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Steltingwarfs. Now weet ik wet, ik bin netuurlik gien geboren Steltingwarver, mar ik bin wet mit iene 
trouwd. Doe ik him kennen teerde en him praoten heurde, docht ik mitien, da's krek as et Dievers, mar 
dan mit wat Friese woorden d'r tussen. Van et begin of an he'k Stettingwarfs mit him praot en at die 
jaoren he'k docht, da'k dat hiel goed dee, tot d'r een ootd-inwoner van Wotvege vanuut Drenthe op Der 
tzzerd een huus kocht. Bi'j een tenietuutvoering in dörpshuus De Butt zee ik tegen him: 'Ft begunt zo.' 
'Da's gien geef Stettingwarfs!' zee hi'j tegen mi'j. 
Mien dörpsgenoten hadden dat nog nooit tegen mi'j zegd, dat ik keek d'r reer van op. Die weren d'r 
netuurtik hietemaole an wend raekt, dat ik op die meniere praotte, dus zoa'k et van mien man opvongen 
hadde en een ressien Drents. Et 'ie' en 'oe' zeggen ha'k trouwens at hiel rap ofleerd, want daor wodde ik 
vresetik om uuttachen. Krek as mien zwaogers femitie, die uut tJhorst komt, attied zo gniezen moet om 
oons gebruuk van et woortien 'jim'. 
De opmarking van die ni'je inwoner het d'r wet veur zorgd, da'k me mitien opgeven hebbe veur de 
kursus Stettingwarfs. Dat is now at hiel wat jaoren teden en in die tied he'k et ok schrieven teerd. Wat 
daor hiel yule bi'j hutpen het is et ommezetten in et Stetlingwarfs van de tenietstokken van Kunst naar 
Kracht uut Wotvege. De eerste keer saemen mit Joop Oosterhof, doe mit Jimmy, en de taeste keren mit 
Martha Hoekstra. Disse tenietptoeg speutt mar Iiefst twie stokken in et jaor in oonze taet en we bin at 
weer potst, as wi'j et votgende stok ok weer vertaeten wilten. 
Nao vuvendattig jaor in de Stettingwarven beschouw ik mezets as een echte. 1k daenk grotendiets in 
disse taet, ik praot et et grootste diet van de dag. Toch a'k mit bestuurstid Jan Kits Nieuwenkamp naor 
de diatektendag in Ede riede betrap ik mezets d'r op da'k, deurdat hi'j niet Stettingwarfs weeromme 
praot, mar et wet verstaot, somstieden hiele stokken in et Nedertaans doende bin, veurda'k et in de 
gaten krieg. Op oonze bestuursvergeerdering betrappen we Simon d'r ok wet es op. 
En dan wat veurbeetden van de taeste tied. Mien buurman Geert Kuiper, krek hiel sneu ontsteugen bi'j 
TVM, zat in et Friese pergramme Factor Freed. Netuurtik wodt daor Fries praot en netuurtik kan Geert 
ok hiel goed Fries, mar ik hadde et now zo mooi vunnen as hi'j in et Steltingwarfs praot had. In etzelde 
pergramme was ok nog een gesprekkien mit Catrienus van Rozen, de bekendste boer van De Fochtet, 
naodat hi'j in Boer zoekt Vrouw veur de KRO op 'e tittevisie west het. Mar weer gien Stetlingwarfs, ok 
gien Fries, mar in niet zok goed Nedertaans. Bi'j de kursus Spannende verhaelen hebben we Joop 
Boomsma had as gaastdocent en athoewet hi'j eerst in et Nedertaans praotte, gong hi'j op oons verzuuk 
over in et Fries. Dat verstaon we at!emaote wet en et ktinkt wat netuurtiker. Dan gaon miens drie 
kursisten, die aanders attied Stettingwarfs praoten, him ok in die taet antwoord geven, omdat ze dat ok 
hiel goed kunnen. 
Kotomme, et is btiekber muuilik om overat in et Stettingwarfs praoten te btieven. Getokkig ken ik ok nog 
meensken, die et wet stug vothoten en daor moewwe et wet van hebben om oonze mooie taet in staand 
te hoten. 
In disse Ovend vraog ik jim speciaote ommedaenken veur een peer ni'je rebrieken. De eerste die 'k hier 
nuum is Dat v/en 1k now een mool boek. leder keer wodt disse ni'je rebriek deur een aander invutd. 
Disse aldereerste keer gebeurt dat deur Grietje Bosma-Dijkstra van Wotvege. 
De twiede ni'je rebriek is een veurstet west van schriever Harmen 

mit 
et idee om een 	y e  

weensken jim veut teesptezier! 	 - 



Koosje Hornstra en JannesWesterhof 

De boekbiender rippereert 

Daor staon we dan. We kommen hier cm et 
len en aander te heuren van een ripperateur 
van boeken. En wat vienen we? Een karke 
zonder toren, mar mit een klokkestoel. 
Binnen braant locht asof de karke an is, mar 
we heuren gien orgelgeluud, gien karkkoor 
en zels glen domenee. 
We staon veur de Trefkarke van Odd 
Appelsche. Op 't toegangshekke hangt een 
bottien mit 'Beg raafplaats Wester Es'. Tegen 
et hekke een hiele 
dikke leuwencolde 
lekenboom, die 
deur twie meens-
ken mar net te cm-
vatten is. Naost et 
hekke staot op een 
mcci bod 'Hand-
boekbinderij'. We 
bin dus toch wel 
op et goeie adres. 
Om de karke staot 
een nj ieken, die 
d'rwezen meugen. 
Tussen de graf-
stienen lcpt een 
toom zwatte en 
witte kiepen, mit 
een tricmfantelik 
kri'jende haene. 

Awwe tussen de 	 Haandboekbin 

zarken deur nacr 
de ingang van de karke lcpen, komt een 
kwiek lopende man, mit een grcte bacrd op 
cons of. Et is Ed Nijboer de haandboekbien-
der. Hi'j komt cons vaeg bekend veur en dat 
bliekt te kioppen, want hi'j is ok verkoper van 
oolde boeken en staot daormit op boekemar-
ken. Dawwe him niet zc goed herkennen 
komt neffens him omdat hi'j dan een brune 

heed op het. Oat hi'j ok een anti kwariaot het, 
dot blieken as we de karke ingacn. An beide 
kaanten staot et maanshcge vol mit deuzen 
mit boeken. 

We hebben Ed Nijboer vracgd wat te 
vertellen over et restaureren en rippereren 
van boeken veur een artikel in De Ovend. 
Mar veurdat we daor an toe kommen, willen 
we netuurlik eerst graeg wat van him heuren 

deri'je 'De Trefkerk', Wester Es 50, Appe/sche. 

over dit biezundere huus. Et is mar goed dat 
hi'j de hiele middag veur cons uuttrokken 
het, want over de karke raekt hi'j niet 
uutpraot. Praoten kan Ed Nijboer as een 
domenee. Hi'j dot dat in de tael van zien 
geboortestad Zwolle. Wi'j practen in cons 
beste Stellingwarfs en Richtje, vrouw 
Nijboer, in et Fries. 



In 1903 is de veurige karke ofbreuken en 
vervangen deur dit ienvooldige karkien. Tot 
1966 wodde hier nog iens in de maond 
preekt, mar van die tied of wodden alle 
diensten hullen in de karke an de vaort. In 
1967 wodde et een 'onderweg kerk. Van die 
tied of was de naeme 'Trefkerk' en was et 
een plak van bezinning en toerusting 
gedurende de zomermaanden voor de mens 
onderweg'. 
Dr weren al mar meer meensken onderweg, 
mar d'r kwam men al mar minder in de karke. 
Vier jaor leden kwam de karke te koop. Ed 
en Richtje Nijboer woonden al 26 jaor in 

was dus gien spraoke van verbouwing, mar 
van inbouwing. Richtje het zels tekend hoe 
ze de indieling hebben wol. Architect 
Kouwen uut Tolbert, die him alliend doende 
hoolt mit karken en boerderi'jen, het dat 
overneu men in et plan veur de verbouw'. 
Beneden bin et antikwariaot en de boekbien-
deri'je en op de verdieping is de woning. 
Veerder mossen de pannen d'r veur een pat 
of, want onder elke panne zat haost wel een 
voegelnust. Van 1903 of was daor neffens 
Ed niks an daon, zodat de pannen in een 
S-vorm dreven weren. 
Doe dat allemaol klaor was, ston d'r wat hiel 

biezunders. 
Spiet hebben 
Ed en Richtje 
gien mement 
had en elke dag 
zeggen ze wel 
een keer 'wat 
wonen we toch 
mooi'. Ze ken-
nen mar ien 
naodiel: goe-
nend durven 
niet over een 
karkhofte lopen 
en kommen dus 
niet bi'j heur, ok 
al is de laeste 
begraffenis in 
1940 west. 

Richtje en Ed N,/boer. 

Haulerwiek en hadden daor een huus, dat 
wel groot, mar niet doelmaotig was en keken 
al een tied uut naor wat aanders. Doe ze bi'j 
en in de karke kwammen zeden ze dit is et' 
en weren ze 'verkocht'. Ze kochten de karke 
zo as die d'r ston, dus mit de preekstoel, de 
karkebaan ken en et orgel. Grond kochten ze 
niet, alliend de fonnementen. De preekstoel 
gong naor een dörp in Grunningerlaand, et 
orgel naor een domenee in Drenthe en de 
karkebaanken wodden verzaegd tot 
boekeplaanken. En doe was de karke leeg 
en mos d'r een huus inbouwd wodden. Dr 

Nao et verhael 
over de karke 

wodt et tied om over et rippereren van 
boeken te praoten. Mar veur we iene stap 
veerder kommen vertelt Ed oons over zien 
leven mit boeken vanof et mement dat hi'j 
een klein joongien was. Boeken bin altied 
slim belangriek west in zien leven. Al vroeg 
was hi'j mit in- en verkoop van boeken 
doende. Laeter mos dat naost et wark as 
grondonderzuker bi'j de Rieks Geologische 
Dienst. Veur dat wark kwam hi'j in hiel 
Nederlaand en d'r is haost gien plakkien dat 
hi'j niet wet te liggen. 
Zo het hi'j eerst een kursus boekbienen 
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volgd in Valkensweerd doe 
hi'j es detacheerd was in 
Braobaant en daornao een 
opleiding van twie jaor in 
Delden in Overiessel. 'Je 
kun boeken pas restereren 
aj' boekbienen kunnen, 
zegt Ed. 

