, 
insmeren mit eek, et opplakken van een natte 
stuver en at die zalvies uut de schoppen die 
mi'j anpraot wodden. 
A'k steuken wor, rosse ik een posien mit een 
weegbreeblattien op et plak waor de tekker-
bek mi'j te pakken had het. Op disse meniere 
hoef ik mien vrouw niet veur et heufd te stoten.' 
Warketik, ik raod jim an, aim beten wodden, 
ros mit een weegbreeblattien. Et kost niks. 

As et doukies koold wodt en ik et waarme lief 
van de vrouw vuul, daenke ik grif an de 
waarme zoemer van 2004 en bin ik de 
wapsesteken at lange vergeten. 



Klaas van Weperen 

'tVaalt mit 

Veurig jaor wodde d'r mit de sutelaktie een 
rekordbedrag binnenhaeld en dan komt at 
gauw de vraoge as dat dit jaor weer haeld 
wodden kan of misschien nog wet beter? 
Wij weten altemaol dat de meensken et d'r 
niet beter op kriegen en daorom docht 1k dat 
de verkope dit jaor wet es tegenvalen kon. De 
reporter van Odrie wus mi'j een veurspetling 
of te troggeten. Mit een betien getok daenk ik 
dat we de  16.000 haeten kunnen,' heb 1k 
doe angeven. 

Begin augustus bin d'r weer roem zestig 
brieven de deure uutgaon. De sutetders wod-
den daorin opreupen om atvast de sutetdao-
tems te vergetieken mit heur buusboekien. De 
vri'je aovens weren dan veur oons. 
Doe de betronde om te heuren welke aovens 
beschikber weren an aende was, dee btieken 
dat een achttat erveren sutetders dit jaor echt 
niet konnen. Jammer vanzets, mar et was niet 
eers. Et cirkus wodde in warking zet. Mit 
routeptanners, veur Steltingwarf-Oostaende 
weren dat Jitze en Hammie Hofstra en veur 
Westaende Hedzer Seinstra, wodden de 
gegevens deurneumen. Welke routes wodden 
d'r dit jaor topen en hoevute huzen zot een 
koppet op len aovend ofwarken kunnen. 
Mit de inpakptoeg wodden de morgens van 
opni'j de bakken ktaormaeken vaastetegd, 
ofpraot wodde welke boeken as naor wetk 
plak mossen en hoevule bakken d'r per keer 
neudig wezen zolten. 
De vrouwtuden van de catering' wodden 
vraogd om weer veur broties, koffie en thee te 
zorgen, zodat de sutetders, as die tegen half 
viere binnenkommen zotlen, eerst even wat 
eten konnen om dan daornao d'r stevig 
tegenan te gaon. 
Drie keer is d'r een ptoeg sutetders op een 
maendagmiddag/aovend en drie keer op een 
woensdagmiddag/aovend de hot op west om 

oonze negosie an de man te brengen. 
An et aende van etke sutetaovend was d'r 
hiettied weer de spanning van hoe hoge zol 
de opbrengst wezen en wetk twietal komt mit 
de hoogste defers uut de busse. Een gezonde 
konkereensie trouwens. 
De iene keer teup et beter as de ere keer, mar 
wi'j weten ok vaeke wel in welke plakken et 
goed verkocht en waor d'r wat minder betang-
stetling is. Mar deur de meet neumen mag de 
Schrieversronte niet ontevreden wezen. 
D'r bin gemiddeld, over de zes aovens 
neumen, tussen de elf en twaetf koppets op 
pad west en an et aende van de taeste 
aovend kon de direkteur van de Schrievers-
ronte et bedrag veurtezen wat as d'r tot dan 
toe binnenkommen was: € 16.734,16. 
Now moe'k daor at even bi'j zeggen dat de 
opbrengst van de ofstuting van oonze 
sutelaktie, tegere mit die van de Friese 
sutelaktie op 16 oktober in Drachten, hier 
nog bi'j komt. 
Ok is et meugetik dat d'r een peer bedrieven 
wat boeken ofnemen, die dan bi'jgtieks bruukt 
wodden as retaosiegeschink of in et kastpak-
ket terechtekommen. Ok die opbrengst telten 
we bi'j et tetaotbedrag van de sutelaktie op. 
As dat altegere ok nog een betien tokken wil 
btieven we, daenk ik, niet veer van de 
€ 17.500 of en dan kun wi'j dommiet mit 
mekere zeggen: Et vul mit.' 



K. Boersma 

Slaopwaandelen 
schetsien veur twie mannen en len vrouw 

(Een man zit wat in een kraante te sneupen, dan gaot de belle, en gaot hi'j naor de deure) 

man: 	Hee, wat een verrassing, mien oolde maot. Dat is lange leden, man kom veerder. 

maot: 	1k mos hier argens in de buurt wezen, dat 1k doch, kom, ik wip even an. 

man: 	Sjonge-jonge. Gao zitten, hoe is 't aans. 

maot: 	Hiel goed, en mitjow dan, en mit de vrouw? 

man: 	Mit ml] is et wel aorig, mar de vrouw, daor he'k wat mit. 

maot: 	Wat now dan... 

man: 	Et is een kleptomaan. 

maot: 	Kleppen? (gebaoren mit doeme en wiesvinger) 

man: 	Nee man, ze is ziek. Ze steelt alles bijmekeer, en butendat, ze slaopwaandelt ok 
nog. 

maot: 	Dat is niet zo mooi, waor is ze now dan. 

man: 	Ze is even liggen gaon, ze was niet a!te!ekker. (dan komt de vrouw binnen in 
pyjama, slaopwaandelt) 

maot: 	(fluustert) Oat is ze zeker. 

man: 	Ja, niks zeggen, niks doen, laotze mar gewodden. (vrouw pakt de beurs van de 
maot en gaot weer vot) 

man: 	Geft niks, morgen kriej' him we! weer. (vrouw komt weer en pakt de pottefulie van de 
maot) 

man: 	Moe]' glen drokte omme maeken, morgen krieg le alles we! weer. (vrouw komt weer 
en nemt de vrund mit) 

man: 	How-how-how, wat zullen we now hebben. Dat gaot zomar niet. 

maot: 	(komt even om 't hoekien van de deure) 
Rustig-rustig mar. Morgen kriegie heurwel weer! 



