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De redaktie van De Ovend kreeg een uutneudiging van et Drents letterkundig tiedschrift Roet. Et blad 
vierde heur 25-jaorig bestaon. Zi'j vunnen dat een mooie gelegenhied om schrievers, instellings en 
meensken die heur verwaant vulen mit Roet bi'j mekeer te roepen. De jubileumbi'jienkomst wodde holen in 
kefé De Brug in Zuudveld. Toevallig weren we daor ok langs kommen mit oonze kulturele busreize. 
Op die zaoterdagmiddag vertrokken Jimmy en ik op tied en dat was mar goed ok, want de weg Smilde-
Beilen was ofsleuten. Now weren we al van plan om via Hijken d'r henne te rieden en dat was een goeie 
keuze. Wat een mooie route was et zo in de haast en zonder haost bi'j et Oranjekenaal langes. 
Wi'j wodden hattelik ontvongen en kregen bi'j oons koppien koffie een klein glassien berenburg mit een 
toefien slagroom en een himpien koeke, hiel feestelik. Naost oons zat de geneudigde uut Grunningen en 
veerder zat de bovenzael goed vol mit veurnaemelik manvolk. Daor was ok een bekende van oons bi'j, 
Henk Bloemhoff, die nuugd was om een inleiding te holen over de twie stellings: 
- De invloed van Europa nemt toe. Dit kan negatieve gevolgen hebben veur de streektael en de streektael-
literatuur. Zitten wi'j mit et anvieteren hiervan feitelik niet an een dood peerd te trekken of moe'we et 
ommedri'jen; as de strukturen groter wodden beleven meensken meer an alles wat dichtebi'j is, zoas eigen 
tael en schrieveri'je? 
- D'r kommen hieltied minder meensken die de streektael daegeliks bruken. Awwe d'r van uutgaon dat dit 
een netuurlik perces is, bin de inspannings van de streektaelinstituten en subsidiërende overheden clan 
niet keunstmaotig te numen (zwaktebod)? 
1k vun dat Henk hier hiel goeie inleidings over hul, waorbi'j mi'j veural de twiede bi'jbleven is waorbi'j et 
gong over een netuurlik perces. Uut de laetere diskussie bleek veural dat ok in Drenthe, krek as bi'j oons, 
men d'r wel veur zorgen moet om in de publiciteit te blieven. 
Bi'j gelegenhied van dit jubileum wodde een boek uutgeven en wi'j kregen een soort examenformelier veur 
oons. D'r wodden vuuftien gedichten uut de ni'je bundel veurlezen en wi'j mossen uutvienen wie ze 
schreven hadden. We wussen d'r, tegere mit oonze Grunninger buurman, wel viere. Mar de Drenten 
wussen ze gelokkig ok niet allemaol. 
Et vul Jimmy en mi'j wel op dat d'r disse middag niet iene vrouw an et woord west is en die weren d'r toch 
echt wel. We hebben liekewel nog wel even gezellig naopraot mit de vrouw van een redakteur van Roet, en 
die bleek in Berkoop femilie had te hebben. Heur heit hadde hier in de oorlog onderdeuken zeten en zi'j 
was d'r geboren. De wereld is toch altied weer kleiner aj' daenken. 
In oons gebouw staot een kaaste mit tiedschriften van streektaelen om oons henne, en dat bin d'r hiel wat. 
Alhoewel dat nog niks is vergeleken mit et tal tiedschriften daj' in de boekhaandels kopen kunnen. 1k kreeg 
bi'jglieks disse weke een foolder en daor had ik de keuze uut 67 verschillende! 
1k hadde Roet al es een keer uut oonze kaaste mitneumen en lezen, en bin zeker van plan dit vaeker te 
doen. Etjubileumboek hadden wi'j ok wel kopen wild, wi'j vunnen de veurlezen gedichten mooi, mar de 
man van de verkoop was al mit de deuze boeken vot veur wi'j d'r arg in hadden. 
Gelokkig he'k thuus nog hiel wat da'k nog niet lezen 
hebbe, dus vervelen hoef ik me veurlopig niet! 



Sietske Bloemhoff 

Een Saksische boerderi'je in Else 

Verleden jaor kreeg ik van de heer Koert de 
Boer van Tronde een prachtige oolde foto, 
die, veur zoveer we weten, in 1907 maekt is 
en die jim hieronder ofbeeld zien. De boer-
derije, vermoedelik bouwd rond 1640, ston in 
Else op een kaampien laand naost de boer-
deri'je die vandaege-de-dag op et adres 
Heufdweg 49 staot. Eerder, in elk geval in de 
jaoren rond 1953, was et adres Else 74. An 
de ere kaante van et kaampien lopt now de 
weg De Monden. 
Om 1925 henne is de oolde plaets ofbreuken. 

Dielen uut de boerderi'je, bi'jglieks de bienten, 
bin, zoas dat eertieds wel meer gebeurde, 
bruukt bi'j de bouw van de ni'je boerderi'je die 
d'r naost kwam en die d'r now nog altied 
staot. Op de nije boerderi'je staot tegenwoor-
dig weer de naeme Frankena, krek zoas die 
vroeger, zoas de heer De Boer van heuren 
zeggen het, op de hekkedam bi'j de Saksi-
sche boerderi'je staon moeten het. 
Deurverarving is de oolde boerderi'je in 1919 
in hanen kom men van Sander Hessels de 
Boer, die trouwd was mit Eltje Jannes van 

De Saksische boerderije an de Heufdweg in Else in 1907. De vrouw op de foto is vermoedelik Martje Jans 
Klooster (roepnaeme Makke) en et kleine maegien Grietje de Vries, dochter van Evert de Vries uut De 

Fochtel. Zi] wodde grootbrocht op de boerderije omdat heur mem h/el jong wegraekt is. Grietje is Iaeter 
trouwd mit Hendrik Gorter van Makkinge en zij woonden doe an de Oosterhuisstraote. 

Martje Jans Klooster was trouwd mit Jan Jans Westra. Jan Westra was I/eke we! eerder trouwd mit Antje de 
Vries (een zuster van Evert de Vries). Antje overleed op 54-jaorige lee ftied in 1907, etzelde jaor as dat 
disse foto maekt is. Et zol dus ok h/el goed kunnen dat zi] et is die op de foto staot. Jan Jans Westra 

overleed in 1927, zo het de heer De Boer uutzocht. De Boer hetf  zo vertelde hi], ok nog een huurkontrakt in 
zien bezit, waorin staot dat Jan Westra sr. de boerderije huurde veur de tied van drie opienvolgende 

jaoren, ingaonde veur et huus 12 meie 1927 en et Iaand in meert van datzelde jaor, tekend op 28 
december 1926. Vermoedelik het wedevrouw Martje Jans (Makke) de boerderije nog een posien anholen 

totdat Hendrik T. Oenema de boerderije huurde van 1930 tot meie 1953. De Boer het ok nog een 
huurkontrakt vunnen van Oenema, mar dat is tekend in november 1940 en dan veur onbepaolde tied, en 

dat is dus 1953 wodden. Of d'r van 1930 tot 1940 ok een huurkontrakt west het mit Oenema is De Boer niet 
bekend, mar warschienlik was dat wel et geval. De Boer gaot d'r vanuut dat et toch Makke is die op de foto 

staot, omdat een buurvrouw van heur dat indertied verteld het. 'Mar, 'zegt hi] d'r mitien bij, 'as de foto 
warkelik van 1907 is en Westra zien eerste vrouw in datjaor wegraekte, dan kan ik et haost niet geleuven 

dat Makke in datzeldejaor a! mit Westra trouwde. Mar weten doe ik et niet!' 



De opvolger van de Saksische boerderije véCir de laetere uutbreidings en verbouwings. 
De naeme Frankena is tegenwoordig weer op et huus te zien, de letters daorveur bin indertied 

deur Vrouw De Boer zels bakt! 

Weperen. Veur die tied was de plaets 
eigendom van Jannes Alberts van Weperen 
uut Jardinge bi'j Oosterwoolde. Van 1930 tot 
1953 pachtte Hendrik Tiedes Oenema de 
opvolger van de Saksische boerderi'je. Doe 
Oenema in 1953 op een ni'je plaets in de 
poolder kommen kon, wodden de zeune van 
Sander en Eltje de Boer, Koert Sanders de 
Boer, en zien vrouw Wietske Wesstra 
pachters op de boerderi'je. In meert 1962 
wodden zi'j eigener van de plaets en bleven 
dat tot meert 1999. De Boer en de vrouw 
kregen twie zeunen en een dochter. Vanof 
1 meie 1978 beheerden De Boer en de 
ooldste zeune Sander as maotschop et 
bedrief. In 1987 kwam ok zeune Roel in de 
maotschop. Vanof meert 1999 hebben de 
beide bruurs de boerderije in eigendom 
kregen en zi'j beheren die tegere nog altied in 
een maotschop. 
Koert de Boer gruuide op bi'j zien oolden in 
Tronde in een boerderije die an et pad ston 
dat naor de Stobbepoele lopt. In 1990 gongen 

hi'j en de vrouw weeromme naor et oolde stee 
in Tronde, waor ze vandaege-de-dag in een 
prachtig ni'j huus (bouwd in 1996) wonen, en 
in 1998 stapte De Boer uut et bedrief. 
Ok J.H. Koops uut Else schrift in zien ElsIoo, 
Boerderien en bewoners 1640/1970, 
geschiedenisnotities over de oolde plaets. Hi'j 
vertelt daorin dat de Saksische boerderi'je 
(nommer 10) in laeterejaoren o.e. een 
dwasschure kregen het, mit Friese bienten. 
Daornaost vertelt Koops dat de boerderi'je 
kleine ruties hadde, waorvan inkelden mit 
gruunachtig glas. 
Veur 1870-1875 was et bezit groter as alliend 
de Saksische boerderi'je en de biheurende 
lanen. Ok de boerderi'je op nr. 9, mit Iaan-
deri]en, heurde d'r bi'j. 
In de jaoren 1870-1875 is dr een scheiding 
west van eigendom. De boerderi'je, bi'jgebou-
wen en Iaand oostelik van de Heufdweg, dus 
de Saksische boerderi'je mit bi'jbeheuren, 
wodden toewezen an Jannes Alberts van 
Weperen. Lammert Jans van Rozen, trouwd 



mit Antje Jans van der Bult, kreeg de Iaande-
ri'jen die westelik van de Heufdweg laggen. 
Die Iaanderi'jen strekten heur uut tot an et 
stroompien de Riete. De femilie Van Rozen 
verkocht heur eigendommen in 1910 bi'j 
pebliek verkoop. Kopers wodden Herman nus 
Homer (de zudelike kavel van 14 ha) en 
Rinze Homer (de noordelike kavel, ok 14 ha). 
Ze bouwden in 1915 elk een boerderije op 
heur eigen kavel, Hermannus an de Heufdweg 
en Rinze an de Butenweg. 
De Saksische boerderi'je wodde nao de 
scheiding van eigendom eerst verpacht an 
A. Fleer en Iaeter, tot 1902, an Andries 
Karsten Hoogenberg. In die tied wodde dr op 
de lanen nog boekweit verbouwd en döskt. 
Laeter wodde de boerderi'je verpacht an Jan 

Jans Westra en an die zien wedevrouw. 
In zien bundel geft Koops ok een overzicht 
van de eigeners en de gebrukers vanof 1640, 
et jaor waorin de Saksische boerderi'je 
vermoedelik bouwd is. Hi'j nuumt de plaets mit 
bi'jbeheuren 'no. 10, Opstrekkende zathe 
weste/yk tot de Riette, oostelyk tot de 
Veldscheidingen van Appe/scha, noordelyk tot 
nr. 9, volgens kaart van 1685 "Fran kena" 
genoemd. De nommering van de boerderi'jen 
die Koops in zien bundel bruukt, is ongeveer 
dezelde as die te zien is op een kaorte van 
Schotanus uut 1718. Bi'j zien beschrieving het 
Koops van die kaorte gebruuk maekt. 
Hieronder volgt et overzicht van de eigeners 
en de gebrukers, zoas dat te vienen is in 
Koops zien bundel: 

Jaortal Eigener Gebruker 

1640 Jan Annes 2/3, Hate Annes 1/3 Jan Annes 
1698 A. van Lycklama a Nyeholt Remmelt Hendriks 
1708 11 11 

1718 ,, Jan Roelofs 
1728 
1738 
1748 Erven van Lycklama a Nyeholt Aaldert Alberts 
1758 L.S. Lycklama a Nyeholt 
1768 11 

1778 D.B. Lycklama a Nyeholt 
1788 Aizo van Boelens Jochem Aalders 
1798 11 11 

1818 Jac. Engberts Ruiter 1/3, Jan Jans Jac. Engberts Ruiter 
van Weperen 1/3, Geert Jans van 
der Bult 1/3 

1828 Jac. Engberts Ruiter 1/3, Jannes van 
Weperen 1/3, Geert Jans van der 
Bult 1/3 

1838 Geert Jans van der Bult 1/2, Jannes Femmigje Willems Bruggen 
Jans van Weperen 1/4, en Jan en en Wed. Jac. Wybes 
Albert Jannes van Weperen ieder 1/8 Kastelein 