Awwe uut de gang tussen 
de boekedeuzen stappen, 
want wieder weren we nog 
niet kommen, zien we et 
antikwariaot. Allemaol 
boeken in de rekken van 
de karkebaanken. Et eer-
ste boek waor aj' tegen an 
kieken is 1k moet, het is een 
roeping (een poletieke 
biografie van Pieter Jelles 
Troelstra). Dit kan gien 
toeval wezen. 

De bienderi'je is aachter in 
de karke. Wat een gereed- 
schop en een materiaol! Prachtige oolde 
boekbienderspassen, een grote ni'jbaank en 
een sniemesiene mit een mes dat de dikste 
boeken recht ofsnidt. Een grote briede 
kaaste mit ondiepe laeden mit daorop 
vermeld de inhoold: 'letters, zaans bord, 
japans papier, schutblad, grijsbord, roman-
druk, ruggebord, linnen, leer en (nog een 
keer) grijsbord, kapitaal'. Je zollen dr alles 
van weten willen, mar clan moewwe een dag 
of wat blieven. 

As we vraogen wat 'romandruk' is haelt hi'j 
uut die lae een stok pepier en pakt een boek 
uut een kaaste en lat clan zien hoe aj' mit 
romandrok een bladziede van een boek 
rippereren. As hi'j et boek weeromme zetten 
wil, zien we de titel: Liefdesleven van 
Beethoven. Daj' zomar even een liefdesle-
yen rippereren kunnen, waor vien ie dat? 
We willen netuurlik ok weten wat 'kapitaal' is. 
Dat bliekt een baand an de bover- en 
onderkaant (de kop en de stat) in de rogge 
van et boek te wezen veur de versiering ok 

De karke vanbinnen, veur de verbouwing. 

wel 'besteekband of bestoken kapitaal' 
nuumd. Oat is die mooie raand die aj' boven 
en onder an de rogge van een boek zien. 
We dochten dat et veur de versteviging van 
de baand was, mar de meerste boeken 
'hangen' einliks in de baand an gaas of 
touwen en soms alliend mar an de schut-
blaeden. Now hangt dat ok weer of van de 
meniere van bienen, die kan Duuts, Fraans 
of Engels wezen. Daor is een historische 
ontwikkeling an verbunnen die we jim en 
oons as leken mar besperen zullen. 
Ed lat oons zien hoe de touwgies onder de 
schutblaeden zitten moeten. Je moe'n ze 
niet zien kunnen! En clan nog een uutleg 
over 'knepen' of 'kneepslaan' en et anbren-
gen van letters op de baand. 
Hi'j restereert wel in opdracht, mar meerstal 
bin et boeken die hi'j inkocht het. Tal van 
prachtig restereerde boeken kriegen we te 
zien mit uutleg over de verschillen. 
En Ed vertelt mar deur, mar wi'j bin zo veer, 
dawwe daenken: laot de lezers van De 
Ovend mar een boek over boekbienen 



lezen, want dit is deur oons allemaol niet uut 
leggen. Butendat hej' dan nogal wat 
nommers neudig. 

Boven in de woonkaemer mit een prachtig 
uutzicht over de omkrieten praoten Ed en 
Richtje nog een hiele tied over heur 
antikwariaot. Dat is veur oons hiel wat 
makkelikerte volgen. Ze hebben drie 
specialiteiten: netuurboeken (niet algemien, 
mar over bepaolde dieren, plaanten, kruden 
enz.), kienderboeken tot 1950 en biebels (in 
alle soorten en nogal wat taelen). Ed het op 
de marken altied een brune hoed op. As iene 
een biebel zuukt bi'j een kollega zegt die 
meerstal dat hi'j bi'j de kraom mit de man mit 
de brune hoed wezen moet. 

Richtje het daornaost een hiel biezunder 
beroep: 'schrijftolk'. Een schrieftolk (et 
Stellingwarfs woordeboek kent et woord 
niet) heipt dove meensken die gien gebao-
rentael kennen. Richtje warkt mit een 
Iettergrepentypemesien. Via et scharm van 
een laptop kuj' zien wat dr zegd is. Et wodt 
bruukt in et onderwies, bi'j vergeerderings en 
bi'jglieks in karkdiensten. 
We weren op pad naor iene mit een biezun-
der beroep op 'e bodden. 
Twie biezundere beroepen in de Stellingwar-
yen: een schrieftolk, die meensken heipt die 
vaeke rempend doofwodden binnen en een 
rippereteur en restereteur van boeken. 
Tegere bin ze te vienen op boekemarken mit 
prachtige oolde (restereerde) boeken. 
Awwe van et eilaand of gaon (want dat is et 
'huus' op de terp haost letterlik) zien we dat 
de struken en bomen snuuid binnen. De 
takken liggen d'r nog. 'Dat hoef ik niet te 
doen,' zegt Ed, mar de beheerder van et 
karkhof zol daenken kunnen: 'wie mijn werk 
doet is mijn knecht'. Dat is uut een tied van 
Kees Pruis, waorvan hi'j de tekst nog even 
hielemaole opzegt. 

Jelly Goldhoorn 

Ode an Dirk Kerst 
Koopmans 

1k zie de zunne 

die gleenstert 

op 't waeter 

van de Scheene. 

1k zie de broggies 

as een smalle strepe 

over 't waeter 

van de Scheene 

1k zie de husies 

en et goolden net 

langs et waeter 

van de Scheene. 

1k zie een schim 

mit een grieze baord 

vlakbi'j 't waeter 

van de Scheene 

1k zie en herinner 

zien schrieven en schilderi'jen 

van 'tlaandschop 

rond de Scheene. 

1k zie disse grote keunstner 

as een arfstok 

dat verbunnen blift 

mit de Scheene. 



Harmen Houtman 

Ooldemunnike in de warre 

Een schoffien leden kwam Harmen Houtman bij oons mit een alderaorigst idee. Hij vertelde 
dat hii d'r at een scho if/en over prakkeseerd hadde om in De Ovend een vervolgverhael te 
beginnen, waorvan iedere oflevering deur een aandere schriever schreven wodt. Een soort 
van estefette tussen schrievers in et Ste/tin gwarfs. Hoe oons dat toeleek, hii wot desnoods 
wet veur de eerste anzet, de eerste oflevering, zorgen. Now, in de eerste ne get van dit 
stokkien staot at 'een atderaorigst idee'. Oat vunnen wij et mit/en, en wat et wodden zat, tsja, 
dat hangt attegere of van de meensken die d'r an mitdoen gaon... Wij bin, vast krek as Jim, 
daor hatstikke beniJd naor! 
Harmen vertett over de eerste oflevering et volgende: '1k taot et verhaet speuten in een dorp 
van zoe'n duzend tot vuuftienhonderd inwoners. Een p/ak mit zien eigen sport, kultuur, 
middenstaand, gewoonten en meensken. Een gemienschop in etjaor 2005, waor goetd en 
lacht wodt, waor et yolk heur argert en vetwondert, feestviert of een perbteem op/ossen moet. 
1k bin begonnen mit drie situaosies die veurkommen kunnen in elk dorp. De meensken uut et 
iene kotte vertellegien kun in de loop van et verhael in anraeking kommen mit goenend uut de 
ere twie. /k weenske mien naovolgers een protte sukses.' 
Daor sluten wij oons vanzels graeg bi7 an. (Red.) 

Even voesken 

'Bin jaw wat in de warre, Dirkje,' vreug Anna 
van aachter de kassa, 'jaw kopen altied 
dathg-plus-keze, en dit is jonge.' 
'Och heden, ja,' zee Dirkje veraldereerd en 
pakte et stak keze van de baand, 'ik bin 
inderdaod wat van slag. Gisteraovend kwam 
oonze Jantine mit heur eerste vri'jer thuus. 
Ze is nag mar vuuftien en Iichtkaans is et 
heur eerste niet iens! Ze vreug as ze Willem 
wet mitnemen mocht, en zoks moej' attied 
taestaon. Dat getoog en gespi'j op 'e straote 
is niks. Marre..., dit eerste bezukien was Ok 
niks. De jonge had zoe'n Lonsdate-pettien 
op en daor het mien Hendrik een gloepende 
hekel an. De jongknaop kwam niet veerder 
as: 'Gaeienaovend', 'ik heb een crassmoter' 
en '1k heb een hekel an schaele'. Hi'j het, 
doe hi'j d'r inkwam, oons at een haand 
geven, mar had de blik mitien op et kiekkas-
sien. Ze zatten een ure stieftegen mekaan-
der haand in haand veur de tillevisie naor 

'The Box' te steren. Clips, chips en cola, da's 
et aavendkassien veur zakke pubers. Hi'j 
kwam niet aarig op me aver, was stuurs en 
hi'j kauwde mar op een cocktailprikker. 1k 
hebbe nag dacht, ik stik d'r een augurk 
overhenne. Doe Jantine mi'j vanmargen 
vreug hoe ik him vun, heb 1k zegd hoe ik d'r 
over dacht. Doe is ze vanzels lelk naor 
schoete toe gaon... Now hael ik eerst even et 
goele stok keze op, heur.' 
Even laeter stan Dirkje weer bi'j de kassa. 
Anna keek medeliedend naor heur en sleug 
daornao een verkeerde pries an. 
'D'r ok niet hielemaole bi'j?' markte Dirkje op. 
'Klopt,' zee de eigeneresse van de winkel, '1k 
wit et jaw wet zeggen, ie kommen hieral 
jaoren, mar et zot best es kunnen dat we 
oonze zaek over een maond of wat stuten 
moeten. Die prieze-oorlog in Oosterdieken 
dot oons de dasse omme. Van et yolk hiere 
komt d'r nag glen vierde bi'j oons. En een 
diet daorvan komt dan inketd veur de 
vergeetbosschoppies. Daar kriegen Aaldert 



en ikke mit oonze drie zeunen gien brood 
van op 'e ptaanke. We moe'n de kommende 
tied weer investeren, as we bi'jgtieks een 
scan-kassa had hadden, was mien misstag 
niet gebeurd.' 
Anna sleug opni'j an en bedocht dat Dirkje 
ok wet es meer kocht hadde in et verteden. 
Naodat Dirkje et bonnegien kregen hadde, 
groetten de vrouwluden mekeer en teup 
Dirkje, mit de dattig-plus-keze, de mistige 
heufdstraote in. 