Krummelties 

De oorlog in de Stelling-
warven 

Hiel spietig is et dat we dit 
keer glen oflevering van Dc 
oor/og in de Ste/I/n gwarven 
van W.H. de Vries plaetsen 
kunnen. De Vries is een 
posien leden opneumen west 
in et ziekenhuus van Et Vene 
en mos daor een opperaosie 
ondergaon. Gelokkig is hi] 
intied weer thuus en gaot et, 
naor omstanigheden, goed. 
De Vries hoopt, en gaot daor 
Ok vanuut, dat in de volgende 
Ovend weer een oflevering 
van zien rebriek verschienen 
kan. Wi'j, en alle lezers van 
De oor/og in de Ste//in gwar-
yen, hopen dat netuurlik Ok 
en weensken him van dit 
plak of Ok nog es een hiel 
goed herstel en alle goeds 
toe. (Red.) 

Boekekraante Twie pond 'n 
stuver 

Halverwege augustus 
verscheen Twie pond 'n 
stuver, de jaorlikse boeke-
kraante van de Schrievers-
ronte. De kraante wodt in de 
beide Stellingwarven huus-
an-huus verspreid en naor de 
leden van de Schrieversronte 
die buten Stellingwarfwonen 
opstuurd. Van 'tjaordee 
liekewel blieken dat in een 
diel van Oosterwoolde de 
kraante niet bezorgd was. 

Gelokkig kon daor laeter nog 
in veurzien wodden. Vanzels 
zollen we graeg weten willen 
as d'r meer Stellingwarver 
straoten of streken binnen 
die de kraante niet kregen 
hebben. As dat zo is, zollen 
we dat graeg van jim heuren 
(till. 0516-451108). Mochten 
jim, om wat veur ere reden 
clan ok, de kraante mist 
hebben of kwiet wezen, en 
die toch graeg hebben willen, 
clan is die nog te kriegen op 
oons kantoor in Berkoop. 
(Red.) 

Oplossing puzel Stelling-
warver Spreukekelinder 

Op et blattien van 24 en 25 
meie van de Stellingwarver 
Spreukekelinder van dit jaor 
ston een priespuzeltien. De 
oplossing van dat puzeltien is 
et woord stienpere. Alder-
deegst uut Roermond en 
Purmerend wodden oons, 
meerst goeie, oplossings 
toestuurd. Uut alle goele 
oplossings wodde liekewel 
die van de femilie B. Ram uut 
Wolvege lot. De plies, et 
ni'jste boek van Johan 
Veenstra Dc wereld is gek, 
wodde intied bi'j heur 
bezorgd. Ok vanof dit plak 
nog es van hatte fielseteerd! 
(Red.) 



Nije prentbriefkaorten 

V/ak veur do jaorlikse sute/aktie van de 

Schrieversronte verschenen d'r een achttal 

niie Ste//in gwaiver prentbriefkaorten. Al een 

hie/e poze was d'r mit riegelmaot vraoge naor 

prentbriefkaorten mit daorop teksten in et 

Ste//in gwarfs. Op do prentbriefkaorten bin 

mooie foto 's ofdrokt, mit daorbij heurende 

teksten. In de serie bin kaorten veur verschi/-

/ende ge/egenheden te vienen, bijglieks een 

ni7jaorskaorte, eenjaordagskaorte, eon fie/- 

setaosiekaorte vanwegen do geboorte van 

een kiend en een van hatte beterschops-

kaorte. Op disse b/adziede zienjim daor een 

vierta/ veurbee/den van. 

Veurde foto's en de vormgeving van do 

kaorten zorgde Sijtze Ve/dema van Stilet 

Vormgeving uut Dwinge/. Eon mappien mit 

acht verschll/ende kaorten kost €3, 50; /osse 

kaorten bin €0, 50 et stok. (Red.) 



Sietske Bloemhoff 

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

De foto van dit keer kregen we een peer jaor 
eden van de heer Bouke Jansen (1915-2004) 
van Oosterwoolde. Neffens de gegevens van 
Jansen ston et boerderijgien op Aekinge in 
OoId Appelsche. Et was van Sybe Prakken, 
de heit van timmerman Egbert Prakken. 
Et veurhuus het wet wat kenmarken van een 
Saksisch boerehuus, mar et boerderi'jgien het 
een Friese schure, de grote baanders zitten 

an de veurkaante van de schure naost de 
aachterkaante van et veurhuus. Naost et huus 
staot een stookhutte mit daor tegenan een 
pot- of busserak. Daoraachter kuj' nog een 
diet van een tosse schure staon zien. De 
boerderi'je zol in 1819 bouwd en in 1928 
ofbreuken wezen. Wie wet oons nog meer 
over dit oolde boerehuus te vertelten? 
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Komfertaobel 
en 

zonder krap te zitten 

En as d'r wat veraandert, 
bi'jglieks in jow persoonhike situaosie? 

Dan moet de hiepeteek bi'jsteld 

wodden kunnen tot die opni'j anvuu!t 

as een twiede huud. 

- 

Veur een 'goed zittende' 

hiepeteek be/len jow mit 
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