1850 Jan Geerts van der Bult 1/2, Albert Wybe Jac. Kastelein 
Jannes van Weperen 1/2 

1860 11 Heine Pieters Bergsma 



Tot zoveer de gegevens uut et boek van Jan 
Koops. Die gegevens wo'n hieronder veerder 
anvuld deur de heer De Boer. Die gegevens 
bin vanof et jaor 1875, doe de boerderi'je deur 
scheiding van eigendom in bezit kwam van de 
grootoolden van De Boer, Jannes Alberts van 
Weperen en zien vrouw: 
In 1875 komt, deur boedelscheiding, de 
Saksische boerderi'je oostaende in bezit van 
Jannes Alberts van Weperen en Jantje Post. 
De boerderi'je wodt dan eerst verpacht an 
A. Fleer en laeter an And ries Karsten Hoogen-
berg tot 1902. Daornao wodt de plaets 
verpacht an Jan Jans Westra en an die zien 
wedevrouw tot et jaor 1930. 
In 1919 won, deur verarving, de oolden van 
Koert de Boer (Sander Hessel de Boer en Eltje 
van Weperen) eigener van de boerderije. 
Neffens de akte was de grootte van de 
boerderi'je mit de laanderi'jen doe 21,70 ha 
bouw en groslaand en zoe'n 48 ha was 
heidegrond. Die heidegrond lag min of meer 
aachter de boerderi'je tot veer in de richting 
van et Kannedemeer van vandaege-de-dag en 
heurde Ok bi'j de verarving. Neffens Koops 
wodden de oolden van De Boer in 1930 
eigener van de boerderi'je, mar dat klopt niet, 
want zeune Koert het de akten van overdracht 
nog in zien bezit. 
Over de ligging van de laanderi'jen, de 
ontginning van de heide en et gebruuk van et 
laand op dit stee in Else vertelt de heer De 
Boer et volgende: 
'An de oostkaante van et dörp Else laggen in 
vroegere daegen uutgestrekte heidegronden, 
dat was ok et geval aachter de boerderi'je 
waor et in dit stok over gaot. De heidegrond 
strekte him uut in de richting van et Kannede-
meer van vandaege-de-dag. In laetere jaoren 
bin een groot diel van die gronden in hanen 
kommen van de 'Drie Provinciën' en bin now in 
et bezit van Staatsbosbeheer. De laanderi'jen 
van de boeren an de oostkaante van Else 
lopen now tot an de zonuumde staatsreed toe. 
Veur de Twiede Wereldoorlog bin de ontgin-
nings al op grote schaole begonnen, zo tussen 
de jaoren 1935 en 1939, deur de Nederlandse 
Heidemaatschappij. Dat gebeurde in verbaand 
mit de grote warkelooshied die dr doe 

heerste. De eigeners kregen doe 90 percent 
subsidie op et arbeidsloon veur de zonuumde 
warkverschaffing. Een arbeider kon bi'j 
beheurlik warken in akkoord dan 24 centen in 
et ure verdienen. Nao de oorlog bin in de 
jaoren 1947 en 1948 de ontginnings en de 
laandverbetering aachter de boerderi'je 
deurgaon. Die ontginnings wodden in die tied 
uutvoerd deur de Grondmij. Om de grond 
vruchtber te maeken mossen d'r netuurlik wel 
extra kosten maekt wodden en dr bin bi'jglieks 
vrachten roege dong hennebrocht.' 



Roely 

Driefnat van et zwiet. Et hatte bonkend in de 
keel. Even moet ze bekommen. Toch weer 
die droom. Ze hadde docht... Was haost 
vergeten... 

Ze zit bi'j pappe aachterop. Heur aarm pies 
kun him niet omvatten. Ze hoolt heur vaaste 
an zien kotte broek. De bienties het ze stevig 
in de fietstassen. Heur wange ligt tegen 
pappe zien rogge. Ze wiegt mit op et ritme van 
ettrappen. 
Veilig vuult ze heur. Veilig en gelokkig. 
Ze ligt plat op heur rogge in et grös. Boven 
heur drieven witte wolkens langs de locht. De 
bomen lieken onnetuurlik groot. Donker en 
driegend. 
Ze heurt gekarm en gesteun. Een manne-
stemme vluukt. Ze heurt pappe roepen. 
'Lopen Tessa, lopen zo had aj' kunnen. Schiet 
op, maek daj' thuus kommen.' 
Automatisch geheurzem an de bekende 
stemme krabbelt ze overaende. Alles liekt wel 
zeer te doen. Mar ze zet et iene bien veur et 
ere. Draeft en draeft. De haand in de ziede. 
De aosem giert heur deur de keel. Heur hatte 
bonkt. 
Wie gilt daor zo? 
Krek as ze et hekke zicht, wodt ze wakker. 

Ze ligt strak naor de zoolder te kieken. 
Tientallen steernties. Glow in de dark. 
Die droom. 
Waoromme? Hier in et kaemertien dat sund 
jaor en dag heur kaemertien is, as ze bi'j opa 
en opoe uut-van-huus is? 
Fantesie? Vergeten herinnering? 
Pas tegen de morgentied raekt ze weer in de 
slaop. 

Et is wel te zien, dat opa en opoe in et dörp 
geliefd weren. Wat is d'r een protte yolk 
kommen om opoe naor et hofte brengen. Ze 

kikt de men nigte es rond. De meersten kent 
ze wel, van heur logeerperti'jgies bi'j opoe. 
Pappe en mamme staon wat appat. 't Is nooit 
meer hielendal goed kommen mit pappe zien 
breurs en zussen naodat heur oolden 
verhuusd binnen naor Rotterdam. 
Te veer, te vremd. 
Tegenover heur staot een maegien dat ze niet 
thuusbrengen kan. Ze heurt niet tot de neven 
en nichies. Die kent ze allemaol wel van 
gezicht. Toch is et gek dat ze ze nooit troffen 
het tiedens heur vekaansies. Zi'j hebben toch 
gien ruzie had? 
Asof ze vuult dat d'r naor heur keken wodt, 
heft et jonge vrouwgien et heufd op. Even 
kieken ze mekere recht in de ogen. 
Mar dat, die ogen... zo helder, zo gruun, die 
kent ze toch? 
D'r gaot een rilling deur heur henne. Evenpies 
het ze et hiel koold. Ze vuult dat pappe een 
aarm om heur henne slat. Die liekt et altied an 
te vulen as ze et muuilik het. Ze leunt een 
klein betien aachteruut, even wat steun. Ze 
wol mar dat et veurbi'j was. Ze wet zeker dat 
as opoe dit zien kon, ze d'r omme lachen zol. 
Opoe hul hielendal niet van wat ze kiepe-
drokte nuumde. 
Opoe, wat zal ze heur missen. Altied een 
luusterend oor. As ze even een dippien 
hadde, dan weren een dag of wat bi'j Opoe 
genoeg om d'r weer tegen te kunnen. 
Opa, daor het ze nooit zoe'n baand mit had. 
Die vun heur rokken te kot, heur haor te lang, 
d'r was altied wel wat. Opoe foeterde clan 
even op him. Mar yule haelde dat niet uut. Ze 
geleuft verempeld dat opa heur niet lieden 
moch. 
Et is now al weer vier jaor leden dat opa 
wegraekt is. Tot heur schaande moet ze 
bekennen dat ze him niet mist het. 
Gelokkig, domenee is uutpraot. Et hiele 
gezelschop komt in beweging. D'r staon 



emmers mit rozen. lederiene gaot langs de 
groeve en warpt d'r een roze in. 
Een mooie gedaachte. Opoe, die te rusten ligt 
onder een dekbedde van rozen. 
Ze treuzelt nog wat omme. Now et yolk 
votgaot, is et hier zo vredig. 
Et maegien mit de grune ogen staot een 
aentien veerderop bi'j een klein wit stientien. 
Pappe en mamme blieven stillestaon bi'j een 
grieze stien. As ze d'r henne lopt, zicht ze dat 
daor een breur van pappe ligt. Berend. 
Even pies stokt heur de aosem in de keel as 
ze zicht dat hi'j op heurjaordag sturven is. 
Vuuftien jaor leden. Zi'j was doe zesse 
wodden. Waoromme het ze dat nooit weten? 
Zol opa daoromme ... ? 

Et maegien is deurlopen. Tessa wodt as deur 
een magneet naor et kielne witte stientien 
trokken. 
Hilly de Vries, lest ze. Zeuven jaor. Overle-
den... dat kan haost gien toeval wezen. Et 
klelne ding is op dezelde dag wegraekt as 
Berend. 
Hilly. Fladden van beelden gaon deur heur 
heufd. 
Hilly, klein en blond mit heldere grune ogen. 
Jaordag vieren in et park. 
Op 'e gliedebaene en de wip-wap. Lang zal ze 
leven, lang zal ze leven... 
Ranja en likkoekies. 
Voetballen mit Berend. Wegkroepertien. 
Gegil. 'Wat doej' daor mit Hilly, ome Berend?' 
Niet doen. Auw, niet slaon ome Berend. 
Pappe, waor is pappe? Help me clan, pappe. 

Tessa, Tessa kiend, wat is d'r dan?' Troos-
tende hanen. 
Ze goelt en goelt. Hiete traonen veur die 
beide klelne maegies. 
Veur pappe die pas nao de klap mit de takke 
zag, dat et zien jongste breur was. Dat et veur 
Hilly te laete was. 
Veur de verscheurde femilie. 
Mar bovenal veur opoe, die toch van allebeide 
zeunen lieke yule hullen het. 



Jan Veldhuizen 

Trouwerije 

Wi'j hebben nogal een grote femilie. Veural 
van de kaante van mien vrouw. Zels zit ik d'r 
niet zo dikke in. 1k heb iene breur en iene 
zuster. Mar van mien vrouw heur kaant bin d'r 
nogal wat breurs en zusters. En ze hangen an 
mekeer as klitten. Et bin allemaol Friezen, 
daor zal et wet an liggen. 
Onderlest gong d'r een nichien trouwen. Mien 
vrouw vun dat wi'j daor netuurlik ok henne 
mossen. Kuj' begriepen. 
'Een dochter van mien jongste zuster, nee, 
daor moe'n wi'j wet henne,' zee ze. 
Niet da'k et slim vun om d'r henne te gaon, 
heur. 1k mag wet over een fesien. En ik rnag 
de femilie ok wet, ok at bin et clan Friezen. 
Mar et was wet een aende vot. 
We mossen d'r hielemaol veur naor De 
Blesse. Da's veur oons toch een ure rieden. 
Et was bepaold niet naost de deure. Jammer, 
want dat was een stok makkeliker west. 
Now moej' daor mit een auto henne, dus iene 
van de twie moet terogge rieden en de hiele 
aovend van die laffe draankies drinken. Daor 
moej' altied rekening mit holen. Vroeger 
hadden mien vrouw en ikke daor nog wel es 
een verschil van miening over, mar we 
hebben now at jaoren een vaaste ofspraoke. 
1k ne weeromme bi'j begraffenissen en zi'j bi'j 
brulloften. Dus, da's bi'j oons gien punt. 
Afijn, wi'j stakken oons knap in de kleren. 
Mien kleren mossen eerst deur mien vrouw 
konterteerd wodden as et wel bi'j mekeer 
paste. 1k pakke altied mar wat veuran hangt 
en boven op ligt. En dat Iiekt neffens mien 
vrouw vaeke nargens naor. Doe mien kleren 
in odder bevunnen weren, bin wij in de auto 
stapt en naor De Blesse reden. 
Wi'j kwammen in De Blesse bi'j de zael waor 
et feest hutlen wodde, en ja heur, daor ston et 
nichien. Een brok van een meid. Mooie witte 
jurk an. Hielemaol straolend. Naost heur ston, 
ok al straolend, de man die zi'j uutzocht had. 

Of hi'j heur, dat kan ok wel. Dat hebben ze 
mi'j allemaole niet verteld. 
Now, jim weten allegere hoe dat gaot, hen. 
Haantien, tutien, kedogien. De hiele femilie 
was d'r uteraord. Allemaot een haantien en/of 
tutien geven. En d'r bin d'r nogal wat. 
Mit een zere haand en dreuge lippen zit ie 
clan nao een posien eindelik op een stoel en 
kriej' koffie. Kuj' weer wat bekommen. 
Nao de koffie komt meerstal et betere wark. 
Temeensen, dat is mien persoonlike miening. 
Dr bin meensken die een hiele aovend koffie 
of thee drinken, mar daor heur ik niet bi'j. 
Zokke meensken hebben trouwens nooit een 
perbleem wie weeromme rieden moet. 
Zoe'n trouwfeest is wet aorig. lederiene is in 
een plezierige bujje en perbeert d'r wat moois 
van te maeken. Allienig mos d'r gien meziek 
bi'j wezen. 
Now ja, een betien meziek van zoe'n 
boektrekmesiene is gien bezwaor, mar dat 
lewaai dat ze vandaege-de-dag maeken, is 
gien meziek. Allienig mar herrie. En hoe 
hadder, hoe mooier. 
Bi'j dit feest hadden ze ok een band die op et 
teniel ston te speulen. Ze zeden dat ze 
meziek maekten, mar ik had meer et idee da'k 
verdwaeld was en per ongelok in een 
geitestaachteri'je terechtekommen was. Aj' 
een halve meter uut mekeer stonnen, mos ie 
hadde tegen mekeer raozen en clan koj' 
mekeer nog niet verstaon. 
Kerel, kerel, wat een herrie. Heuren en zien 
vergong je. Wat konnen die meensken daor 
op dat teniel een protte lewaai produceren. 
Ongeleuflik. Doe ze alle geiten doodrnaekt 
hadden, gongen ze neffens mi'j alle katten uut 
hiel De Blesse levend stru pen. 1k daenke 
haost dat alle katten uut Wolvege en wiede 
omkrieten mitien ok uutroeid wodden. Asje 
auto zo yule lewaai maekt, hej' nao vuufhon-
derd meter al een bekeuring te pakken. 