'Wie moet d'r nog kom men?' vreug Reitze 
die middag tegen twiejen in de kantine van 
de ootdhiedkaemer, 'd'r het niet iene ofzegd.' 
Geeske is d'r nog niet, die komt altied vuuf 
menuten te taete. Mar as zi'j d'r is, is et 
bestuur kompteet,' zee Cor en streek him es 
deur zien dikke, grieze bos haor. 
Geeske zat wet weer an de praot wezen mit 
heur ni'je buren,' opperde Ingbert, 'daor 
staot ze etke morgen mit te praoten, now et 
echt tuundersweer wodt.' 
Zitten d'r eindetik ni'jen in dat van de 
Mutders, dat het tange duurd. Wie bin et 
ems?' vreug Cor. 
'Dr zitten twie jongknaopen uut Deventer in,' 
wus Klaas te vertet ten. Ze bin dattig en 
vuvendattig en de ootdste warkt in de 
mesienefebriek in Langetriene. Ze bin drok 
doende mit de tiezeboet die eertieds de tuun 
van Pieter en Hitde veurstetten mos. Ze 
schienen trouwd te wezen en Geeske heur 
man moet dat mar vremd vienen. Geeske 
zels liekt een betien te kikken op heur ni'je 
buurmannen. Ze het ze at ptaanties uut 
eigen tuun brocht, die ze heur man d'r eerst 
uutscheppen taoten het!' 
Opiens gong de deure mit een grote zwaai 
eupen en daor ston et vuufde bestuurstid mit 
een grote deuze gebak in de haand. Ze zette 
die op 'e taofet en hong de jasse an de 
kapstok in de hoeke. 
'Waor hewwe dit an te daanken,' vreug 
veurzitter Reitze, 'want reden om feest te 
vieren is d'r niet.' 
'Oonze Riekie was gisterjaorig en d'r is nog 

wat appetgebak overbteven,' was Geeske 
heur bescheid en slat an et uutdieten, 'mar ik 
begriep wet dat we niet smikketen om een 
betangrieke gebeurtenis.' 
'Gao d'r mar es even goed veur zitten,' zee 
Reitze somber naodat de koffie in de 
koppies daampte, 'ik heb jim de veurige keer 
at vertetd dat een buro de staot van oonze 
ootdhiedkaemer onderzuken zot. Now, ze 
hebben attes bekeken; et veurhuus, de dete, 
et hujvak en de statten. 1k was d'r bi'j en et 
leek eerst goed. Doe begonnen ze te boren 
in de bienten van de schure en de hujzoot-
der. De inhootd van de ootde boomstammen 
roegetde d'r op pattie ptakken uut as zaand. 
tk kon wet deur de grond gaon. tk docht, 
daor gaot oonze toekomst. We ktom men 
veurig jaor krek weer een betien tegen de 
wat op, wat et tat bezukers anbetangt weren 
d'r vuufhonderd meer as in 2003, en now 
disse tegenstag. Om een tang verhaet kot te 
maeken; we moe'n de boet veur 75.000 euro 
opknappen.' 
Vier van de vuuf koffiedrinkers steerden veur 
heur uut, mar Geeske reup krachtig: 'Dit 
wodt dus weer een aktie, krek as in 1990. 
We orgeniseren een aovend mit oonze 
dörpsarcheotoog Priemsma, we gaon een 
dag mit de doneteurs naor et Museum veur 
Votkenkunde in Leiden en we gaon een 
huus-an-huus aktie hoten.' 
'How,' zee Ingbert, 'dit gaot mi'j wat te 
vtogge. We moe'n inderdaod wat doen, mar 
et moet niet zo gaon as in 1990.' 
'Wat bedoet ie daor mit?' wot Ktaas weten. 
'We hadden doedestieds 35.000 gulden 
binnen veur de anschaf van ootde meubets 
en een peer kostbere schitderi'jen en 
kaasten veur et veurhuus,' gong Ingbert 
veerder. 'Een weke taeter ston d'r tiendu-
zend minder op 'e baankreken. Daor 
verdaenk ik Gillis, de ponghootder van doe, 
nog de hiettied van. Dat vrommes van him 
teefde wat op te grote voete, aj't mi'j 
vraogen.' 
'Daor is niks van bewezen,' zee Reitze, 'daor 
moe'n we et now niet meer over hebben.' 
'Wotten jow et krek weer as doe in de 
doofpot stoppen,' reup tngbert en zot 
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overaende kommen. Vervolgens reupen ze 
vuuf menuten van alles deur mekeer henne. 
Et wodde laete, die middag. Tegen zessen 
hadden ze alliend besleuten, dat ze 
naodaenken zollen over hoe as et geld bij 
mekere gadderd wodden mos. 

'Et wil de laeste tied niet meer zoas vroeger,' 
zee Attie, en veegde heur et zwiet van et 
veurheufd, 'ik hebbe last van de ankels en 
mien kondisie gaot aachteruut. 1k kon mien 
tegenspeulster niet meer holen. 1k vuul me 
verantwoordelik veur drie van de zeuven 
tegenpunten. Op disse meniere kelderen we 
op 'e ranglieste.' 
Janke legde heur de aarm om de schoolder 
en troostte: 'Dit is nog mar de twiede keer 
dawwe verleuren hebben. Jow doen je best, 
meer kuj' niet. 1k hebbe ok wel es een peer 
weken een dip had, daor koj' wel over-
henne.' 
Attie begon bi'jkaans te goelen. 
As et zo deurgaot stop ik d'r mit,' zee ze. Ik 
hebbe meer as dattig jaor körfbald, de 
kommende generaosie moet et stokkien mar 
overnemen. 1k bin de laeste tied ok vusen te 
min naor et trenen west, ik mos altied 

oppassen. Jetze gaot et laeste half jaor naor 
elke raodsvergeerdering toe. Hi'j zegt dat hi'j 
in de gemienteraod keuzen wodden wil, en 
clan moej' je gezicht zien, en je stemme 
heuren laoten. 1k heb een lieve man en hi'j is 
een prima heit, mar pattietoeren het hi'j 
zokke vremde idenen. Mar ik hebbe ok de 
hieltied minder nocht om elk weekend op 
een veld rond te kruzen of deur een sporthal 
te dinderen. De kiender wo'n groter en die 
willen mem vaeker mit hebben naor heur 
aktiviteiten. 1k geleuve, da'k bi'jkotten mar es 
stoppen moet.' 
1k zol d'r nog mar es goed over naodaen-
ken,' zee Janke. '1k zol et spietig vienen aj' 
d'r mit opholen zollen. Al die dattig jaor 
hebben we in etzelde elftal zeten. Mekeer 
steund in lief en leed. We sleupen in dezelde 
kaemer as we naor toernooien mossen. De 
eerste tuut, trouwp!annen, in verwachting 
wezen, we hebben et mekeer as eerste 
zegd. As jow niet meer körfballen, zien we 
mekaander yule minder, want ik stop niet!' 
Doe ze onder de does weg weren en de 
daegse kleren an hadden, kneep Janke heur 
even speuls in de bovenaarm. Attie streek 
mit heur wiesvinger een traone vot en stapte 
mit heur dikke tasse op 'e fiets. 

Krummelties 
Oproep gedichten 

De Warkgroep Publiciteit tegere mit de redaktie van de boekekraante Twie pond 'n stuver ropt 
meensken op om een mooi Stellingwarfs gedicht te schrieven en dat op te sturen naor de 
redaktie, WiUinge Prinsstraote 10, 8421 PE Oldeberkoop of via infosteIIingwarfs.nI 
Krek as veurig jaor wil de redaktie perberen weer een bladziede mit gedichten op te nemen 
in de kraante. 

Concerten 

Ur bin weer twie mooie concerten disse zoemer in de karke van Berkoop, opzet deur Muziek op 
Stapel/Stapel op muziek. Et gaot om zundag 31 juli om 11.30 ure. de pianist Yoram lsh-Hurwitz 
speult Liszt en Ravel en op zundag 21 augustus om 17.00 ure komt et barokensemble Eik en 
Linde wark uutvoeren van Boccherini. Kaorten kuj' tillefonisch bestellen bi'j oonze Harmke 
(Kromkamp). till. 0516-451528. 



Henk Bloemhoff 

Clonze tael, oonze zorg 

Wat is Stellingwarfs? 

Disse vraoge kommen meensken nogal 
gauw es mit op 'e lappen. lnderdaod, wat is 
Stellingwarfs! En clan gaot et in wezen om 
de vraoge 'wat is echt Stellingwarfs, en dus 
niet wat aanders'. Op die vraoge wok hier 
nog es even ingaon. Want hi'j lat him wel 
makkelik stellen, mar et antwoord is niet 
zomar even in len woord te geven. Haost 
alle woorden die we vanoolds kennen in et 
Stellingwarfs kuj' mit een gerust hatte as 
'echt Stellingwarfs' beschouwen. Waor-
omme? Now, omdat ze zo veurkommen in 
de tael zoas die vanoolds bruukt wodt in 
beide gemienten, dus in et Stellingwarfs. 
Wat wi'j vanoolds zo en zo uteren, dat kuj' as 
echt Stellingwarfs beschouwen, omdat et 
gewoonte is et te bruken Krek zoas een 
hieleboel woorden vanoolds in et Neder-
laans bruukt wodden. En clan kuj' et dus 
hebben over 'echt Nederlaans'. 
Toch bedoelen meensken et vaeke nog een 
betien aanders, mit die vraoge naor 'echt 
Stellingwarfs'. Ze bedoelen clan woorden, 
uutdrokkings, klaanken en zo wat henne die 
allieniQ mar in oons Stellingwarfs veurkom-
men, en clan ok nargens aanders. Kiek, aj' 
de vraoge zo bedoelen wodt et een stok 
lastiger. le zollen per woord, uutdrokking 
enz. naogaon moeten as et argens aanders 
ok niet zo veurkomt of veurkwam. Et dat zol 
liekegoed moeten veur de zinskonstrukties, 
dielen van woorden en nuum mar op. En aj' 
dat al doen zollen, clan zol dr ooit argens 
aanders toch nog makkelik weer wat opdu-
ken kunnen daj' eerder niet zien hadden. 
1k heb wel es schreven dat nfle woorden in 
een streektael misschien nog et makkelikst 
as 'uniek' te zien binnen veur die tael. Veur 
et Drents bi'jveurbeeld is dat et woord 