Dit soort meziek het ok len veurdeel. le 
hoeven niet te praoten mit meensken die je 
aenlik niet zo goed tiggen. te kun mekeerja 
toch niet verstaon. 
Mar et was toch wet een geslaegde aovend. 
Lekker drinken mit een happien d'r bi'j. Dr 
bestaon slimmere dingen. De meziek 
bi'jveurbeeld. 1k mos mij netuurlik wet een 
betien inholen en netties gedregen, want mien 
vrouw was d'r ok. Ja, alderdeegst mien 
schoonmoeke was d'r. En aj' deurje vrouw en 
je schoonmoeke in de gaten holen wodden, 
now, dan bedaenk ie je wet twie keer. 
Mar oons nichien was liekewel trouwd, en 1k 
hope tevreden en getokkig. Ze gongen ok op 
huweliksreize. Naor ik heurde gongen ze naor 
Afrika. Dat kuj' je toch niet veurstetlen. Op 
huweliksreize naor Afrika. Aj' net trouwd 
binnen gaoj' toch niet naor Afrika? 
1k zol, daenk ik, naor de Noordpool gaon. 
Daor kroep ie temeensen stieftegen mekeer an. 
In Afrika doej' dat niet. Vuus te hiete. 



Harmen Houtman 

Icarus 

Hoogvliegers bin doodvliegers' is een 
variaosie op een bekend spreekwoord. Een 
hoogvlieger is iene die een protte verbelinge 
het en him dus meer veurdot as hi'j is. Toch is 
een hoogvlieger 6k iene die een protte wet en 
kan. Hi'j is een echte hoogvlieger' oppert een 
aander gezegde, wat betekent dat hi'j hiel wat 
telent het op een bepaold gebied. Mit een 
hoogvlieger kuj' dus een protte kaanten op. 

1k docht d'r an doe we Iaestdaegs in een 
galerie een prachtig broonzen beeld zaggen. 
Op een hoge smalle, zwatte sokkel ston ien 
bien mit daor twie vleugels op. Van ofstaand 
was et een sierlike V-vorm. 
Doe 'k op de prieslist van et wark van Piets 
Althuis keek, zag ik dat et beeld Icarus hiette. 
De naeme van een jongknaop uut de Griekse 
mythologie. Een wonderlik verhael, dat al hiel 
wat keunsteners inspireerde. Bertus Aafjes 
schreef in 1985 et boek De vat van Icarus. De 
Belgisch-Nederlaans dichter Pieter Geert 
Buckinx brocht in 1944 de bundel De vteu-
geten van Icarus uut. Veur klavier en ere 
instermenten kompeneerde André Laporte, ok 
weer een Beig, et meziekstok Icarus fligt. 
We gaon nog even deur. In et heufdgebouw 
van de UNESCO in Peries schilderde Picasso 
De vat van Icarus op een mure. Bi'j de 
opgrevings van de verwoeste Romeinse stad 
PompeI vunnen ze een ofbeelding op een 
mure van de Griekse puber. Oolde meesters 
uut de 17e ieuw penseelden et verhael van de 
drieste Griek. De Russische daanser en 
choreograaf Vladimir Viktorovitsj Vasiljev 
maekte een ballet van et mythische verhael. 
Dr is alderdeegst een planetolde nuumd naor 
Icarus. Et eilaand Ikaria, dat in de EgeIsche 
Zee naost Samos Iigt, is Ok naor Icarus 
nuumd. 

Zels maekte ik een schoffien leden et 
volgende liet over iene die koste wat kost 
boven et gewone daegelikse leven uutstiegen 
wil. Die niet gevangen zitten wil in et drok-
kende ritme van oonze tied. Een stried die 
soms slaegt en dan weer niet. 

Liek as Icarus 

1k vocht mit mien vleugels, 
deur storms en regen, 
veur Iiefde en Iiekwicht, 
ik kwam jow niet tegen... 

1k zocht naor de zunne, 
dat waogde ik dus, 
ik zuke mien greenzen, 
liek as Icarus. 

Refrein: Et leven is een doolhof 
mit lange, duust're gangen, 
et ropt en raost en schreeuwt mar deur, 
en elk het zien belangen. 

1k wil dr somstieds boven staon, 
dan kan et mi'j niet raeken, 
1k stried' en vecht en zing en vlieg' 
hoe zol de hemel smaeken? 

De draek zit te waachten 
zien aosem kan 'k roeken, 
ik pakke mien vleugels 
stieg hoger dan toeken. 

De wereld die dri'jt mar 
vertiest in een luss' 
't liefst zol ik vlochten 
liek as Icarus. 

1k vlieg niette hoge 
de was moet niet smulten, 
ik zuke een eilaand; 
de zee mit wat bulten. 



1k zuuk ni'je wegen, 
dit wodt echt een klus 
ik bossel mien vleugels 
iek as Icarus. 

Deur bepaolde woorden en riegels hebben jim at 
hiel wat heurd over Icarus. Mar et verhael waor 
hi'j bekend deur wodden is, heb ik nog niet 
verteld. Aenlik gaot de mythe meer over zien 
vader. Zonder him was d'r niet veurvalen wat d'r 
veurvul. Hier komt de vertelling. 

Daidalos was de grootste bouwmeester en 
beeldhouwer van zien tied. D'r wodde zegd dat 
hi) as ienigste een eupenwarkt hunningraot van 
goold maeken kon. Hi) paste daor de tech niek 
van de verleuren wasmethode bi'j toe. Niet iene 
kon etzo goed as hi'j. Dr was Iiekewel ien 
leerling, zien neve Tabs, die een protte telent 
hadde. Et leek d'r op dat hi'j him in de toekomst 
wet es overtreffen kon. Hi'j mos d'r niet an 
daenken dat die over een jaor of wat zien 
opdrachten kreeg! Om dat te veurkommen 
maekte hi) zien leerbing van kaant! 

Vanzets mos hi) nao disse misdaod uut Athene, 
zien vaderstad, vlochten. Hij zwurf et hiele Iaand 
deur mit zien zeune Icarus. Die zien mem was de 
peleisslavin Naucrate. Nao maonden zuken om 
een schoelptak kwammen ze mit een boot an op 
et eibaand Kreta. Et duurde niet lange doe ze 
keuning Minos mit zien vrouw tegen et lief 
leupen in de buurt van heur peleis in Knossos. 
(Een peleis uut de 15e 12e ieuw veur Christus, 
dat in de 1 9e  ieuw opgreuven wodde en 
vandaege-de-dag nog te bezichtigen is. De troon 
van albast is de ooldste in Europa.) Ze kwam-
men an de praot en de keuning keek verheerd 
op van de verhaelen over de keunstzinnige 
gebouwen, die Daidalos ontwurpen had. Hi'j had 
at rap deur dat disse man him een protte anzien 
geven kon. Minos had een schoft daorveur 
Poseidon, de God van de zee, vraogd om him 
een witte bolle te sturen om zien heerschoppi'je 
over Kreta te bevestigen. Zien verzuuk was niet 
veur niks, hi'j had et beest kregen. Pasiphae, de 
vrouw van Minos, wodde op een wonderbaorlike 
meniere verliefd op die bolle. Ze vreug heurzels 
of hoe ze zoks anpakken mos en docht opiens 

an Daidalos, die haost alles maeken kon. Om et 
beest te beInvloeden vreug ze de vader van 
Icarus een veerze nao te bouwen om et witte dier 
zo te verleiden. Daor sbaegde de bouwmeester 
prima in en de passie van Pasiphae veur et 
sierlike beest steeg tot een hoogtepunt. Wat d'r 
percies gebeurde beschrift de mythe niet, mar de 
vrouw bevub negen maonden Iaeter van een 
kiend, dat half meens en half bolle was. Et 
moonster wodde Minotaurus nuumd en zag d'r 
geveerbik uut. Et was alderdeegst in staot 
meensken op te vreten! Omdat ok de keuning 
bewiezen hebben wol van et kunnen van 
Daidalos, gaf hi'j him de opdracht om een 
onderkommen te maeken veur die aekelige 
Minotaurus. Disse prachtige opdracht zol 
Daidalos een ni'j inkommen opleveren. 

Een stokmennig weken Iaeter gong hi'j naor 
Minos mit de ontwarptekening van et Labyrint. Et 
was een doothof onder de grond mit alder-
haande gangen en kaemers, waor aj' de weg 
niet in terogge vienen konnen. De Minotaurus zol 
him daor vast prima in vermaeken en niet vot-
kommen kunnen. De keuning stemde daobik in 
mit de bouw, doe hi'j de tekening zag. 
Hi'j was slimme bliede doe et vernuftige Labyrint 
kbaor was en beloonde Daidalos mit een slompe 
geld. Minos begon drekt weer te daenken an een 
ere opdracht. Dit bouwwark gaf him een protte 
anzien in die kontreinen. Ondaanks de gewel-
dige beloning verlangde Daidalos at rap weer 
naor et vaaste Iaand. Ok zien zeune had et nao 
een jaorofwat wet bekeken op eteilaand. Doe 
hi'j Minos van zien vertangst vertebde, keek die 
verbaosd op. De bouwer had et toch goed en zol 
wark kriegen veur de rest van zien leven. 
Daidalos vertebde dat hi'j best nog wat ontwarpen 
wot, mar niet zien hiebe leven op Kreta bleef! 
Van die dag of hut de keuning zien opperbouw-
meester goed in de smiezen. Nao vertoop van 
tied kregen vader en zeune in 'e gaten dat ze 
overab vobgd wodden deur waachters. Veural as 
ze argens in een haven stonnen te kieken naor 
de boten, vuutden ze de ogen van de soldaoten 
in heur roggen prikken. Heur vtochtplak wodde 
zodoende een gevangenis. Et zol onmeugelik 
wezen om over zee et eilaand te verlaoten. 
Mar Daidalos was niet veur ien gat te vangen. As 



laand en zee gien vlochtweg verschaften, bleef 
de locht nog over. Daor had de keuning gien 
waachters. Vervolgens dee hij een uutviening 
om de krachten van de netuur dienstber an him 
te maeken. Hi zocht wekenlaank mit zien zeune 
Icarus voegelveren op et straand en in de 
bargen. Die legde hi'j op volgodder van lengte 
naost mekeer. De kleinsten onderan, de 
grootsten an de boverkaant. Hij verbun de veren 
mit was an draoden, die hi'j daorop om lange, 
stevige pennen wun. As laeste beug hi'j et gehiel 
wat uut mekeer, zodat et op twie vleugels leek. 
Op die meniere maekte hi'j twie peer. 
Icarus had mit verbaozing en trots naor de 
uutvoering van zien heit keken en him mit 
alderhaande zaeken hulpen. Et duurde niet 
lange veurdat Daidalos zien vleugels uutper-
beerde. Et slaegde drekt, hij steeg op mit de 
wiend vanuut zee en hul zien liekwicht lieke mooi 
as de kobben. Doe hij weer laand was op eerde, 
bun hi'j ok zien zeune een peer vleugels om de 
schoolders. Veurdat ze beidend opstegen 
waorschouwde de vader zien zeune op dudelike 
toon. 'Vlieg niet te lege, Icarus,' zee hi'j op 
indringende wieze, 'want as jow veren et 
zooltene waeter raeken wo'n ze nat. Dan woj' 
zwaor en verdrink ie. Mar vlieg ok niet te hoge, 
want dan won de veren te hiete deur de zunne. 
Blief mar bi'j mi'j in de buurt dan kommen we et 
vlogste op et vaaste laand.' 
Nao nog een oefenvlocht stegen ze veurgoed op 
mit 'n beidend. De raozende soldaoten keken 
heur verbaosd en lelk aachternao, mar konnen 
niks meer doen. As een voegelmem die heur 
jong veur et eerst vliegen leert, vleug Daidalos 
veur zien zeune uut, de hieltied aachteromme 
kiekend. Toch zag Daidalos al rap dat hi'j him 
gien zorgen hoefde te maken over de flinke 
Icarus. Hi'j beweug zien veren zo riegelmaotig as 
een zee-aorend. Ze vleugen in hoog tempo over 
et gleensterende waeter. Vanuut witte schippies 
keken zeeluden verheerd de locht in. Ze vullen 
bi'jkaans over boord, doe ze et twietal zaggen. Et 
wonderlike gevuulte van et vliegen, maekte bi 
Icarus nao een peer ure plak veur de uutdaeging 
om keunsies uut te perberen in de heldere, 
blauwe locht. In een scheervlocht deuk hi'j onder 
zien vader deur. Die wodde geweldig kel en 
waorschouwde him opni'j. 

Zoks hulp mar een half uurtien. Doe scheut 
Icarus mit vaosie de hoogte in, de kaant van de 
zunne op. Et leek dat hi'j niet stoppen kon en hi'j 
vuulde dat d'r wat over zien rogge leup! De was 
die de veren bi'j mekeer hul, dreup in een 
straoltien over zien schoolders! Vervolgens 
leuten de vleugels los en as een bakstien vul de 
drieste jongknaop naor beneden. Zien vader wol 
him nog opheinen, mar dat slaegde niet meer. 
Naor beneden kiekende zag hij hoe Icarus mit 
een kiap op de golven daele kwam en verdronk. 
Alliend de veren bleven drieven op et rustige 
waeter. 
Niet veer van et noodlottige plak was een klein 
eilaand, waor Daidalos Iaande en zien vleugels 
oflegde. Stille en goelende gong hi'j zitten op een 
rots. Wezenloos steerde hi'j de wiede zee over 
en had spiet van zien uutviening. 
Op een vroege morgen vun hi'j zien zeune op et 
straand. Op dat plak begreuf hi'j him en gaf et 
eilaand de naeme Ikaria. 

Et verhael van Icarus leup niet goed of. Hi'j bleek 
een onveurzichtige hoogvlieger te wezen. Zien 
vlocht leidde tot zien ondergaank. Et gezegde an 
et begin van dit stokkien bliekt uut te kommen. 
De waorschouwing gelt ok in oonze tied. Hool 
jezels in acht en stieg niet hoger as daj' an 
kunnen. 



Lily Köhler 

Ommerommelen 

Op et Centraol Stesjon van Rotterdam stap 1k, 
toegetieke mit een vrommes van middetbere 
leeftied, in de tram. We stoppen de strippe-
kaorte in et klikapperaot en ze komt naost me 
zitten. In gedaachten kikt ze naor de krioe-
lende mennigte buten en zegt dan: 
Vat maeken die meensken heur toch 
atlemaole attemachtigen drok, now. Wat het 
zoks now toch veur zin?' 
1k zie dat ze een antwoord van me verwaacht, 
mar 1k zwieg in atle taelen. 
'Hoe oolder ik wor,' gaot ze veerder, 'hoe 
vaeker 1k bi'j mezels daenk dat et hietemaole 
nargens veur neudig is om je zo drok te 
maeken. Wan neer daenken jow now nog 
weeromme an de tied dat jow op schoele 
zatten?' Ze kikt me vraogend an. 
'Noolt,' zeg ik. 
'Ziej' wel!' ropt ze triomfantelik. 'Twaetfjaor 
heb 1k op schoele zeten, moe'n jow weten. 
Twaelfjaor Iaank. 1k heb d'r wilte had, mar ok 
goeld, vochten en ouwehoerd. En weten jow 
wat ik op schoele leerd heb? Altiend mar 
lezen en schrieven. En optetlen en oftrekken. 
De rest bin 'k allemaote vergeten. Daor heb 1k 
me now at die jaoren zo drok over lopen te 
maeken. Weren jow wet es vertiefd?' 
'Hiet vaeke,' geve ik naor waorhied antwoord. 
'Hoevule naachten hebben jow van die jongen 
wakker tegen?' 
'Ontetbere,' geef 1k toe en dan gieren we et 
tegere uut van et tachen. 
'En hoe vaeke daenken jow now nog 
weeromme an die knaopen?' 
'Nooit meer,' zeg ik, mar betrap me d'r mitien 
op da'k ze now in gedaachten zo len veur 
lene de revue passeren zie. 
'Hebben jow Ok kiender7 vragt ze me dan. 
'Ja, twieje,' zeg ik. 
'Hoevute naachten hebben jow van die 
kiender wakker tegen? Daj' over de beval-
lings, de pakkedoeken, geveertike ziekten en 

de slechte ciefers laggen te prakkeseren?' 
'Een hieteboel,' geef 1k toe en daenk een 
betien triest an atte zorgen die 'k om ze had 
hebbe. 
'A'k et zo bekieke, dan hebben jow at grote 
kiender,' gaot de vrouw veerder. 'Hoe vaeke 
daenken jow now nog weeromme an de tied 
dat ze klein weren?' 
Aiweer wodt me een gewetensvraoge stetd en 
1k begin d'r een betien muui van te wodden. 
'Haost noolt,' mompet 1k. 
'As jow now verstanig binnen,' geft ze as 
raod, 'dan gaon jow van now of an jow leven 
veraanderen. Dan gaon jow jow nargens 
meer wat van antrekken. Begriepen jow wat 1k 
bedoete? Jow hebben nog een tat moole 
jaoren te gaon en die moej' bruken. Aj' taeter 
in et bejaordehuus zitten en je kiender 
kom men je opzuken, weej' wet wat ze dan 
attiend nog mar tegen je zeggen? "Beppe, 
moej' een sinesappettien of hej' liever een 
snupien. Kuj' wet bi'j et beltegien kommen? 
Dat zit daor veur as d'r wat is. Kuj' dat 
beltegien dan wet vienen?" Ze trekken je je 
stoffen an, nemen je smerige goed mit en 
doen een scheut ootde ktonje op je buusdoek. 
Veurdat ze votgaon geven ze je een tuut 
boven op je heufd, omdat ze een betien vies 
van je binnen en ze zwaaien nog een keertien 
bij de deure. Dan hej' et had, heur. Begriepen 
jow wat 1k bedoete?' 
1k nik. 
'In de jaoren die nog veur jow liggen, moej'je 
NOOIT meer argens zorgen over maeken. 
Jow moe'n, zotange aj' nog gezond binnen, 
altiend mar een betien ommerommelen.' 
Vertrouwetik buugt ze heur naor me toe en 
ftuustert gniezende in mien oor: 'Stet, dawwe 
in et hiernaomaols weer hietemaole opni'j 
beginnen moeten, dan hebben jow in dat 
ommerommelen hier at een betien oefenen 
kund.' 



W. de Jong 

Turfgeest 

Zien maot Kobus kwam mit de bak vol turven 
de kaemer in. 
'Dit bin de laesten,' zee hi'j. 'Wi'j zullen wel 
nijen haelen moeten.' 
Now, daor was Roel aenlik nog niet an toe. Et 
was een hiel geheister en hael die turven uut 
et veld. Mar zonder turf zollen ze et ok niet 
lang volholen. Et zol dus wel moeten. 
'1k zal mien breur Pieter vraogen om et botien, 
en clan moet et morgen mar wezen,' zee hi'j. 
Pieter was sluuswaachter en daor was een 
klein lezeren botien bi'j en dat bruukte hi'j wel 
vaeker. Pieter was niet al te wies mit Roel 
zien vraoge, mar kon Ok niet yule aanders. 
Roel was d'r niet zo bliede mit dat hi'j weer 
naor dat turflaand mos. In et veurjaor was hi'j 
daor west te turfgreven en dat wus hi] nog 
goed. Hi'j was laete west mit et greven. Now 
was dat niks biezunders, want dat was elk 
jaor zo. 
Et was d'r zo stille west. Zo benauwd stille. D'r 
hong een dichte mist doe hi'j daor mit zien 
kroje en plaanke en greversark ankwam. Op 
de hiele grote vlakte was niet iene te beken-
nen. Ok gien vene, behalven et stok van him. 
Al et aandere was al lange verveend en de 
eigener van et veld had al een peer keer 
androngen dat hi'j zien stok ofgreven mos, 
clan konnen ze et laand anmaeken. Mar zo 
haostig kon hi'j niet, hadde hi'j zegd. En dat 
duurde now al weer een jaor of wat. 
Now en clan was de zunne d'r een betien 
deurhenne kommen en daor wodde et niet 
beter van. Waor aanders et birkeboompien 
ston was now en clan een schim te zien waor 
hi'j doodsbange veur wodden was. Hi'j was 
alderdeegst al roepende: 'Een spoek, een 
spoek,' hadde votlopen en eerst een peer 
daegen laeter mit helder weer d'r weer 
hen negaon. Et birkeboompien ston weer waor 
et staon mos en et spoek had hi] niet weer 
zien. Dat spoek was de geest die op et vene 

past en was oe zo kwaod dat et ofgreven 
wodde, dat wus hi'j wel. En as hi'j now de turf 
d'r mar staon leut clan vul et nog wel een 
betien mit, mar oe wee as hi'j de turf op-
haelde, clan kon de geest d'r wel es aachteran 
gaon en bi'j jow spoeken kommen. 
De aandere dag was et een wat miezerige 
dag. Niet dreuge en niet nat zoaj' dat wel 
hebben bi'j et haast. 
Et was nog een hiel aende. Mar aj' mar 
deurzetten, clan koj' d'r wel. 
Ze kregen et botien vol mit turven. Aenlik te 
yule, want zo groot was dat botien now Ok 
weer niet. Roel in de liende en Kobus mit een 
roeistok sturen. 
Nao een posien docht Roel, wat gaot et toch 
zwaor. Hi'j keek es aachteromme en daor 
dreef Kobus op de turven. De boot was al vot. 
Hi'j reup: 'Kobus, Kobus, spring an laand de 
boot is al vot.' 
Kobus knoffelde vanzels deur de turven et 
waeter in. Dat ze hadden nog een boel wark 
om alles weer in odder te kriegen. Nat en 
doodmuui weren ze aovens laete pas 
thuuskommen. 
Die naacht sleup Roel hiel onrustig. Middenin 
de naacht mos hi'j d'r of om wat waeter kwiet 
te raeken. Zien maot was him veur west en de 
pot was vol dat hi'j mos die eerst butendeure 
legen. De maone ston an de locht en scheen 
now en clan deur de overdrievende wolken 
henne. 
Doe Roel buten kwam zag hi'j de schim weer. 
Hi'j was doodsbange en smeet de pot in de 
richting van de schim en ja heur, bats. Hi'j 
hadde him dudelik raekt. De maone gong krek 
aachter de wolken en de schim was vot. 
Hi] raosde et uut: '1k heb him raekt, ik heb him 
raekt.' 
De aandere daegs lag de pot an diggels 
onder de liendeboom. Op de stamme was 
een stokkien bast kepot. 



Roel het Iaeter bi'j de scheerbaos verteld dat 
gieniene meer bange hoefde te wezen veur 
de turfgeest. Hi'j hadde him verdreven en him 
de voile pot tegen de kop smeten. Hij zol wel 
nooit meer weerommekommen. 



Tuller 

Kastaovend 

In de donkere daegen veur kastmis, doe de 
daegen nog echt donker weren en niet zo as 
vandaege-an-de-dag verdonkeremaond mit 
alderhaande Iochtgevende futiliteiten, hut de 
Makkingester Ooldejaors Ploeg (MOP.) weer 
priesschieten, sjoelen en balgooien. 
Janneke, die dit jaor in Makkinge kommen 
was te wonen, kende dit spektaokel niet, mar 
doe de buren d'r op an stonnen dat ze mit 
mos, had ze de stoute schoenen mar 
antrokken en heur overhaelen Iaoten. 
Misschien was et wet goed om d'r toch es 
evenpies uut te gaon, want heur leven ston 
beheurlik op 'e kop. Wat zo mooi wezen mos, 
was miens verbreuken. Op een morgen 
hadde ze him vunnen, in de gerage an een 
touw. Nog altied was d'r veur heur de vraoge, 
waoromme? Dat beeld hadde ze nog de 
hieltied veur heur ogen. As et even kon meed 
ze de gerage. 
Ze beleefde een protte witle mit at die 
spellegies, in een wereld die ze aenlik niet 
kende. Hier kreeg ze gien vraogen, mar kon 
ze heur as vanoolds gaon Iaoten. Nao ofloop 
gong et op 'e kroeg an, waor de overbleven 
priezen bi'j opbod verkocht wodden zollen. Bi'j 
die peblieke verkopinge wodde de regel van 
niet tappen an de schoe lapt, wat de kroeg-
baos een goeie aovend opleverde en de 
gezellighied ten goede kwam. 
Gezellighied kent gien tied en doe et kefé om 
twie ure sleut, nuugde ze oons om nog iene of 
te drin ken. Dit was niet tegen dovemaans 
oren zegd en wi'j mit Janneke op huus an. 
Daor wodde et beregezellig en dit trok ok de 
beide buurmannen an. De Limburger die bi'j 
Janneke onder dezelde kappe woonde, 
begon at naor gelang hij meer op had, hadder 
te zingen: 'Van scheit an de buren... we 
nemen er nog een.' 
Ft is him niet zo bekommen (spiekers) want 
hi'j is een dag Iaeter ofreisd naor et Lim- 

burgse. Onderhaand hadden wi'j mit mekaan-
der et hiele kastdiner van Janneke burge-
meester maekt, en was et at goed Iocht doe 
wi'j mit mekeer op huus angongen. 
Janneke heur kastdaegen hadden wi'j een 
stokkien inkot, eerste kastdag belden heur 
ootden vergees an. Aanderdaegs hebben wi'j 
mit mekaander mar een knappe setade lapt, 
en Janneke is nog een aovend mit oons te 
stappen west. Onbedoeld hewwe de kast-
gedaachte uutdreugen. 