'botterlikker', dat is een hiele dunne snee 
brood mit een protte botter. En zo hebben ze 
ok 'kloetenjenever' veur 'alcoholvrije bowl'. 
Daor in Drenthe bin de laeste tied meer ni'je 
woorden bedocht. Sommigen wo'n hiele-
maole niet overneu men, aanderen haelen et 
misschien, zo wodt konstateerd. Zoas 
'zwartkiekerig' veur 'depressief, een woord 
dat bedocht is deur Eite Brink. Et woord 
zwatkiekerig ligt ok wel wat veur de haand, 
zoj' zeggen. Dat maek ie zels ok makkelik. 
En zo is et ok.Warschienlik zullen ze et in 
Drenthe hier en daor ok al spontaon zeggen, 
en eerder misschien is et hier of daor ok al 
zegd. Mar hier bi'j omme hébben we 
zwatkiekerig feitelik ok al. Want naost 
zwatkieken 'nors, somber kijken' gaf de 
woordeboekgroep van Oosterwoolde al 
veurdat de jaoren negentig begonnen et 
woord zwatkiekerig op, wat inhoolt: 'zwart, 
nors, somber kijkend'. Of dat in die tied 
hielemaole uniek was, dat zol ik toch ok 
weer niet zo zeggen durven. Aj' et weten 
willen moej' dus een hieleboel aandere 
taelgebieden ok naogaon. En as 'zwartkieke-
rig' = 'depressief veur et Drents vandaege-
de-dag uniek is, kan 1k zo ok niet weten. 
Veur et woord op himzels kuj' dat in elk geval 
al niet zeggen, omdat et Stellingwarfs al 
zwatkiekerig het, en veur de betekenis 
'depressief in et Drents is et ok hielemaole 
niet zeker. le zollen et her en der naogaon 
moeten. 
Nee, et antwoord op een vraoge naor 
'allienig mar Stellingwarfs' is niet makkelik. 
Krek zoas et niet makkelik is om uut te 
maeken wat echt Nederlaans is. In et 
'Leenwoordenboek' van dr. Nicoline van der 
Sijs bi'jveurbeeld kuj' alderhaande woorden 
vienen die 'echt Nederlaans' lieken, mar die 
dat van komof hielemaole niet binnen. Zoas 
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'kaas' en 'kelder', die elk Nederlaanse 
uutspraoken binnen van oorspronkelik 
Latiense woorden. 
Al doende kuj' zo al gauw veur 'vremde 
dingen' kommen te staon. lene zal al gauw 
daenken dat 'harnas' een Fraans lienwoord 
is. lnderdaod zuwwe et via et Fraans kregen 
hebben, mar et bliekt uut et Bretons te 
kommen... 
Ok wat de oolde woorden in et Stellingwarfs 
angaot duken d'r dus al gauw eigen 
muuilikheden en historische biezunderheden 
op. Zo he'k wel es zocht naor et woord sturk 
'ooievaar'. Dat bliekt niet allienig Stelling-
warfs te wezen. Et komt Ok in Zuudwest-
Drenthe en Stappest veur te kommen. En 
och, et bliekt vanoolds ok in Zuud-Hollaand 
en de Aachterhoeke veur te kommen. Aj' 
veer zuken naor et komof en zo, dan ziej' 
inienend dat et Engels 'stork' het en Duuts 
'storch'. En dan besef ie dawwe mit oonze 
tael soms yule gewoner binnen as dawwe 
staot maeken. Om mar niet te zeggen 
Europeser... 

Veldnaemen van Stellingwarf 

Al een schoffien hej'm op dit stee niks meer 
verneumen van oons veldnaeme-onderzuuk. 
En bi'jienkomsten van de veldnaemekem-
missie hebben d'r ok een poze niet west. 
Daor zuwwe nao de zommer gauw veraan-
dering in brengen. Et is in alle geval wel zo 
dat d'r op et terrein van de veldnaemen funk 
wat uut de wege zet wodt Zo is d'r in 
Oosterwoolde een appat veldnaemegroe-
pien van de historische verieninge daore. 
Dat groepen vu It, tegere mit de Schrievers-
ronte, de grote verzaemeling an die de 
Schrieversronte al hadde. Et gaot om een 
anvulling mit aandere naemen en mit 
alderhaande gegevens van vroeger. D'r 
wodt de hieltied aorig an deurwarkt. De 
meensken uut Oosterwoolde vienen veur 
aandere dörpen ok nog wel es gegevens, en 
die geven ze weer op bi'j de Schrieversronte. 
Veur Else was jaoren leden ok al een grote 
verzaemeling anlegd deur een warkgroepien 
van oonze veldnaemekemmissie. Ok 

hadden we al materiaol van de Elsiger 
dorpskenner van vroeger, de heer Koops. 
De laeste jaoren het Henk Boek uut Wol-
vege, die aenlik van Else komt, nog alder-
haande verkoopboekies deur west, en hi'j 
het een protte naemen en aandere gege-
vens vunnen. Dat we bin now doende de 
meugelikheden uut te vienen veur een goeie 
boekuutgifte over de veldnaemen veur Else. 
De dorpen Sunnege en Ooldetriene bin van 
dat al wat veerder, want onderdehaand is 
Piet van der Lende aorig opscheuten mit 
zien diel over die beide dörpen in de serie 
Veldnaemen van Ste/I/n gwarf. Eerder 
schreef Van der Lende al een dieltien over 
de veldnaemen van de Westhoeke. 
In de veurbi'je winter het de historische 
verieninge van Oosterwoolde een aovend 
had mit Wiebe de Jong, ok over veldnae-
men, mar dan in et biezunder in verbaand 
mit bepaolde kloosteraktiviteiten in et gebied 
van Oosterwoolde en omgeving. lnderdaod, 
dat is dezelde as de man die zien aorige 
stokkies jim elke keer in De Ovend lezen. 
Wiebe zien lezing in Oosterwoolde zal in de 
loop van dit jaor ofdrokt wodden in De 
Gaaste, dat is et tiedschrift van de histori-
sche verieninge daore. 

Stellingwarfs van de Westhoeke 

Eerder he'k in disse rebriek schreven dat d'r 
een artikel van mi'j onderwegens was over et 
biezundere Stellingwarfs van de Westhoeke. 
Pattie van de gegevens en idenen daor in 
hebben eerder al es in De Ovend staon. Et 
'Westhoekers' bliekt niet zo bot op de tael 
van Gieteren en omgeving te lieken as dat 
wel es docht is. 1k hebbe risseneerd dat et 
Westhoekers nogal op et Blankenhammi-
gers liekt, meer nog as op et Kuunders. Ok 
is even mit et Stellingwarfs van Bantege en 
ere plakken buten oons gebied vergeleken. 
Veur de deurzetters onder de sneupers geef 
ik nog even an in welke publikaosie et stok 
staot. Et gaot om een boek daor meer as 
dattig onderzukers an mitwarkt hebben, en 
dat maekt is mit ter ere van Nicoline van der 
Sijs, de bekende taelkundige die een hiele 
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protte over et Nedertaans schrift en ok wet 
over de streektaeten en diatekten. Zo kwam 
dr veurig jaor nog een mooi boek van heur 
uut over et ontstaon van et Atgemien 
Nederlaans. De ni'je bundet hiet: Taal a/s 
/evenswerk. Aspecten van do Neder/andse 
taa/kunde, et is een uutgifte van SDU, Den 
Haag. Jaap Engetsman, Joep Kruijsen, 
Ewoud Sanders en Rob Tempetaars weren 
de redaktie, en et artikol over et Westhoe-
kers en zo hiet 'Stettingwerf en fn 'West-
hoeke': een reeks verfijningen door diatect-
onderzoek'. 

'Zuidstellingwerf veur 'Steenwijkerland' 

Dit jaor het Stienwiek 750 jaor bestaon. As 
stad dan wok zeggen, want et ptak is dr at 
vute tanger. Stienwiekerlaand, de ni'je 
gem iente mit die naeme dus, bestaot 
toevallig ok vuuf jaor, dat de ommotanon 
konnen ok btiede wezen mit de foesteri'je. 
Now vunnen de deskundigen in Overiessot 
dat hot getat 750 niet botte sekuur is, mar 
zoas et wet vaeker gaot mit die dingen, et 
gaot veurat om de feesteri'je. En zo was d'r 
op 19 meie een aorig 'Stienwiekertaandkon-
gres', mit een hiete rieget tezings. Van oonze 
Stetlingwarver kaant uut bekeken was de 
tezing 'Stad en bestuur door de eeuwen 
heen' van Mr. C. J. van Heel, archiofinspek-
teur van Overiesset, een hiete biozunder-
hiod. Van Heel beschouwt Stienwiek as een 
soort centrumptak van een ootd gebied, dat 
hi'j your et gemak even andudet as 'Groot-
Stellingwerf, at komt die naeme zo niet in de 
bronnen veur. Deur toedoen van de 
bisschoppen van Utrecht en aander machtig 
yolk wodde Stienwiek een stad. Mar eerdat 
et zoveer was, hadden do Stellingwarvers et 
daor at niet meer your et zeggen. Nao 
atderhaande vechteri'jen mit de bisschop, 
zoas die oons wet bekend binnen, hutton do 
Stettingwarvers op et tangetaeste atlienig 
nog et gebied Stettingwarf over, oons gebied 
van now dus. Hoewet Van Heel niet 
verwaachtte dat ze in Stienwiek naor him 
Iuusteren zutten, stetde hi'j toch veur om de 
ni'je gemiente niet 'Steenwijkertand' to 

numen mar 'Zuidstettingwerf. (Wat in oons 
Steltingwarfs dan 'Zuud-Stetlingwarf wezen 
zot.) En hi'j teut vervotgens zion hooj' do 
griffioen in et waopen van Stienwiek 
opnemen konnen. Dat taeste komt mis-
schien wat vermaeketik over, mar begriop 
mi'j goed, et gong bestist om eon intores-
saante, serieuze lezing. En dan reken ik ok 
de anduding 'Zuidstettingwerf nog even bi'j 
do serieuze kaante. Ze bin van doot om eon 
bundet van do lezings to maoken, dat 
dommiet kuj' ot attegeer zets naotezen. 