W.H. de Vries 

De oorlog in de Stellingwarven -48 - 

Zoas Jim in De Ovend no. 5 van oktober 2004 in de rebriek Krummelties lezen kund hebben, bin 
ik een schoffien uut de cirkelaosie west en kwam vrij onveiwaachs in et ziekenhuus in Et Vene 
te lane. Ze hebben me daor gelokkig nog wel helpen kund, want et was wel eon kwaole van et 
verkeerde soorte. Veurdat we wieder gaon mit et vervoig van et verhael van de femilie Bult uut 
De Fochtel, wil ik iederiene die miJ zowel vanuut et kantoor in Berkoop as uut de lezerskring in 
et ziekenhuus een kaortien stuurden van hatte bedaanken. Dat dot een meenske goed, as d'r 
even anje docht wodt in zokke tieden. 
We gaon now weer veerder mit et verhael zoas Vrouw Bult uut De Fochtel dat destieds op 
pepierzette (zie De Ovend van augustus 2004). 

Haostig en ongeregeld gong et vertrek van de 
joden uut et kaamp Ybenhaer uut De Fochtel. 
Hour koffers konnen of mochten ze niet 
mitnemen. De meensken hadden al heur 
begage langs et pad naor et kaamp aachter-
laoten. Et moet veur heur een verschrikkelike 
reize west hebben. Op last van de gem ionte-
like instaansies moest mien man de koffers 
bi'j mekaander zuken en ofleveren bij de 
ambachtschoele an do Rijweg in Ooster-
woolde, en daor bin ze opburgen. Hi'j hadde 
zeker eon dattig koffers op de waegen. Wat 
de Duutsers dr mit daon hebben zal veur 
oons wel altied eon raodsel blieven. 
Een peer van de joden hadden an de vrouw 
van de beheerder wat spullen in bewering 
goven, veural dingen van weerde zoas goold 
en zulver, meziekinstermenten en zowat 
meer. As ze dan laeter woerommekwammen, 
zollen ze dat weer ophaelen, zo wodde 
ofpraot. Daor is netuurlik nooit wat van 
torechtekommen. 
Et kaamp het doe een posien leeg staon. Et 
wodde naachs wel bewaekt. 

We schrieven now 1943 

Et twiede kaamp, veuran en dus vlak bi'j oons 
huus, was now ok klaor kommen. Et was 
bestemd your de arbeidsdienst. In dit geval 
weren dat jongen die in vredestied onder de 
Nederlaanse regering in et Nederlaanse leger 

veur hour dienstplicht opkommen moeten 
hadden. Now moesten ze van do bezetter (do 
Duutsers dus) eon half jaor verplicht in do 
arbeidsdienst. Ze dreugen ok eon uniform. 
(Dit weren do uniforms van et veurmaolige 
Nederlaanse loger mit do bekende pootios uut 
die tied en die hadden do Duutsers in do 
varvepot stopt en weren now van veldgries 
zachtgruun woddon, W.H. do V.) 
Do huusvesting veur disse jongen was good, 
mar do discipline was oe zo strong. Veul to 
eton kregen ze niet, noffons Vrouw Bult. Alles 
was op do bon en die jongknaopon hadden 
altied honger. Aovens hebben we veul van die 
jongen over do vloer had. Bi'j oons kregen ze 
dan eon plakke bollo en eon koemegien 
koffie. Wi'j weren lang niet do ienigen die 
disse jongkerols over do vloer kregen. Ze 
gongen ok wel veerdorop, naor aandere 
inwoners van Do Fochtel. leder hadde zo zion 
adression. Ze konnen hiel makkolik uut et 
kaamp wegkommen. Om ongeveer negen ure 
in do aovend was d'r appel. Ze moosten dan 
wel zorgen dat ze weer persont weren. 
Morgens om acht ure was et weer antreden. 
Do Nederlaanse vlagge wodde hezen en dan 
wodde dr een Duuts lied zongen (???, Do V.). 
Mit do schoppe op 'e nekke gongen ze even 
laeter naor et heideveld dat vlakbi'j lag om 
daor heide to spitten. 
Et terrein waor ze an et hoidospitten weren, 
lag in do buurt waor dostieds do boerderi'jen 



van Kuiper en Cats stonnen. De boerderi'je 
van Kuiper is in de tied van de ruilverkaveting 
ofbreuken en verdwenen. Die van de femitie 
Cats staot d'r nog. Van et heidespitten deur 
die jongknaopen is niet veut terechtekommen. 
Op de boerderi'je van oons gong et leven 
ondertussen zien gewone gang. De veur-
schriften van de bezetter op et gebied van de 
taandbouw weren niet onder uut te kommen. 
D'r kwam een scheurplicht. Dat hut in dat 
weidegrond veur de koenen ommeptoegd 
wodden moest veur de verbouw van eerap-
pets en zo. Dr moest meer eten produceerd 
wodden. Veur de veurziening van eteri'je 
wodde veur De Fochtel en De Knotle (een 
streek noordetik van De Fochtel) een 
kotlektieve dörpsboerderi'je opricht. Daor 
kwam een grote perti'j zaodbargen te staon. 
In de naacht wodden die bewaekt om te 
veurkommen dat d'r braand sticht wodde. Dan 
kwam de däskmesiene om centraot van alte 
boeren et zaod te verwarken. Die mesiene 
wodde etektrisch and reven. De stroom 
daorveur haetden ze mit een kabet uut et 
arbeidsdienstkaamp. Veur in de bos ston een 
traansfermaoterhokkien. Ft noordetik diel van 
De Fochtel en De Knolte hadden doe nog gien 
etektriciteit. Wi'j moesten et mar zien te 
redden mit pietereulie. As dat op was 
bruukten we keerzen. Mit betrekking tot et 
dösken kan ik zeggen, dat dit wark wet een 
peer maonden in bestag nam. Attied ston d'r 
een konterleur bi'j. De zaod meter neteerde 
attes. De instaansies weren doodsbenauwd 
dat d'r aanders zaod verdween. De boeren 
moesten et zaod ofteveren bi'j de Duutse 
weermacht. Zels mochten we d'r ok een 
betien van hoten veur huushooldelik gebruuk. 
Elkeniene zorgde netuurtik wet dat hi'j niet an 
et kotste aende kwam. De döskmesiene gong 
Ok wet es kepot. De massienist foeterde clan 
van hier tot gunder. Et betekende altied mar 
weer oponthoold. 
Dr gebeurden Ok wel ongetokken. Zo 
gebeurde et, dat ze mit een man bi'j oons 
kwammen, die argens mit de haand in zeten 
hadde. Ft zag d'r nog at bloederig uut. 
Gelokkig hadde ik destieds een EHBO kursus 
volgd. Vtogge een noodverbaand d'r omme 

en ik bed udede de man dat hi'j veur de 
veerdere behaandeting naor de dokter moest. 
Tegen de tied dat et dösken ktaor was, was et 
at dikke in de haast wodden. De koenen 
moesten weer op 'e stat. Ok moesten we atte 
raemen verduusteren. Etke aovend was dat 
weer een hiet gedoe, mar d'r vut toch niet an 
te ontkommen. 
Op geregetde tieden moesten we vee teveren 
an de Duutse weermacht. Soms hadden we 
niet de beschikking over vee dat daorveur 
geschikt was. Een aandere boer mocht clan 
veur oons teveren, mar dat moest wet betaetd 
wodden. Ok moesten we eier teveren. Dat 
wodde berekend per kiepe. Hoe et percies 
gong, kan 1k me niet meer herinneren. tk weet 
nog wet dat we mit de levering van eier last 
had hebben. Mien man moest mit nog meer 
meensken veur et kantongerecht in De Zwaog 
verschienen. Al die meensken hadden te 
weinig eier teverd. Veur ieder ei dat te weinig 
teverd was, kregen we twie kwatties boete. 
Dat teup d'r nogat wat in, in die tied. D'r was 
ok een wedevrouw bi'j en die speulde nogal 
wat op. Ze haelde dingen an die d'r niks mit te 
maeken hadden. Zo dee ze uut de doeken dat 
heur schoonzeune mit de melkstaeking een 
schot deur de aarm kregen hadde, mar ze 
kreeg heur zin en de boete wodde wat kteiner. 
Die melkstaeking gong hier Ok niet ongemarkt 
veurbi'j. De melk wodde niet teverd, dus 
met kgeld kwam d'r niet in, mar ik heb mi'j d'r 
wet mit redded. tk vutde de wasmesiene mit 
melk en zo kaarnde ik de melk. Dat was een 
hiel kerwei, want atles mos mit de haand 
gebeuren. Ft duurde een hiete poze veurdaj' 
een ktonte botter hadden. De soepe was 
bestemd veur et vee. 1k hoefde tiekewet niet 
zo tange atte melk zo te verwarken, want at 
gauw kregen we metkklaanten. Van et veurste 
kaamp kwammen ze naor oons toe mit 
pannegies en flessen om melk en soepe op te 
haeten. Et was veur niks en clan hej' zomar 
ktaanten. 
De melkstaeking zets verteup niet zo best en 
die is een hieleboet boeren tittik opbreuken. 
De staeking speulde him of in begin meie 
1943 en al gauw bemuuide de Grüne Potizel 
him mit die melkstaeking. 
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Tiedens die melkstaeking stopte d'r op een 
keer inienen een overvalwaegen veur oons 
huus. D'rzatten Duutsers in en een N.S.B.-er 
die we kenden. Op de weg ston een groepien 
boeren te praoten. Dat saemenschoelen in 
die tied was verbeuden deur de bezetters. De 
Duutsers begonnen drekt te schieten. Et 
groepien boeren vleug uutmekaander, ze 
vleugen alle kaanten op. 1k was krek doende 
mit et verschonen van iene van de kiender, 
die op 'e taofel lag. Et schieten hul mar niet 
op, om bange van te wodden. Mien man 
hadde ok bij et groepien boeren staon te 
praoten. We zatten ommeraek in de piepzak. 
Mar inienen zag iene van de kiender dat d'r 
meensken aachter de hede langes in de 
richting van oons huus kreupen. Et weren drie 
manluden, en daor was gelokkig mien man ok 
bi'j. Ze leupen d'r alledrie ommeraek uut et 
veld slegen bi'j. De iene nog meer as de ere. 
Onder et schieten, weren ze een sloot 
indeuken. Daor hadden ze heur stief tegen de 
slootkaante an drokt. Oat was heur gelok. De 
aandere manluden vleugen et sparrebossien 
in. Aanderen vleugen de eerste de beste 
boerderi'je in. Al mit al wodde et een beroerde 
hekseketel. Een buurvrouw vlochtte op 
kousevoeten naor een aandere buurman, 
dwas deur een sloot. De Duutsers d'r aachter 
an. De buurman waor de vrouw naor binnen 
vleugen was, wol de Duutsers niet binnen 
Iaoten. As antwoord kreeg hi'j een trap veur 
zien aachterwark. Ze vleugen him zonder 
meer veurbi'j et huus in. In de keuken vuulden 
ze de vrouwluden iene veur lene an de 
voeten, wie natte voeten hadde. Oonze 
buurvrouw dus, zi'j hadde kletsnatte voeten. 
Onderhaand zatten de Duutsers aachter de 
vlochtende boeren an. lene van heur leup 
vaaste in een kiepeloop en dat zol him 
opbreken. Hi'j wodde oppakt en in de 
overvalwaegen smeten. Dezelde dag nog 
wodde hi'j naor Liwwadden brocht. Aanderen 
weren vlocht in de richting van et Diep. lene 
van heur kwam vaaste te zitten, warschienlik 
in de modder, doe hi'j perbeerde deur et Diep 
te vlochten. Hi'j reup: 'Now verzoep 1k ok nog. 
Mar hi'j en de aanderen kwammen hielhuuds 
in Klaozinge. Daor konnen ze heur verschoe- 

len in een boerderi'je. Die boerderi'je staot d'r 
now niet meer. Hi'j is een tied leden ofbreu ken. 

In de volgende Ovend gaon we wieder mit de 
razz/a op 'e Fochtel. Die was in de meidaegen 
van 1943 en is slim angriepend op pepierzet 
deur Vrouw Bult. 



Henk Bloemhoff 

Oonze tael, oonze zorg 

Et 'Westhoekers': Gieters, Kuunders, 
gewoon Ste!Iingwarfs of nog wat aanders? 

Dr wodt mi'j zo now en dan nog wet es vraogd 
naor de aord van et 'Westhoekers'. Dan wodt 
dr nogat es bi'j zegd dat dat wet haost een 
soort Gieters wezen moet. Uut de Stetlingwar-
ver geschiedenis is ja bekend dat meensken 
uut Gieteren en ok uut aandere plakken in 
Noordwest-Overiesset vroeger naor westetik 
West-Stellingwarf kommen binnen om daor 
an de kost te kom men in de veenderi'je. Die 
'Gieterse invloed' zot dus de Stettingwarver 
tael daor aanders maekt hebben of daor 
gewoon een ofwiekende tael henne brocht 
hebben, dat zo zot et typische 'Westhoekers' 
dr kom men wezen. 
Ft Westhoekers is, nog even veur wie et 
attemaote niet zo yule zegt, een biezundere 
taetsoorte in de Westhoeke van West-
Steltingwarf. Ft wodt praot in Spange, 
Scharpenzeel, Stiekenborg en op 'e Lange-
title. Mar et is niet zo dat iederiene in die 
dorpen et typische Westhoekers praot. De 
taeste jaoren dunt et gebruuk wat uut en topt 
et allemaote wat deur mekeer, zo is me wet 
verteld. Zo zotten d'r in et kleine Stiekenborg 
nog mar inkelden te vienen wezen die et nog 
praoten kunnen. Vroeger was et beetd dat 
Spange hietemaole, mar Scharpenzeet 
ongeveer veur de helte typisch Westhoekers 
praotte. In Munnikeburen wodde atlienig 
gewoon Steltingwarfs praot, zo was et beeld, 
en in Ni'jtriene krek zo. 
Mar wat is dat Westhoekers now percies? Et 
wodt vaeke wet tot et Steltingwarfs rekend. 
Deur de overienkomsten en toch ok wat deur 
de tigging, docht mi'j. Om de eerste reden 
wodt ok et Kuunders wet bi'j et Stettingwarfs 
rekend, krek as et Stettingwarfs van Stienwie-
kertaand. Dat taeste is hiet Iogisch, omdat dat 
haost krek zo is as oons Steltingwarfs, yule 

meer as et Kuunders. 
Wat bedoelen we in et gewone taetgebruuk 
mit et Westhoekers, dat ok wet es as 
Westhoeks and uded wodt? En is dat aenlik 
nog wet Stettingwarfs? Et ktinktja ommes zo 
aanders. Toch moe'n we veurat niet vergeten 
dat hiet vute wet getiek is: een huus is ok in et 
Westhoekers een huus, een boom hiet krek 
zoas aanders een boom en een katte is ok in 
et Westhoekers een katte. En de Westhoe-
kers stokken de -n in krek as lederiene, dus in 
woorden as "loopm", "warkng" en zo. Mar 
waeter is in et Westhoekers inienend gien 
waeter mar water. En huj is hooi, krek as in et 
Holtaans. Laot ik perberen een tat biezundere 
verschiensets even op een riegettien te 
kriegen, en dan heb ik et attienig over 
ktaankverschiensets: 

Stellingwarls 	Westhoekers 

waeter water 
laete late 
daenken denken 
hujlhui hoof 
gruu/enlgrujjenl grujjenlgruien 
gruien 
hoolt hout 
koold koud 
zoolder zouder 
toolter touter 
lochtig (van kteur) luchtig 
loch/en 'Iichtje' luchien 
lochten luchten 
vufel v/eve vijvelvUf 
vuuftiglvieftig vuuftig/vijftig 
arflaarf erf 
scharplschaarp scherp 
gruun greun 
zute zeute 



1k moet hier wet veurzichtig wezen: niet alle 
meensken die et Westhoekers bruukten of 
bruken, hadden of hebben in heur taelge-
bruuk at disse verschiensels percies op die 
meniere. Et komt bi'jveurbeeld wet veur dat 
goenend vufe zeggen in ptaets van vijve of 
vijf, en dat iene toch wel daenken zegt in 
plaets van denken, naost bi'jveurbeetd water 
in ptaets van waeter. Zoks kan d'r ok weer mit 
te maeken hebben dat de ae van waeter, 
laete en zo van een aander komof is. En zo 
komt et ok veur dat in et 'gewone Stelling-
warfs' van de Westhoeke, dus niet et 
'Westhoekers', ok wet greun en zeute en zo 
zegd wodt. Mar op dat soorte van biezunder-
heden en wat daor altemaole an vaaste zit, 
gao ik hier mar niet in, dat vragt van jim en mi'j 
hier wat te yule. 
Waor liekt et Westhoekers now aenlik veural 
op? Laot ik eerst es een vergetieking maeken 
mit et Kuunders. Oat is nogat aanders as et 
gewone Stetlingwarfs, dat wet ok haost 
iederiene uut oonze omgeving wet, en toch 
hebben ze ok weer een boet dat getiek is an 
oonze tael. Zo zeggen ze wet hontjen 'hondje', 
dus mit (t)jen en gien hontien, zoas wi'j, mar in 
aandere woorden hebben ze et wet weer zoas 
wi'j, bi'jveurbeetd mit -glen in ba/leg/en. Mit de 
verkteinwoorden dot et Westhoekers mit et 
gewone Stetlingwarfs mit. Ur wodt dus 
ba/leg/en en hontien zegd. Mar krek as et 
Westhoekers het et Kuunders wet water, /aat 
(mit aa, mar niet late!), denken, hooi, hout, 
zouder, touter, luchtig, luchien, /uchten, 
scherp, erf, vUvelviff,  vuuftiglvijftig, greun, zeut 
(niet mit een -e, dus gien zeute!). Aj' disse 
vergeliekings in je ommegaon taoten, dan het 
et Westhoekers een boet van et Kuunders. 
Attienig verschitlende verkleinwoorden, die 
passen lang niet bi'j oonzen. Daenk mar an 
hontjen, hokjen en zo. En zo bin d'r nog wet 
meer verschit ten. 
Mar now dan et Gieters. Die vorm van et 
Steltingwarfs het in de woorden uut de 
riegetties van hierboven de klaanken aentik 
krek as oons Stettingwarfs: zoolt is d'r gien 
zout, v/eve is d'r vufe, /ochtig is lochtig, niet 
luchtig, en een loch/en is d'r gien luchien. Ok 
greun en zeute bin daor niet op die meniere. 

Ft Gieters tiekt yule meer op et 'gewone 
Stettingwarfs', en et Westhoekers tiekt minder 
op et Gieters en yule meer op et Kuunders, at 
is et dat ok weer niet. 
Et volgende is hier misschien wet even een 
verrassing. Ft Westhoekers tiekt nog weer 
meer op de taet van Blankenham, zudetik van 
De Kuunder. Daor zeggen ze ok gien ae mar 
aa en daor komt ok greun en zeute veur. En 
et wondertike hout in ptaets van hoolt, koud in 
ptaets van koold en zo zit daor krek as in et 
Westhoekers. Butendat, de verkteinwoorden 
bin d'r op dezetde meniere as in et Westhoe-
kers: ze hebben d'r hontien, hokk/en, en gien 
hontjen, hokjen zoas in et Kuunders. Ft 
Westhoekers is dus an de iene kaante een 
taet die wet Stettingwarfs hieten kan, mar die 
toch wet een biezundere aord het: et is een 
tussenvorm van et gebied om et ptak De 
Kuunder henne. Mar dan wet anslutend bi'j de 
Overiessetse kaante, dus de ootde Zuderzee-
kaante naor et zuden, en weer niet bi'j et 
'Overkuunders' van bi'jglieks Oosterzee en 
omgeving. Want dat het waeter, laete en zo 
wat henne. As we sporen van et Gieters in 
westetik West-Stettingwarf vienen witten 
zutten we die op aandere menieren vienen 
moeten, meer in 'et gewone Steltingwarfs' van 
dat gebied. En wie nog es vergetieken wit mit 
et Stettingwarfs noordwestetik van de Kuun-
der of Tsjonger zol nog es even btaederen 
kunnen in De Ovend van april 2002 (30e 
jaorgaank, btz. 15-17). Vergetieken mit 
Kuunderse woorden kuj' hiet aorig mit hutpe 
van de Woorden/ijst van het dialect van 
Kuinre van R. Kamman, een uutgifte van de 
tessetakedemie in Kaampen (1990). En in B. 
Oosten zien Een veenpolderbevolk/ng enz. 
kuj' ok at tezen dat die veur et Westhoekers 
an 'invtoed' van De Kuunder en Blankenham 
daenkt (Wolvege, 1947, blz. 122). 
Oosten nuumt altienig ae in ptaets van aa, 
veur Stiekenborg, De Langetitte en 'delen van' 
Spange en Scharpenzeet. 

Naokommerties 

Sund de veurige Ovend heb ik weer een 
riegettien aorige anvultings van ni'je 'ootde 



woorden' en zo. Johan Veenstra (Nijhooltpae) 
kwam mit huunpot, etzelde as een huunder, 
iene die graeg of vaeke huunt. Dat huunpot 
het hi'j van een oold-inwoner van Wolvege. 
Johan gaf uut Hooltpae weg ok nog: Ze moe'n 
zels mar zien dat ze 't bakken en braoden, en 
dat hoolt in dat ze heur d'r zels mar mit redden 
moeten. Van Piet Bult (Ni'jberkoop) kreeg 1k et 
woortien pisoge, een ontsteking in et oge. (Ft 
woordeboek geft onder pissen verbienings die 
etzetde omschrieven, zoas: Hi het eon oold 
wie f/en zien pissen en Jo hebben zeker iene 
zitten zien te pissen. Piet kwam ok nog, 
tegere mit Frank de Vries van Blesdieke, mit 
een hiel aanderwoord op 'e proppen, et 
woord poe/epetaote, mit de betekenis 
'kalkoen'. Dat hadden ze van iene van 
Steggerde, in et zinnegien Wiy eten mit de 
kastdaegen meerstal poe/epetaote. Frank 
kende et zels ok van Blesdieke. 
De Berkoper Theo Annema, die now at jaoren 
in Wolvege woont, reageerde nog even naor 
anleiding van meulebaank, daor at een keer 
of wat naor vraogd was. Theo vertelt et zo: 
'De oolde meule ston op 'e Meulebarg, daor 
de wiend zien gang gaon kon. De grote 
laandoigener in et dörp hadde d'r op tegen 
west dat de meule sticht wodde, en hi'j hadde 
de Meulobos anleggen laoten. De bos die zo 
opgruuide zol ooit lastig veur de mulder 
wodden en de wiend uut de wieken van de 
meule hoten. Toch schient et dat de Iaandei-
gener een baank zetten leut tegen de 
bosraand bi'j de meule, waor de boeren, en 
dat weren veurat zien huurders, even in de 
ti'jte zitten konnen as ze waachten mossen bi'j 
de meule as heur zaod maeld wodde. Die 
baank wodde dus de meu/ebaank nuumd. Ft 
moe'n twie zwaore stammen west hebben die 
een aende van mekeer in de grond stonnen, 
mit d'r overhenne een peer zwaore plaanken. 
Laeter vunnen we him niet weeromme, et 
hoolt zat in de loop van de tied wet verrot 
wezen'. Theo geft ok nog een peer aorige 
uutdrokkings op: Een kiepe /egt meer eier as 
dat hij uutbrudet, wat zeggen wit: d'r won 
vaeke meer plannen maekt as dat d'r 
uutvoerd wodden. Dit het hi'j van zien heit 
van vroeger. En deur een oolde bekende uut 

Berkoop heurde hi'j zeggen, doe die eerder 
een oolde, gebruukte auto kocht hadde, dat 
die dat mit een gerust hatte daon hadde, want 
de veurige eigener hadde a/tied mit eon 
eigien in de haand reden. 

De toekomst van de tael: van somber 
wezen naor fleu rig veerder 

Lestdaegs was 1k vraogd even eon toesprao-
kien to hoten bi'j golegonhied van et vuven-
twintigjaorig bestaon van et Drentse tetterkun-
dige tiedsch rift Roet. Ze wolten daor geern dat 
ik op twie stellings ingong, daor de zael dan 
Iaeter over praoten kon. Die beide stellings 
weren om zo te zeggen 'prikkelend', op zoe'n 
meniere dat ik et d'r hier ok nog wet even over 
hebben willen zol. Want ok in oons gebied 
daenken meensken, krek as in Drenthe, dat et 
allegeer staorigan minder wodt mit de tael, en 
dat et dus allogeer wet eon zaachte dood 
nemen zal. Tja, zo heur ie dat now ienkeer. 
Mar beide idenen van die twie stellings 
kioppen gewoon niet, en dus moe'n we d'r 
oons ok niet naor gedregen gaon, mar mit 
vaosie veuruut wilten mit oonze tael. 
Wat zee de eersto stelling? De Europese 
invloed zol bedroigend wezen, mar et zol ok 
eersomme wezen kunnen. lnderdaod, et is 
dat laeste, naor mien idee. Mar Nedortaanse 
meensken weten vaeke to min van Europa. 
Do Raod van Europa, eon nog yule grotero 
groep van lanen as do Europose Unie - wat 
men vaeke al niet wet - vuulde begin jaoren 
nogontig at an dat d'r een bescharming en 
opwardering kommen mos van do regionaole 
taolen, zoas et Nedersaksisch. Hour Euro-
peso haandvest geft een goeie mougetikhied 
om et Nedersaksisch, dus ok oons Stelting-
waifs, in tevendig gebruuk to huden. le kun 
dus hiet good een twietaelige situaosie 
hebben witten, om niet to zeggen opeison: in 
do media, in de rechtspraoke, in et onderwies. 
Dat is clan niks gien drammerighied, mar om 
et Stetlingwarfs ok zien gerak to geven in de 
maotschoppi'je, naost et Nederlaans. Europa 
warkt dat krok niet tegen, mar vietert et an. Do 
inhoold van et Europees haandvest vragt om 
zoks to doen ok in Nedertaand. Netuurlik is 