Naokommerties 

Op mien vourigo stokkien over woorden die 
opgeven binnen deur kiebige infermaanten, 
kwam men got okkig weer eon stokmennig 
aorigo roakties. Zo schreef Jan Oosterkamp 
van De Fochtet mi'j dat daor et woord 
speu/en in do betoken is van 'baitsen' ok 
veurkomt. In verbaand mit kiewieten was et 
woord 'battsen' daor vroeger hietemaot niet 
bekend. Veurige keren kreeg ik speu/en at in 
die betekenis uut do weretd van Hoottpae on 
Btesdieke. Oosterkamp zion borichien hoott 
in dat die biozundoro botekonis van et woord 
speu/en van vroeger niet attienig in et 
westen van oons gebied veurkomt. Veerder 
hot André Otton van Btesdieke me nog 
vertotd, da'k eon briefien van him verkeerd 
tozen hebbe. 1k hadde him zo bogriepon 
moeten: 'We praoton bi'j eon ontstoking in et 
oge over eon pottepissor, on dr wodt dan 
wet vaeke aachteran zogd, daj' eon ootd 
wuuf onder de rokken kiekon'. Et gaot dus 
niet om 'onder do sokken kioken', zoas ik 
lezen en typt hadde. In atte onschutd, dat 
zutten jim daonk' wel begriepen. Frank do 
Vries van Btesdieke brocht ok nog eon mooi 
woord an. Doe hi'j indortied an zion kottoga's 
vertotdo dat hi'j eon zeune kregen hadde, 
zoo eon wat ootdero man tegen him dat hi'j 
now zeker naor zien moeko mos om eon 
grote koekepanne op to haelen. 'Hoezo', 
hadde Frank vraogd. En do man gaf as 
boscheid: 'Jow moon do kraomkeutel toch 
opbakkon'. Krok as Frank indertied ha'k daor 
nog nooit eerder van heurd! 
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Jan Veldhuizen 

Petat mit... 

1k hole van lekker eten. Et hoeft hielemaol 
niet duur te wezen, as 't mar lekker is. 1k vien 
ok een hiele protte dingen lekker. Mar d'r bin 
een peer dingen die ik niet ete. 
Zo lus ik gien pannekoeken en al hielemaole 
glen makkeronie. Ok glen slakken of 
kikkerbillen. Degene die uutvunnen het dat 
die dingen te eten binnen, moet wel slim 
moedig en wel half verhongerd west wezen. 
Stoofpeerties en winterwottels bin niet veur 
meenselike konsumptie. Peerden bin d'r slim 
gek op, he'k heurd. En ik bin glen peerd. 
Dopaten mit wottelties bin 'k ok niet wild op. 
Slaod is aenlik veur de knienen uutvunnen, 
mar dat lus 1k wel. Geleuf et of niet, mar 1k 
ete alderdeegst spruten! 
lene van de dingen waor 1k ok niet slim gek 
op bin is petat. Die eerpelstengels uut et vet 
hoeven veur mi'j niet zo. Mar ja, le bin niet 
de ienigste thuus. le moe'n ok een betien 
rekening holen mit de rest, now. De rest, dat 
is in dit geval mien vrouw. 
Op een dag zee mien vrouw tegen mi'j dat 
ze best es een keer zin in petat had. Ja, 1k 
koke thuus zowat altied. Niet dat mien vrouw 
et niet kan, heur, ze kan 't meraokel goed, 
mar ik vien et wel aorig wark en ik doe et 
graeg. Een bi'jkommend veurdiel is daj' dan 
meerstal zels ok uutmaeken kunnen wat d'r 
eten wodt. 
Mar goed, mien vrouw wol dus petat eten en 
dat mos dan mar es een keer wezen. Bi'j de 
supermark he'k doe een grote kladde petat 
haeld, 1k heb de frituurpanne anzet en ikke 
an et petat bakken. Betien slaod en wat 
appelsmotse d'r bi'j. En ok nog een ballegien 
gehak. 
Doe et klaor was en wi'j bi'j de taofel zatten 
om te eten, zee mien vrouw tegen mi'j dat 
een betien mayonaise en temateketchup d'r 
bi'j wel lekker smaeken zol. 

Now, daor ha'k al op rekend. De flessen 
stonnen al op 'e taofel. Die ha'k al klaorzet. 
Mien vrouw greep de flesse mit mayonaise 
en 1k pakte de temateketchup. 1k wol wat van 
dat goed in mien bod gieten. 
'Waacht even,' zee mien vrouw. 'Dat moej' 
eerst even schudden, eers wil et niet uut de 
flesse.' 
Dat 1k pakte de flesse in beide hanen en 
gong es even flink an et schudden. Now, dat 
he'k weten. 
De doppe vleug d'r of. 
Potverdorie. 
De temateketchup vleug alle kaanten op. 
Overal waoj' keken zat temateketchup. Op 'e 
taofel, tegen de waand, op 'e vloer. 1k zat 
zels ok vol mit dat spul. Mien vrouw had et 
op 'e brilleglaezen en in et haor zitten. 
Jonge, jonge wat een rotzooi. Ft leek wel 
bloed! 
Watte, et leek wel as dat de Dadde Wereld-
oorlog bi'j oons in de kaemer uutvochten 
was. 1k kon wel an de ogen van mien vrouw 
zien dat hiel bi'jkotten de vierde uutbreken 
zol. Ze was hatstikke duvels. Duvels? Zwak 
uutdrokt! Hels was zi'j! 
Woest keek zi'j mi'j an en zee: 'le bin toch ok 
wel zoe'n klongel. Zoe'n onneuzele goezerd, 
zoe'n, zoe'n, zoe'n...' Ze had gien woorden 
meer. 
Now ja, 1k kon d'r wieder ok niks an doen. 1k 
zee mar niks. Wi'j bin niet meer an de petat 
toekommen. Wi'j hebben oons eerst mar 
wusken en doe schone kleren antrokken. Et 
taofelklied kon in de was. 
De vloerbedekking het mien vrouw ok weer 
schone kregen. Op 'e kni'jen lag ze d'r bi'j. 
Ze kreup zowat de halve kaemer deur. 
Ze zee niet zo yule tegen mi'j. Ze mompelde 
wat in heurzels. 1k zag wel an heur gezichte 
dat et niet yule goeds was. Now en dan tilde 
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zi'j et heufd op en keek gremietig naor mi'j. Cees Koopstra 
1k lachte dan mar een betien tegen heur. le 
weten wel, zoas die bekende boer mit 
koezezeerte. 

Zoemer (1) Dewaand schonemaeken gong een betien 
muuiliker. Ze het perbeerd om de ketchup dr 
of te bunen, marie bleven et plak zien waor zunne 
et zeten had. zwemmen 
Laeter hewwe daor mar een schilderi'jgien zwieten 
over henne hongen. Zaj' dr niks meer van. zwoele aovens 
We hebben thuus al een hiele tied gien petat bliksem en donder 
meer eten. 1k heure mien vrouw dr ok nooit beeld van de zoemer 
meer over. 
Laestdaegs hebben wi'j bi'j mien zeune nog 
een keer petat eten. Mien vrouw dee wat 

Zoemer  mayonaise op mien bod. Doe keek zi'j mi'j es 
an. Jim kennen dat wel, kieken op zoe'n 
speciaole meniere. Zoas alliend vrouwluden vekaansie ho/en 
dat kunnen. Ze zeggen dan niks, mar watze op aosem kommen 
niet zeggen is slim kras. op 'e rogge 
1k heb mar gien temateketchup pakt. in de zunne liggen 

op et straand 

Zoemer (3) 
grosmi'jen 

hujjen 
zwieten 

zwoele aovens 
rommelschoren 

zoemerbeeld 

Zoemer (4) 
zunne 

blauwe Iochten 
bloemen en bi'jen 

zute as hunnig 
zoemer 
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W. de Jong 

Zwemmen leren 

Zwemmen moej' kunnen. In oons dorp 
mochten de kiender niet zwemmen veurdat 
ze et konnen. En ze mochten niet in et 
waeter veurdat ze de zwemkeunst goed 
machtig weren. Zo simpel was dat. Een 
regel waor elkeniene goed mit uut de voeten 
kon, behalven de kiender. Mar aj' kiender ok 
eerlikhied bi'jbrengen willen, moej' zokke 
regels niet uutvienen. 
D'r zat veur oons kiender daorom niks 
aanders op as stiekem in sloties veer van 
huus, waor niet iene oons zien kon, te 
oefenen. Een plasse mit vuuftien centimeter 
waeter. Et oolde zwembad, zoas wi'j dat 
nuumden. In warkelikhied een oolde 
braandkoele waor aj', behalven as d'r opzet 
in et spel was, ok niet verdrinken konnen. En 
dan was et nog een hiele toer. 
Et Tolwiekien was d'r ok, mar dat was streng 
verbeuden terrein. Et was een doodlopend 
wiekien. Mar d'r was neffens overlevering al 
es iene verdronken in een dri'jkolke. Et zal 
d'r wel geveerlik west hebben, want een 
dri'jkolke in stilstaond waeter is toch wel wat 
biezunders en moet wel arg geveerlik 
wezen. 
De oolden zels redden heur op een aandere 
wieze mit et zwemmen. Van jongs of an 
hadden ze zwommen in de vaort bi'j et 
Tolwiekien. En dat gong zo deur, ok doe ze 
trouwd weren. 
le hadden op dat plak een hiele hoge 
stiekelhede mit een hekke in de midden. 
Aachter die hede kleedden de mannen heur 
uut an de linkerkaante en de vrouwluden an 
de rechterkaante. En dan weren ze klaor om 
te zwemmen. Ze hoefden heur te dikke lief 
niet in een te nauw pak te wringen. Nee 
heur, ze maekten d'r gien badpakmodeshow 
van. Ze vleugen, zonder wat an, zo de 
ploons in. Veul waeter ston d'r trouwens niet, 

mit een dikke meter hul dat ok wet op. 
Et was een feest van belang. Et spetterde en 
ploonsde niet zoe'n klein betien. Aj' op zien 
honties zwemmen gaot dat zo. 
Now en dan verdween d'r iene aachter de 
hede. Die mos dan neudig naor huus. Dat 
gong zo deur totdat de Iaesten d'r ok mar mit 
ophullen. 
le kun beg riepen dat de kleinjongen daor 
niet bi'j wezen konnen. Die mossen eerst et 
zwemmen mar leren. En dat was aenlik 
allienig mar weglegd veur netuurtelenten. Et 
was niet zoas mit sommige vrouwluden die 
een peer jaor bi'j de badmeester an de stok 
hongen hadden en alles veurzegd kregen en 
dan nog niet zwemmen konnen. Now bin dat 
ok uutzunderings, heur, d'r bin ok hiel viotte 
vrouwluden bi'j, dat zak je vertellen. Nee, 
dan mien buurjonge, die hadde zien heit al 
wiethoelange om de kop zeurd dat hi'j 
zwemmen leren wol. 
Op een dag, et was prachtig weer, zee hi'j 
tegen zien heit: 'En now wil 1k et zwemmen 
leren, now, en aanders niet.' 
Veur zien heit zat d'r niet veul aanders meer 
op as: 'Struup de kieren uut en gao an de 
slag.' 
Hi'j bun himzels een touw om de middel en 
mit een peer meter d'r tussen de jonge ok en 
daor gong et henne. De vaort was veur et 
huus. Heit d'r in en de jonge d'r aachter an. 
Nao een peer meter zwom de buurjonge at 
meraokels en reup: 'Heit, hool mar op, ik kan 
et al, heur.' 
Hi'j moch zonder touw een dimmestraosie 
geven en wodde zwemweerdig vunnen. 
Mien heit het mi'j wet es verteld dat iene 
tegen zien heit zegd hadde dat zien zeune 
toch zo meraokel zwemmen kon. Mar dat 
kon vanzels niet, die jonge moch ja hiele-
maole niet in et waeter. Dat doe mien heit 
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aovens thuuskwam, wodde hi'j niet zo 
vrundelik ontvongen. As et waor was dat hi'j 
zwemmen kon? Mien heit docht van wel. 
Now, dan mos hi'j dat mar es zien Iaoten. 
Now, dat kon. Onderwiel zien heit him an et 

wasken was op et stap bi'j de vaort, zwom 
de zeune d'r langes. Zien heit hadde niks 
zegd, mar him de pot mit grune ziepe naor 
de kop gooid. Die het hi'j doe nog mar even 
opdeuken. 