zoks niet bedoeld om een tael as et Neder-
laans dr uut te warken of tegen te holen. 
Goeie meertaelighied gebeurt in wardering en 
zorg veur allebeide of meer taelen die een 
rolle speuten. le kun je dus volop inzetten veur 
et praoten, schrieven, tezen en et respekt 
hebben veur et Stellingwarfs. Want wat schrift 
de Raod van Europa! De bescharming van de 
oolde regionaole taelen van Europa dreegt bi'j 
an de instaandholing en ontwikkeling van de 
kulturele riekdom en tredisies. Et praoten van 
de eigen tael is een 'onvervreemdbaar 
burgerrecht', at mag zoks niet ten koste 
gaon van de officiële laanstael. Krek, dat 
schrieven ze. 
De twiede stetling zee, dat et uutstarven van 
de streektael een netuurlik perces' wezen zol. 
Om een streektael perberen te redden is 
'keunstmaotig'. Mar wat is netuurlik! Doe hier 
mar es daen ken omme: 
le kun flitst wodden aj' te hadde rieden en dr 
staon pelisies. Een netuurlik perces, zoj'  
zeggen. Mar ie kun ok waorschouwd wodden 
deur een aander die knippert, dan woj' niet 
flitst, ie remden gauw. Een netuurlik perces. 
De Basken bleven iewenlaank heur tael 
praoten, een netuurlik perces, mar de 
Viamingen in Noordwest-Frankriek deden dat 
niet en heur tael sturf zo goed as uut, ok een 
netuurlik perces. Mar et schient dat een 
stokmennig voihullen, hier en daor wodt et 
Vlaams dr toch nog praot, een netuurlik 
perces dus. 
De Spaanse regering zegt een echte spiegel 
van et band te geven deur meer ruumte en 
zelsstaandighied te geven an Catalonië, 
Baskenlaand en Galicië, en legt de taelen daor 
niks in de wege, krek aandersomme. De 
Spaanse regering wit dat de taelen daore 
opwardeerd wodden tot officiële taelen van de 
Europese Unie. Dat gaot dus nog veerder as 
erkenning allienig onder de Raod van Europa. 
Mar bliekber vulen de Spanjaarden dat as een 
netuurlik perces. En zo kuj' wet deurgaon: aj' 
niks doen dan gebeurt dr niks, dat is netuurlik. 
Aj' wet wat doen gebeurt dr wet wat, en dat is 
ok netuurlik. Aj' et Stetlingwarfs mit 'n allen 
bruken blieven, dan blift et d'r wet, aj' dat niet 
doen, dan starft et uut. In mien ogen is et slim 

ienvooldig, allegeer: blief et bruken, en aj' et 
nog niet doen, gao et dan toch mar wet doen. 
Et is een stokkien 'kultureel arfgoed' van 
jewelste, en et hoeft ok niet duur te wezen: 
gewoon praoten en schrieven kost niet zo 
yule... 



Henk Jager 

Niet bedoeld veur vrouwluden 

Op vekaansie slinterden we mit 'n beidend 
wat deur de straoten van Shanghai. Op een 
gegeven ogenblik knipoogden d'r een peer 
vrouwgies naor oons. 
'Is dat niet wat veur jow?'vreug Wonder mi'j. 
Ae nee je,' zee ik, 'dr zitten ja gien bosten an. 
Heb ie wel es een Chinese zien mit bosten?' 
Mar d'r bin ja zeshonderdmiljoen Chinese 
vrouwluden,' zee Wonder, 'dat dan zit d'r grif 
ok iene bij mit tieten as vrouw Haverkamp.' 
Gelokkig verstonnen ze gien woord van wat 
we zeden. 
In Stienwiek zatten we op een receptie 
tegenover een keurig nette vrouw, die een 
opvalend groot sierraod am de nekke had dat 
maekt was van broons en waor de letter 'T' op 
ofbeeld ston. Ze was d'r de ienigste vrouw 
tussen allemaol kerels. 
Wonder bekeek de vrouw mit 'n interes-
seerde blik. 
Dat de vrouw keek verontweerdigd terogge en 
stelde de vraoge: 'Heb ik soms wat van je aan.' 
'Nee,' zee Wonder, 'mar ik vreug mi'j of... of ie 
soms in de BROONST binnen. 
De kerels mossen d'r slimme omme lachen. 
Mar de vrouw was steeds niediger kieken 
gaon. Laeter het ze me nog vraogd wat veur 
een appatte vent dat was, die Wonder. 
Nao de receptie gongen we mit 'n beidend 
wat an de bar hangen en bestelden twie 
flessen bier. 
'Wonder,' zee ik, 'die opmarking, dat over de 
broonst, was dat niet wat kwetsend veur die 
vrouw. Ze zat daor zo alliend tussen al die 
kerels. Kiek, op de legere schoele hej' al es 
onder de rok van de juffer keken. Ze het je 
doe bi'j et oor pakt, naor de hoeke sleurd en 
een schop onder et gat geven. Doe had ie ok 
niet zovule praoties meer. le stonnen doe mit 
een rood heufd veur de klasse te staemelen 
dat et je zo speet.' 
'Inderdaod,' zee Wonder, 'ze hadde een 

onderbroek mit piepies an en et speet me da'k 
niet wat meer zien hebbe. En ie moe'n now 
niet zo zitten te aemeten. As ie die opmarking 
kwetsend vunnen dan haj' d'r ok niet omme 
lachen moeten. Kiek, ie hebben zels al es een 
foute opmarking maekt over de bosten van 
Chinese vrouwluden. En et is mar goed dat ze 
dat niet weten. Aanders zollen zeshonderd 
miljoen Chinese vrouwluden jow te pakken 
nemen willen. Dat dan meuj' bliede wezen dat 
ze je niet doodslaon kom men.' 
'Dat is et him now krek,' zee ik, 'et is niet de 
bedoeling dat vrouwluden zoks heuren. 
Kiek, bi'j mi'j op et kantoor warken net zovule 
vrouwluden as mannen, dat in de pauze zitten 
we d'r mit 'n allen om een grote kantinetaofel, 
mar laestdaegs hadden de vrouwluden 
toevallig allemaole toegelieke vri'jneumen en 
zatten we d'r mooi as manluden onder 
mekaander. Op een gegeven ogenblik was d'r 
iene die zee: 'Wat een oplochting dat d'r now 
es een keer gien vrouwluden bi'j binnen.' 
En daor was ik et hielendal mit iens. Kiek, op 
de jaordaegen van mien oolden hebben we 
een mannehoeke en vrouwehoeke. De 
vrouwluden veur. De manluden aachter. En 
mien oolden kommen beidend uut een grote 
femilie. Dat pattietoeren weren d'r tegen de 
vuuftig meensken op vesite. En et gong d'r 
dan altied atderheiselikst am weg. Mar slim 
schunnig praot he'k d'r nooit heurd. We 
hadden dan een hiele protte wille as mannen 
onder mekaander. Mar de vrouwluden 
hadden ok een hiele protte wille. Dat die 
kaekelden dan vaeke boven alles uut. Waor 
ze et over hadden dat zo'k zo niet weten. Mar 
a'k vandaege-de-dag bi'j mien breur op 
verjaorsvesite bin dan biwwe mar mit 'n 
achten en zitten de vrouwluden en manluden 
bi'j mekeer. Dan heur ie gien praot waor aj' 
een waarm gevuul van kriegen. Aj' niet 
oppassen vaal ie d'r alderdeegst halfweg de 



aovend in staop. 
Kiek, awwe as beide seksen in een groepien 
bi'j mekeer zitten dan hoten we oons atlegeer 
een betien in. Een boet vrouwluden kun 
grapples over et vrouwetief naemelik hiete-
maoie niet warderen. Daoromme moej' zokke 
opmarkings ok niet maeken as d'r vrouwluden 
bi'j binnen. Want wat hej d'r an as ze een 
hekel an je kriegen. Mar ik zol wel witlen 
dawwe now en dan nog es zonder vrouwluden 
om de kantinetaofei zitten konnen.' 
1k dronk mien bierfiesse teeg en bestelde d'r 
nog twieje. 
'Kiek,' zee Wonder, de vrouwluden hoten 
aitied ok gien rekening mit oons. 1k hebbe zels 
een vrouwelike kollega die vint dat de mannen 
zittendeweg pissen moeten. Ze het d'r zels at 
es een stokkien over in de passenielskraante 
had. Neffens heur is et stoerder aj' zittende 
pissen. 
'Ja,' zee ik, 'mar as ik stao te pissen dan 
kommen d'r ok wet es twie straoities uut en 
dan gaot d'r ok wet es wat naost de pot. En 1k 
kan me indaenken dat de vrouwluden daor 
een gtoepende heket an hebben.' 
Wonder dronk zien bierftesse teeg en besteide 
d'r nog twieje. 
'Dat bin ik wet mit jow ens,' zee hi'j, 'mar ie 
kun dan beter een pisbak plaetsen. 1k vien 
staonde pissen gewoonweg een netuurtike 
gedragsvorm van de man. Kiek, zotange de 
meens bestaot pist et mannemeenske 
staonde. En awwe vrouwelike gedragsvormen 
overnemen gaon dan slat de emancipaosie 
neffens mi'j te veer deur. Aj' daor an toe geven 
gaon dan kom ie mit jezels in de tieze. 
Vandaege-de-dag hej' ja ok at haost gien 
echte kerets meer. Kiek, mien pake, dat was 
temeensen nog een echte keret. Die waskte 
him mar ien keer in de veertien daegen en 
hadde altied een btauwe kiete an en een pette 
op. Mar vandaege-de-dag douchen de 
meerste mannen heur etke dag en hebben ze 
ok haost etke dag wat schoons en ni'js an. Mar 
ze stinken wet een ure in de wiend naor 
atderhaande roekersgoed. Kiek, ik hebbe zels 
een omke mit varfd haor. Vroeger was et een 
stoere keret op een grote moter. Now is et een 
slampamper mit een kteurtien in zien haor. 

Zien dochters zutten heit wet medern vienen. 
En et zot me iens niet verbaozen as die 
ftapdrot now at zittende pist. Mar ik beginne d'r 
niet an. tkke niet. Laot mi'j dan mar 'the last 
man standing' wezen. En et komt altemaol 
deur die verrekte feministen. Kiek, emancipao-
sie is op heurzets een goeie zaeke. Mar weet 
ie wet wat die feministen van oons vienen?' 
1k haetde mien schootders op. 
'Die vienen oons toch mar zietige mannegies 
mit 'n minderweerdighiedskompteks,' ver-
votgde Wonder, 'of gewoonweg domme 
boeren.' 
We rekende of mit de barman en gongen op 
huus an op de fiets. 
'Van at dat bier moe'k neudig pissen,' zee 
Wonder wiets we deur de winketstraote 
fietsten. 
'tkke ok, zee ik. 
Dat we stapten van de fietsen en gongen mit 
'n beidend wat tegen een muurtien staon te --
pissen. 
Op een gegeven ogenblik heurden we een 
vrouwestem roepen: 'Wat zijn de heren aan 
het doen.' 
I  keek overzied en zag dat d'r twie gebtokte 
agentes aachter Wonder stonnen. tene d'r van 
hadde Wonder op 'e schootder tikt. Dat 
Wonder hadde him van de schrik ommedri'jd 
wiets zien straote op votte starkte was. Dat 
beide agentes kregen de voile taoge. En tetk 
dat ze weren. Wonder wodde votdaotik in de 
boeien steugen en mit naor beneden drokt 
heufd en een kni'jgien onder et gat in de 
pet isieauto smeten. 
'Dit is een schending van et universete recht 
van de pissende man,' raosde hi'j nog. 
En ik wot mien maot niet zakken laoten. Dat ik 
gooide de deure los en perbeerde him an ien 
voete weer uut de pet isleauto te trekken. Mar 
atderdeegst ikke wodde overmeesterd deur de 
agentes. Dat we mossen de naacht deurbren-
gen in een petisiecet. En de agentes zeden dat 
et d'r niet best veur oons uutzag. Ze hadden et 
over 'pottoodventerij en aanranding door 
ptasseks'. 
Getokkig kwammen we d'r mit 'n bekeuring 
veur witdplassen of. 
De voigende morgen konnen we et pelisieburo 



verlaoten. Dat wij dr op uut om oonze fietsen 
op te haelen. 
Veurdawwe de winkelstraote insleugen zee 
Wonder flog: Now zuj' zien dat oonze fietsen 
d'r dommiet ok filet meer staon, die zullen ze 
wet gewoonweg steulen hebben.' 



Sietske Bloemhoff 

Oolde (kiender)spullegies 

In De Ovend van oflopen augustus gavven we 
een tal anvullings op de oolde (kiender)spulle-
gies zoas die beschreven wodden op de 
Stellingwarver Spreukekelinder van ditjaor. 
Een funk tal meensken reageerde op de 
vraoge naor anvullings of variaanten van die 
spullegies. Op bladziede 27 konnen Jim 
daorom extra infermaosie lezen over et 
kiepperen, et hoepelen en et spullegien Huder 
/aotje schaopies gaon. Ok op spullegies die 
nao die tied op de kelinder te lezen weren, 
kregen we nog aorige reakties die we Jim niet 
ontholen willen! 