Van de redaktie 
Eupen Stal/Open Stal 

Ditjaor wodt veur de 34-ste keer Open Stal/Eupen Stal hullen in Berkoop en wel van 30 juli tot en 
mit 28 augustus 2005. Van 13.00 - 18.00 ure ken op alle daegen de route kuierd of fietst wodden, 
a]' bi'j de kiosk een kaortien kocht hebben. De laeste jaoren telt Eupen Stal een bezukerstal van 
5000 meensken. Was Open Stal vroeger een keunst- en kiekroute. daor as ok plak was veur 
alderhaande hobby-achtige aktiviteiten en snuusterijen, vandaege-de-dag ontwikkelt Open Stal 
heur meer in meer in de richting van een echte keunstmannefestaosie van fermaot. Zo now en 
dan heur ik van keunsteners van naeme dat ze heur anmeld hebben veur Open Stal om mit te 
doen. En dan daenk ik stiekem. 1k hope dat et bestuur disse meensken niet per ongelok over de 
kop zicht. Dr meldden heur veur de 34-ste oflevering sowieso al meer as 100 keunsteners an, 
wiels d'r mar plak is veur veertig verdield over negenentwintig expesisieruumten. De laeste jaoren 
wodt d'r keuzen veur een thema. Ditjaor: Kom vanavond met verhalen, een dichtregel van Leo 
Vroman. 

Disse keunsthappening is alliend mar meugeiik deur et grote tal vriwilIigers dat mit dot. Dr is een 
bouwploeg, d'r bin meensken die toezicht holen, d'r meensken die schonemeeken, d'r bin 
meensken die kaorties verkopen en nuum et mar op. Een enthousiast bestuur onder leiding van 
Francine Gramsma zorgt dat alles op rollegies lopt. Eupen Stal het an de Molenhoek 31 de 
beschikking over een eigen paand. Elk jaor verschient d'r een prachtige vierkleure-katalogus 
vormgeven deur Johan Nauta van Le Saumon. En veurig jaor ok een mooi boekien over de 
biezundere huzen en paanden in Berkoop van Peter Karstkarel. Dit jaor verschient d'r weer een 
biezunder boek Kunst over bomen, bomen over kunst uutgeven deur Stichting Landschapsbe-
heer Friesland naor anleiding van heur projekt Behoud Stellingwerfse Bomen. An et boek warken 
35 Friese beeldend keunsteners mit en 40 schrievers en dichters in et Hollaans, Stellingwarfs en 
Fries. Van etjaor ok een biezunder projekt mit Dirk Hakze, die van 29 juli tim 8 augustus in tien 
daegen 12 schilderijen maeken zal, die te koop binnen veur 800 euro. Keunsteneresse Olga van 
Rhede is drok in de weer mit kiender van de Tjongeling mit et thema Mijn moeders moeder. De 
risseltaoten zuwwe in de Eupen Stal zien. Pauline Kick is tegere mit Berkopers in de weer west 
om een keunstwark te maeken dat in de ni'je Peerdestallen te zien is. Hiel interessaante dieren 
verschienen d'r in et dörp. Wereldberoernd is Claudy Jongstra, die et Catshuus inrichtte mit heur 
wark en ze het stoffen ontwurpen veur Starwars en veur The Phantome Menace en ze expeseert 
ditjaor in et gymlokaal in Berkoop. Dr kommen reuzeportretten van Greetje van den Akker en 
een hiel groot beeld van Jan Ketelaar bi'j Lunia. CdK Nijpels zal Eupen Stal eupenen van et jaor. 
En om nog even een peer klinkende naemen te numen: André Boone, Ineke Ekkers, Robert 
Roelink en Maaike Zwaan en Hans van Eerd. 

Tevule Stellingwarvers nemen heur elk jaor opnij veur om naor de Eupen Stal, mar et blift ok 
vaeke bi'j goeie veurnemens. Daoromme niet stennen, mar henne om even Roel Oostra te 
citeren. Jow kun ok vrund van Eupen Stal wodden en dat kost jaors mm. Euro 12.-- (anmelden 
Molenhoek 31, 8421 PL Berkoop/Oldeberkoop) en veur et laeste ni'js naor www.openstal.nI 
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Lily Köhler 

Snotlepels 

Et is mooi weer en 1k gao op een terrassien 
een koppien koffie drinken. 
Even laeter zit mien beste vrundinne al 
naost me, omdat ze wet dat ik op dezelde 
tied bosschoppen doe as heur. Ze zicht d'r 
wat suterig uut en ropt krek een betien te 
luud: 'Now môchten mien kiender studeren 
in et yak daor ze nocht an hadden en wat 
doen ze d'r mit? Niks!' 
De ere bezukers zien mit mi'j dat mien 
kammeraodske hielemaole overstuur is, een 
scheut koffie over heur ni'je bloeze goolt en 
van de zenuwen een sigeret opstikt. Ze 
kieken mar gauw een aandere kaante op. 
'Weej' wat mien zeune gister zee?' 
'Nee,' zeg 1k. 
1k bin niet van plan om meer as twintig uur in 
de weke warken te gaon, heur. Daor moej' 
mar niet op rekenen. 1k heb jim jim hiele 
even schrippen zien en dat bin 1k niet van 
plan. As 1k mien nattien en mien dreugien 
mar betaelen kan, is et veur mi'j genoeg.' 
Ze trekt nog es best an heur sigeret en veegt 
treurig mit heur buusdoekien over de 
koffievlekke op heur bloeze, die now nog 
dieper in de stoftrekt. 
'Hi'j is al dattig,' zegt ze zachies. 'Hi'j het 
zien studie hielendal ofrond. We hebben him 
hulpen om een husien te vienen, om dat in te 
richten, om him op weg te helpen. Hi'j zol 
geld verdienen kunnen as waeter. En wat 
dot meneer? Leven van een uutkering...' 
1k mark dat et tied wodt om in te griepen, 
aanders begint ze Ok nog te goelen. 1k weet 
hiel goed waorom ze zo andaon is. In heur 
huwelik het ze heur rot warkt en in de 
aovenduren het ze een yak leerd om in te 
haelen wat ze in heurjeugd mist het. 
Daornao het ze een baene zocht om mit te 
helpen de studie van heur kiender te 
betaelen. Een hieleboel mooie dingen het ze 

heur ontzegd om te zorgen dat die kiender 
mar niks te kot kommen zollen in dit leven. 
En weer zie ik de lewige golfbeweging in 
warking gaon. Zi'j had niks. Heur kiender 
kriegen alle kaansen van de wereld en 
pakken die niet. Om wat eulie op de golven 
te goolen hael 1k een oold gezegde van mien 
mem an. As de eerpels weer es anbraand 
weren of oonze ti'jen deur de sokken 
stakken of as we zeurden om koekies die ze 
niet in huus hadde, reup ze altied helderop: 
'Tsja... now en clan moej' je kiender es hiel 
gezond verweerlozen.' 
Doe snapte 1k niks van heur woorden. Now 
wel. 
'Toe je,' zeg 1k en perbeer mien vrundinne te 
troosten en weer mit beide bienen op 'e 
grond te kriegen. 'Maek je niet al te yule 
zorgen. Je kiender hebben heur diplome in 
de buse, as et waeter heur echt tot de lippen 
komt, nemen ze wel een baene, heur.' 
'Zoj' daenken?' antwoordt ze een betien 
fleuriger. 
'Netuurlik!' roep ik, en heur, mit een bliek van 
groot inzicht, veur de twiede keer heur 
woorden in mien oren klinken: 'Et blieven 
snotlepels.' 
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Sietske Bloemhoff 

E t ro o n t'16  e n 
PIEPMOES IN DE TENTE 	 dan gaon we mitien an de slag. Lao'we eerst 
(Een veurleesverhael van Sietske Bloemhoff) mar es een mooi plakkien opzu ken.' 

Daor stappen de beide buren henne. Dan es 
Et is zowat een maond veurdat de zommer- kieken ze in et iene hoekien, dan weer in et 
vekaansie begint. De molle, jim weten wel, ere. Uuteindelik bin ze et d'r over iens. Et 
de buurman van Piepmoes, zit mit de moes hoekien bij de bos, dat is et mooiste 
in die zien kesteel te kaortspeulen. Ze doen plakkien. 
et spullegien pesten. 'Laeste kaorte,' raost 'As ie now es wat paolen en latten bi'j 
Piepmoes. 'Uut! 1k win et al weer van je, mekaander zuken,' bestelt Piepmoes de 
molle!' molle, 'dan kiek ik even op 'e zoolder as ik 
'Tsja,' zegt de molle. '1k bin d'r mit mien wat dekens en klieden en zo vienen kan.' 
gedaachten niet hielemaole goed bi'j. Dat 'Best,' vint de molle, 'ik heb, donkt mi'j, vlak 
komt... Weej' waor ik now al een hiele poze bi'j huus nog wel wat liggen zien.' 
an zit te prakkeseren, Piepmoes,' gaot hi'j 
dan veerder, 'dat et mi'j zo mooi toelieken zol Een posien laeter het de molle van alles in de 
om es een keer in een tente op vekaansie te tuun van Piepmoes sleept.En kiek, daor 
gaon. Jow dan?' komt Piepmoes Ok an, hi'jhet zovule dekens 
'Op vekaansie. In een tente,' mompelt de en klieden in de hanen, dafhi'jdie haost niet 
moes. 'Molle, hoe koj' d'r op.' De moes smit holen kan. En dan gaon de bëide dieren an 
de kaorten an de kaant. 'Dat Iiekt me de slag. Ze maeken eerst eenraeniwark van 
prachtig. Doen we. Wanneer gaon we?' vragt et hoolt veur de tente. Ze zettërrdaoieur 
de moes die slim van opschieten hoolt. drie paolen tegen mekeerenbienen die an 
'How, how, kalm an,' zegt de molle. 'We de boverkaante goed an mekaander vaaste. 
moe'n eerst es zien wanneer et vekaansie is. Dat doen ze nog een keer en zetten de beide 
En we moe'n et d'r over hebben waor we bouwwarken op een bfstaantien van mekeer 
henne zullen. En misschien wel et alderbe- goed stevig henne; Dan leggen ze an de 
langriekste, hoe kommen we an een tente? boverkaante een latte van de iene serie 
Heb ie d'r iene, of weet ie misschien iene die paolen naor de ere toe en bienen die ok goed 
een tente het?' vaaste. Halverwege de paolen bienehze nog 
Zo k zo niet weten 	antwoordt Piepmoes 	1k es weer, een latte Dan lopen ze een aentien 
heb d'r zels niet iene. Mar we kun misschien aachteruut en bekieken et nsseltaot 
wel iene maeken Van een peer dekens of Prima mient de moes 
klieden, of zo.' 	 . —<'Vakwark,' vint de molle. 
Dat zol misschien wel kunnen 	daen1i& Now de dekens en de klieden zeggen ze 
molle mit de moes mit. 'We kun et vanzels toegelieke. 
eerst Ok es uutperberen. Dan maeken we Nao een kertier liggen de dekens en klieden 
een tente hier bi j jow in de tuun en dan over et geraemte Mit waskniepers knieperen 
slaopen we daor eerst een peer naachten in de beide dieren alles an mekaander vaaste 
Gaot et dan allegere goed dan waogen we An ien kaante hebben ze een stokkien eupen 
et d'r op Wat vien e2  Iaoten om in en uut de tente te kunnen 
'Goed idee, molle,' nikt Piepmoes. 'Kom mit, 'Zo, die is klaor,' poest de moes. 
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'Dat ha'k docht,' hiemt de molle, 'en now de 
rest,' gaot hi'j veerder. 
Hoezo de rest,' vragt de moes, 'de tente is 
toch klaor?' 
'Waor wol ie dan zitten en slaopen en zo.' De 
molle kikt verbaosd naor de moes. 'We kun 
toch naachs niet zomar in et gros 
liggen gaon?' 
Nee, dat kani 
Piepmoes we 
zien buurman 
Dat ze beginn 
weer opni'j te 
slepen. Een 
peer bedden, 
beddegoed, 
een peer 
stoelen, 
een 
taofeltien, 
glaezen, 
bodden, 
pannen, 
potten, een 
lanteern en 
gao mar 
deur. Jim kun 
vast ok nog w 
wat bedaenkE 
'En et kaortsp 
schöt et de m 
zin. 'We kun 
mooi een pott 
speulen in de tente. Dan za'k 
jow es even zien laoten wat kaorten is. Dan 
verslao ikjow,' pocht hi'j. 
'Molle dan toch,' gniest Piepmoes. 'Reken d'r 
mar niet op dat ie van mi'j winnen kunnen.' 
Aovens, as ze et eten op hebben, pakken ze 
et kaortspul. De molle schuddet de kaorten 
en dielt ze uut. Et eerste pottien kan 
beginnen. Et is vot-en-daolik spannend. Et 
liekt d'r op dat de molle mitien winnen zal. Hi'j 
kikt d'r zuver al een betien eigenwies van. 
Mar nee, et is weer Piepmoes die wint. En 
moej' die moes es snotterig om him henne 
kieken zien. Aarme molle. Gelokkig gaot et 
volgende pottien een stok beter. Mar krek as 
de molle daenkt dat hi'j dit pottien wél winnen 

kan, heuren ze in de veerte een nuver, wat 
rommelend, geluud. 
'Niet op letten, molle,' ropt Piepmoes vol 
vuur. 'Kom op, gao deur, wie wet win ik toch 
nog.' 
Dan heuren ze et gerommel opni'j, mar wel 

een stok dichterbi'j... 
De molle gooit 
op 'e taofel. Hi'j 
ht d'r in ienkeer 
ngeveer klinkt 

as d'r een koe 
r de grond 
yen mien huus 
)pt. Mar dan zit 
ik veilig onder 
de grond, en 
now niet.' 
"t Zal wel wat 
mitvalen,' 
mient de 
moes. 'Pakje 
kaorten mar 
weer, molle. As 
we dit pottien 
iutspeuld 
bben, gaon we 

ker slaopen, en 
heuren we d'r 
eer van! 
begint et 
1 te wi'jen en te 
im vertellen. En 

alles staot even in et voile locht en 
d'r klinkt een gerommel en gebats, alderhei-
selikst! 
'Onweer!' ropt de molle. 'Piepmoes, et is 
onweer, 1k wil naor huus toe!' De molle nIt en 
trilt en is hielendal overstuur. 
'KaIm, molle,' sust Piepmoes, die flinker liekt 
dan hi'j is. 'We kun hier niet weg, dat is te 
geveerlik. We kun niet aanders as de bujje 
ofwaachten 
Flits... BATS! KNAL! Weer een zee van locht 
en een kebaol! De bujje hangt now krek 
boven de tente. Piepmoes knigt de bibbers 
now toch Ok te pakken. 
'Dddat ww.. wwwas percies bbb... boven 
oonze t. .t. .tente, molle,' piept hi'j. 'Et is 
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m..m... mi'j n ... n.. now dddichte genoeg 
b ... b ... bi'j... Www.. waor bin ie aenlik, 
m.. rn  ... molle,' schrikt hj. '1k zie je hielemaole 
n ... n ... nietmeer!' 
Waor hi'j Ok kikt, de molle is nargens te zien. 
Mar dr Iigt wel een bultien grond in de hoeke 
van de tente. En dr naost zit een gat. En in-
ienen stikt de snute van de molle daor tot 
uut. 
'Kom Piepmoes, hier henne. Et gat in, 
mitien.' En de snute is weer vot. 
Piepmoes lat him drekt in et gat zakken en 
komt al gauw in een wat briedere gang 
terechte. 
En Iaot dat now iene van de gangen wezen 
die naor et huus van de molle gaot. Even 
Iaeter zitten ze, beide de snuten onder et 
zaand, in et huus van de molle van de schrik 
te bekommen. 
'Wat een toestaand,' zegt Piepmoes. 'Mar 
wat een gelok dat le zo goed greven kunnen, 
molle.' 
Now, dat is ok zo. Et was de molle inienen in 
't zin scheuten dat dr in die hoeke van 
Piepmoes zien tuun iene van zien mollegan-
gen zitten mos. Hi'j had him niet langer 
bedocht en mitien an et greven gaon en was 
aenlik drekt in ien van zien eigen gangen 
uutkommen! 
'Tsja,' zegt de molle en kikt de moes een 
betien ondeugend an, 'ie kun clan misschien 
knap kaortspeulen, mar as et op écht 
daenkwark an komt, win 1k makkelik van jow, 
Piepmoes!' 
As ze de volgende morgen bi'j de tente 
kieken, ligt die hielemaole plat en verregend 
op 'e grond. Onder ien van de klieden Iigt 
een kletsnat pakkien kaorten. Dat dr zal 
veur de echte vekaansie begint wel een ere 
tente kommen moeten en een ni'j pakkien 
kaorten! 

Joukje Postma 

De rosies 

Et !iekt wel as de rosies 

die verdreugd op 'e kaaste staon 

heur ofvraogen 

wat veur nut zi'j nog hebben. 

Mar 1k wete 

da'k et ogenbilk noolt vergete 

daj' d'r mit deur de deure kwammen. 
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Sjoukje Oostertoo 

De Paus 

Op et Van der Sandeplein ston de bus klaor 
om vot te gaon. Jannie en 1k zatten al laank 
en bried op oons baankien. De sjefeur zag al 
es op zien gelozie. Hi'j zee deur de mikre-
foon: 'Et waachten is nog op len vrouw, as 
die d'r is kuwwe uut aende zetten.' 
Wi'j wussen wie die laeste vrouw wezen 
mos. Dat was Gerrie. Wi'j zollen d'r van-
daege mit 'n drienend op uut naor de 
huushooldbeurs. 
'Waorom is ze now toch zo Iaete, zoj 
zeggen,' foeterde Jannie. 'Wat dat anbelangt 
het ze alliend mar heur man Jos om veur te 
zorgen, dus kan ze zat op 'e tied wezen.' 
Onderhaand was 't al tien menuten over tied, 
doe Genie d'r an draeven kwam. Mit een 
heufd as een pioenroze plofte ze op heur 
plak veur 't raem. 
'Neem me niet kwaolik da'k zo laete bin, ik 
heb me verslaopen,' pufte Gerrie nog 
hielendal aachter de poest. Et zit zo, ik heb 
vannaacht slecht slaopen en 't is de schuld 
van de paus.' 
'Da's makkelik om die man de schuld in de 
schoenen te schoeven,' zee Jannie. 
'Hi'j kan ok gien weerwoord meer geven now 
hi'j sturven is,' dee ik ok nog een duit in 't 
zakkien. 
'1k heb zo reer droomd,' gong ze wieder. '1k 
droomde da'k naor et husien mos. Dus gong 
1k de trappe of en zol deur de keuken. Mar in 
de keuken lag de paus tentoonsteld, op et 
aanrecht. 1k duste d'r haost niet bi'j langes, 
mar 1k belaande op 't laest toch in et 
aachterhuus. Een hottien Iaeter mos ik weer 
in de keuken wezen. Doe ik de deure eupen 
dee, schrok ik mi'j et aepezuur. Daor zat de 
paus rechtop op et aanrecht, daor had Jos 
him zo hennezet. Now duste ik d'r hielendal 
niet meer langes. Dommiet vaalt hi'j d'r nog 
of, docht 1k bi'j mezels. 1k hadde et spaans 

benauwd en heb slim raosd. Doe wodde 1k 
wakker, gelokkig, et was mar een droom. 
Mar daenk ie dat ik weer slaopen kon? Nooit 
iene keer, vanzels! Naodat 1k wat deur huus 
hennespoekt had en een glas waarme melk 
opdronken, he'k et mar weer es perbeerd. 
Zo tegen vuuf ure bin 'k weer in slaop 
sokkeld. Jos gong doe al naor zien wark en 
zodoende heb ik Iaeter de wekker niet 
heurd.' 
Jannie en ik hadden de sloppe lach. Deur 
mien traonen henne lachte ik: 'De paus het 
zo yule van him spreken Iaoten en now hi'j 
niet meer leeft, lat hij Gerrie ok nog niet mit 
rust.' 
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W.H. de Vries - historikus '401'45 