Katsjeballen 

Zo vertelde Evert Russchen van Bakkevene 
over hoe zien mem vroeger - zi'j woonde in 
Langedieke en Oosterwoolde - et katsjeballen 
(tegen de mure) speulde. Onder et katsjebal-
len mossen de maegies bepaolde haande-
lings doen, die in een opzegdeuntien nuumd 
wodden. Dat gong zo: 
Kiepperdekiap (Happen in de hanen) 
van voetje getrap (mit de voeten trappen) 
van rommeldebom (hanen om mekeer 
hennedri'jen) 
van keer om Je len keer ommedri'jen) 
En clan moch ie intied de katsjeballen vanzels 
niet valen laoten! 

Pottien knikkeren 

Vrouw ter Schuur-van der Duun van Mak-
kinge vertelde oons over et pottien knikkeren 
zoas zi'j dat vroeger speu Ide in Berkoop, et 
dörp daor ze opgruuide. As kiender speulden 
ze et knikkerspullegien vaeke in de Steeg bi'j 
de karke. 
Veurdat et spullegien beginnen kon, wodde 
d'r eerst een pot' tekend. Dat was een rinkien 
ongeveer zo groot as een schotteltien. 

Daornao wodde d'r op een ofstaand van zoe'n 
twie meter een streep tekend. Dan zetten de 
kiender op ofspraoke knikkers in (meerst 
pottebakkers) die in de pot kwammen, 
bi'jglieks twieje. Van aachter de streep weg 
mos ie vervolgens ombeurten perberen om 
mit een knikker, vaeks een glaezen iene, de 
pottebakkers te 'schieten' (raeken) die in de 
pot laggen. Lokte je dat, clan weren alle 
pottebakkers in de pot veurjow. 

Tiepelen 

Hiel biezunder was de reaktie van Dorien 
Verheulen uut Scharpenzeel. Zi'j vertelde dat 
zi'j et spullegien tiepe/en ok kende, mar clan 
vanuut de tied dat ze nog in Woerden 
woonde. In Woerden weren doe twie grote 
Molukse woonkaampen en van de inwoners 
daorvan leerde Vrouw Verheulen et spulle-
gien. Niet onder de naeme tiepelen, mar 
onder de Maleise naeme patoe /e/e. Et wodde 
ongeveer krek zo speuld as op de spreukeke-
under beschreven wodde, alliend lag et kotte 
stokkien op een soort U-vorm van drie 
bakstienen in plak van over een koelegien in 
de grond. Daornaost mos, in Woerden dus, 
bi'j de dadde keer et stokkien schuin tegen 
een stien zet wodden, om vervolgens 
votsleugen te wodden. 
Doe vrouw Verheulen heur reaktie an oons 
deurbelde wodde heur mitien verteld dat heur 
verhael angaonde patoe lele wel klopte. Zi'j 
heurde daor vanzels wat vremd van op, mar 
et wodde heur even Iaeter wel dudelik hoe et 
zat. Oonze René, van de administraosie, is ja 
van Molukse ofkomst, en hi'j kent et spulle-
gien ok! René vertelde wel, dat bi'j zoas hi'j et 
kende et kleine stokkien gewoon over een 
koelegien kwam te liggen en dat et bi'j de 
dadde en muuilikste keer drie keer omhogens 
tikt en clan votsleugen wodden mos. 



Vrouw Verheulen vertelde oons veerder dat ze 
et spullegien argens eers nooit weer tegen-
kommen was, en ze hadde in verschillende 
streken van Nederlaand woond. Ze vreug heur 
of as et warkelik alliend in de Stellingwarven 
en op de Molukken bekend wezen zol, en zo 
ja, zol d'r een bepaold verbaand of een uutleg 
daorveur bestaon? 1k gaf heur an, dat ik dat ok 
niet wus. In Van Dale is et woord tiepelen 
liekewel wel opneumen en bi'j betekenis 1. 
daorvan is te lezen: 'een jongensspel spelen 
waarbij een kort stokje dat over een kuiltje ligt 
met een langer wordt weggeslagen'. War-
schienlik wodde et spullegien dus ok in ere 
streken van Nederlaand speuld en misschien 
alderdeegst in meer lanen. Wie wet hier meer 
van? 

Cees Koopstra 

Levertraon 

'Koffie drinken,' wodde d'r reupen. Dat was op 
zoe'n morgen dat de bakkiesmannen an 't 
bakkevullen weren veur et sutelen. D'r wodde 
krek zo vlogge reageerd as eertieds, doe heur 
mem heur veur et op bedde gaon heur de 
lepel levertraon toe hebben wol. Now weren 
et dan ok een tal mannen van die levertraon-
generaosie, die even laeter an heur paantien 
koffie Iorkten en d'r verhaelen over die tied 
over de taofel gongen. Suker onder an de 
lepel, een lepel om een grote kerel te wodden, 
et weren menieren om de kiender de zo 
neudige viteminen toe te kriegen en vredig de 
naacht in gaon te Iaoten. Aanderen hadden 
hielemaol gien nerige smaek overhullen. AD3-
tebletten en meer 'onverzadigde vetzuren' in 
et eten weren d'r veur in de plak kommen. 
lene van de koffieleuten vertelde: 'Aj' de boer 
op gongen weren d'r ok situaosies, waorvan 
aj' over de nekke gaon zollen. Vaeke wodde 
je koffie anbeuden. Daor ha'k meerstentieds 
gien muuite mit. Vanwegen de kiandisie koj' 
somstieden niet bedaanken. Die huusholing, 
waor de taofel vol ston mit bodden, koppies 
en panties, blift mi'j altied bi'j. Et was dudelik 
te zien, dat hier niet alle daegen ofwasken 
wodde. Mar de vraoge aj' een koppien mit-
drinken wollen, kon hier beslist niet ofwimpeld 
wodden. De gaastvrouw pakte een koppien 
van de taofel, hul de punte van de schölk d'r 
deur henne en geut de thee d'r in. 1k hebbe de 
thee opdronken, as was et levertraon.' 



Sietske Bloemhoff 

Veurbij, veurbi'j, veurgoed veurbi'j 

Jim zien dit keer in De Ovend nóg een 
Saksische boerderi'je die in Else staon het. 
Disse boerderi'je, die vermoedelik in 1640 
bouwd is, was vanof 1935 eerst eigendom 
van Folkert Cornelis Veenstra en laeter van 
Jan Folkerts Veenstra. Daorveur was de 
plaets in hanen van o.e. Jan en Jacob 
Cornelis Bult. De boerderi'je ston an de 
westkaante van de Hoofdweg, tegenover 
waor now de kapper van Else zit. Jammer 
genoeg braande de boerderi'je, die nog in een 
hiele goeie staot was, in 1962 of. 
In et boekien van Kai Bouma Boerenplaatsen 
in de Ste//in gwetven, dat in de serie Monu-
ment van de Maand verscheen (1987, diel 4), 
is ok een foto van de boerderi'je te vienen, mit 
daornaost een plattegrond van de schriever 

zels en een kotte beschrieving. Aorig is dat op 
de plattegrond te zien is dat disse boerderi'je 
een middenpotstal had dat kenmarkend is 
veur een Saksische boerderi'je van et Stel-
Iingwarver type. In ien van de ziedgevels 
zitten de kleine baanders, de grote baanders, 
en een ingang vlak aachter et woonvertrek. 
Neffens Bouma is de deure in de veurgevel 
d'r laeter in kommen. Mit de braand in 1962 
verdween de laeste Saksische boerderi'je 
van Else. 
De hier ofdrokte foto kregen we indertied van 
Bouke Jansen van Oosterwoolde; de 
gegevens kommen veur een pat uut E/s/oo, 
boerderijen en bewoners, 1640-1970, 
geschiedenisnotities van J.H. Koops en uut et 
hierboven nuumde boek van K. Bouma. 



Krummelties 

Uutslag adverteensiepuzel 
Twie pond 'n stuver 

Dit jaor ston d'r weer es een 
adverteensiepuzel in de 
jaorlikse boekekraante van de 
Stellingwarver Schrieversronte. 
Flink wat meensken bin an et 
sneupen en zuken west om 
twintig onderdielen van 
adverteensies uut alle adver-
teensies die in Twie pond 'n 
stuver staon te vienen. Uut de 
goeie inzendings hebben we 
drie winners lot, en dat bin: 
T. Baas-Brouwer van Wolvege, 
fern. E. Oppersma van Hooltpae 
en Mettje van Riezen uut 
Oosterwoolde. Van dit plak of 
nog es van hatte fiel-seteerd! De 
winners hebben intied heur 
pries, een prachtig boekepakket 
mit Stellingwarver boeken, thuus 
bezorgd kregen. 

Een mooi uutaende en een 
goed begin 

Bestuur en passeniel weensken 
iederiene een hiel mooi en 
gezellig uutaende van et jaor toe 
en een goed begin van et ni'je! 
We mae-ken d'r mit mekeer een 
prachtig, veural Stellingwarfs, 
2005 van, watjim? 

Stellingwarver Spreukekelin-
der 2006 

Ja, jim lezen et goed! Dit 
krummeltien gaot over de 
Stellingwarver Spreukekelinder 
veur et jaor 2006! Et gaot hier 
om een oproep an iederiene die 
d'r nocht an het om an die 
kelinder mit te warken. Et is zo 

dat de kelinder veur et jaor 2006 
veur de zommervekaansie van 
2005 in de winkels liggen moet, 
vandaor dat we now al een 
oproep doen. De redak-tie wil, 
naost een tal vaaste rebrieken, 
graeg ni'je, kotte verhaelties 
en/of riem pies of gedichten 
plaetsen en vragt daorom ok an 
jim om mit-warking. Dus, 
hebben jim idenen en d'r nocht 
an om mit te doen, stuur dan jim 
wark (et onderwarp is vri'j) véUr 
uterlik 1 feberwaori 2005 op an 
de redaktie van de Stellingwar-
ver Spreukekelinder, p.a. 
Stellingwarver Schrieversronte, 
Willinge Prinsstraote 10, 8421 
FE Berkoop. De redaktie - veur 
de kelinder van 2006 bestaot die 
uut Annie Dedden-Koers, Jan 
Oosterhof Sr. en Sietske 
Bloemhoff - maekt een keuze 
uut et inzunnen wark veur 
plaetsing. Wark dat niet plaetst 
wodt, wodt zo gauw meugelik an 
de schriever(s) weeromme-
stuurd. 

Et hoeft niet, et is vri'jwillig 

Dat is de titel van et ni'je boek 
van Karst Berkenbosch mit as 
ondertitel Inkelde re/s Gaiyp - 
Sch/tu Stavn/c. Dat laeste dörp 
leit in Roemenië. Van de meitied 
was d'r een ploeg meensken op 
'e fiets onderwegens veur et 
goeie doel in Roemenië. Van de 
opbrengst van de verkope van 
dit boekien gaot twie euro per 
boekien naor de Stichting 
Hulpgoederen Roemenië in 
Garyp. In dit verhael dot Karst 
Berkenbosch versiag van de 
fietstocht. Ok bin zien radiover- 

haelties, tiedens disse fietstocht 
uutzunnen deur Omroep 
Frieslaand, opneumen in dit 
boek. Et omslag bestaot uut een 
prachtige foto van Henk Kroes, 
de veurzitter van de Elfsteden-
tocht, die ok mitfietste. Dr weren 
meer prom inente Friezen en 
Stellingwarvers die mitfietsten: 
o.e. Klaas Dankert, oold-
dippeteerde en oold-burge-
meester van et Bildt en de heer 
Piet Kapenga van o.e. 
Homecenter Wolvege. Et 
boekien kost 10 euro. 

Decemberverhaelen van Jouk 

Et het alom in de kraanten staon 
et verschienen van et ni'je boek 
van Martinus Bakker (1926-
1996) Decemberverhaelen van 
Jouk. Vuuf Sunderklaosverhae-
len, vuuf Kastverhaelen en vuuf 
Ooldejaors(-aovend)verhaelen 
veur groot en klein om zels te 
lezen of om veur te lezen. 
Et bin allegere verhaelen, die as 
Bakker in de vuuftigerjaoren 
schreef veur de Friese Koerier 
onder zien schoelnaeme Jouk. 
Bettie Bakker-van der Heide en 
Pieter Jonker maekten een 
keuze uut de verhaelen. Op et 
omsiag is een hooltgravure van 
Luc de Jaeg her ofdrokt. Et boek 
kost 8 euro. De Schrieversronte 
is slim rejaol in december want 
alle basisschoelen in de 
Stellingwarven kriegen twie 
exemplaoren kedo om uut veur 
te lezen op schoele. 
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zonder krap te zitten I 
En as d'r wat veraandert, 

bi'jglieks in jow persoonlike situaosie? 

Dan moet de hiepeteek bi'jsteld 

wodden kunnen tot die opni'j anvuult 

as een twiede huud. 

Veur een 'goed zittende' 

hiepeteek be/len jow mit 
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