De oorlog in de Stellingwarven - 51 - 

Een posien teden kreeg 1k via et kantoor van 
de Stettingwarver Schrieversronte in 
Berkoop een brief, die verzunnen was deur 
een tezer uut Makkinge en wet de heer 
L. Steensma. Steensma was et niet iens mit 
een bepaotd diet van et verhaet van Vrouw 
Butt in De Ovend van feberwaori 2005, nr. 1. 
Jammer genoeg kwam zien reaktie te laete 
om die nog op te nemen in et aprit-nommer, 
mar beter taete as nooit, dus doen we dat 
now. Et gaot om de uutspraoke van Vrouw 
Butt angaonde de zestien meensken, die 
deur de Duutsers doodscheuten wezen 
zotten in Appetbergen bi'j Gtimmen en hi'j is 
et daor niet mit iens. Now, Steensma het clan 
ok hietemaot getiek en ik hebbe et jammer 
genoeg in et feberwaori-nommer niet 
korrigeerd, at hadde ik doe Ok beter weten 
moeten. lnderdaod bin disse zestien 
staachtoffers niet bi'j Gtimmen doodscheu-
ten, mar bi'j et waachttekaot van de Duutse 
radarstetting Trimunt bi'j Merum, op et plak 
waor as now et monement staot, an de 
oostkaante van de stetling, mit hekken d'r 
ommehenne. De stoffetike overschotten bin 
mitneumen en in een massagraf begreven in 
Appetbergen. Nao de oortog bin ze getokkig 
weer vunnen en opgreven en tiggen now 
begreven in een eregraf op et karkhof bi'j de 
ingang vtak aachter et hekke bi'j de karke in 
Merum. We hopen hiermit et verhaet van 
Vrouw Butt recht zet te hebben, dat op dat 
punt niet hietemaote ktopte, en dat ik over et 
heufd zien hebbe! 

Et was at weer een schoffien teden dat ik et 
bovenstaonde op pepier zet hadde en now 
bin ik weer aachter de schriefmesiene zitten 
gaon om oftevering nommer 51 ktaor te 
maeken, mar et tokt me niet at te best. Mien 
gedaachten dwaeten of en dat past percies 

in disse tied. Et is vandaege 12 aprit 2005. 
De gedaachten gaon zestig jaor weeromme 
naor 12 aprit 1945 en 1k zie mezets as 
achttienjaorige jonge keret op een draf naor 
de hoeke in Ni'jhoottpae draeven om de 
Kannedezen te begroeten die daor in een 
lange ketonne tanges red en mit heur mooie 
materiaot. 1k wit wet bekennen dat ik de 
eerste bevri'jders niet goed zien hebbe. We 
hadden d'r Ok ZO tange op waacht. 1k viene 
et hiet begriepetik dat je et gemoed clan even 
votschöt. Butendat hebben de vrouw en ikke 
net even tittevisie keken en daor was een 
herdaenkingsuutzending op over dat et 
vandaege percies zestig jaor leden was dat 
et kaamp Westerbork deur de Kannedezen 
en de Poten bevri'jd wodde. Dr weren Ok 
atlegere kiender bi'j mit de herdaenking in et 
kaamp. Ze stonnen op 'e rieget tangs et stok 
rails dat mit de uutaenden naor de hemet 
wist en ze hadden attemaot een witte btoeme 
in de haand. Op een gegeven mement 
tegden ze atlemaote heur witte btoeme op de 
rails en dan daenk ie bi'j jezets: beste 
kiender, hebben jim wet et ftauwste vermoe-
den wat veur bosschop dit stok rails jim 
vertetten wit? Wat veur drama hier aachter 
schoett? tk daenke zets dat een groot pat 
van de votwassenen die daor bi'j weren et 
niet wet of et niet begrepen het. Mag ik clan 
an de tezers vraogen, dat as jim daor ooit es 
binnen en jim witten de muuite nemen, om 
es, beginnende bi'j et aachteraende bi'j et 
stootbtok, et tat spoorbietzen te tetten die 
onder dat stok rails tiggen. Aj' clan bi'j et 
aandere aende binnen en ie hebben de 
bietzen tetd, clan weej' mitien hoevute 
riggestreerde traansporten op at die 
deensdaegen van Westerbork vertrokken 
binnen naor de vernietigingskaampen in 
Poten. Riggestreerd hut in, dat de boekho- 
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Vandaege 12 april 2005 is et ok zestig jaor leden dat de Kannedees Wilfred 
Ribart George Berry bi] Hooltpae sneuvelde. Een keurig onderholen 

monement herinnert an him. 

ling in et kaamp 
percies wus wie en 
hoeveul meensken in 
dattraansport zatten. 
En as Jim dan ok nog 
de muuite nemen om 
nog de losse spoor-
bielzen te tellen, die 
veur de naor de hemel 
wiezende stokken rails 
liggen, clan hej'm ok 
mitien et tal niet 
riggestreerde traans-
porten die van die 
Boulevard des 
Misères vertrokken 
binnen. Dat wil 
zeggen, dat die 
meensken in veewae-
gens in et kaamp 
ankwammen en zon-
der dat de waegens 
los west binnen deurstuurd wodden naor 
Polen. Et is bekend, dat dr doe al meensken 
in de waegens van honger en uutputting 
ommekommen binnen en we hebben dr 
weinig fantesie veur neudig om oons veur te 
stellen, wat veur toestanen dit west hebben. 
Dan is dr nog een herdaenking west op 
7 april j.l. in Assen. De vrouw en ik hadden 
een uutneudiging kregen om daor bi'j te 
wezen en ondaanks de storm en de koolde 
op die dag, bin we daor henne west. Et was 
op die zeuvende april percies zestig jaor 
leden, dat in die naacht, roegweg rekend in 
de driehoek Assen, Meppel en Hoogevene, 
om percies te wezen 703 Fraanse parresju-
tisten daelekommen weren. Et doel daorvan 
was om de weerommetrekkende Duutsers 
zoveule meugelik ofbreuk te doen en heur 
de kaans niet te geven om de broggen op te 
blaozen. Die broggen weren veul te 
belangriek veur de oprokkende Kannedezen 
richting Frieslaand en de Polen in de richting 
Grunningen. Mar waor vochten wodt valen 
slaachtoffers en van die Fraansen bin 33 
hier aachterbleven. Al die meensken weren 
nuugd in de kezerne in Assen en in oons 
midden weren 23 oold-gedienden uut die 

goed 700 soldaoten die in die mistige naacht 
in april 1945 an de parresjute in dat onbe-
kende Drenthe daelekwammen. De 
meersten weren hier al vaeker west, mar dit 
was clan veurgoed de laeste keer. 

Et bovenstaonde mos d'r even tussendeur, 
vunnen we, mar now gaon we weer wieder 
mit et verhael van Vrouw Bult: 
Bi] oons het et in de oorlog altied een 
kommen en gaon van meensken west. In et 
kaamp Ybenhaer huusde in die tied 
alderhaande yolk. Mar et veurste kaamp 
ston in de winter van 1944/1945 leeg. Dr 
woonden in dit tiedvak mar twie meensken in 
dat kaamp en dat weren de beheerder/mon-
teur mit een zeuntien van vier jaor. Zien 
vrouw wodde in die periode verpleegd in et 
sannetorie in Appelsche. (Disse femilie is 
laeter emigreerd naor Australië, De V.) Aorig 
om te weten is, dat die beheerder stiekem 
argens in een hol op et kaamp dr een 
varkentien op naohul. Et besien zat verbur-
gen onder wat takken en roegte. Mar op een 
zekere naacht regende et piepestaelen, 
waordeur et beest zien hol vol waeter leup. 
Wi'j hebben et diertien doe onderdak 
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verschaft in een leegstaond hokke. Et is doe 
tiedelik bi'j oons bleven, mar niet veur lange, 
want as d'r kontrole kwam clan weren wi'j 
verantwoordelik. Et beest ston nargens 
riggestreerd en et is clan ok mar gauw weer 
naor et kaamp verhuusd. 
En an die oorlog komt mar gien aende, zocht 
Vrouw Bult. Ze sch rift clan veerder dat ze uut 
en gedurig getuge weren van lochtgevech-
ten en dat de Duutsers in Gaasterlaand heur 
V- waopens opluten tegen Engelaand. 
'Eerlik zegd vun ik dat een machtig gezicht, 
as d'r weer een dikke rookwolke an de locht 
kwam. Neffens de Duutsers hadden ze mit 
dit waopen een groot sukses. Et gebeurde 
nog al es in de oorlog, dat d'r belonnen 
lossleugen as et hadde wi'jde. Meerstal 
weren dit belonnen die de Engelsen bruuk-
ten veur de verdediging van Londen. Disse 
versperringsbelonnen hongen op een 
bepaolde hoogte boven de steden en weren 
mit een kaobel an de grond verbunnen. (De 
Engelsen hadden de hope dat de Duutse 
vliegtugen tegen die kaobels en de belonnen 
vliegen zollen en dat was naachs dus ok wel 
veur te stellen dat zoks ok wel gebeurd is, De V.) 
Op een bepaolde dag dat et hadde wi'jde, en 
we krek zatten te eten, kwam d'r mit een 
dikke storm uut westelike richting zoe'n groot 
geveerte op oons andrieven. We schrokken 
daor wel van, want et ding vleug betrekkelik 
lege. Op kaamp Ybenhaer hebben ze nog 
perbeerd et geveerte te pakken te kriegen, 
mar die poging mislokte. De belon dreef 
veerder richting Veenhuzen. We hebben 
daor veerder niks weer van verneumen, hoe 
dat oflopen is. 
Op vier feberwaori mos mien man naor 
Oosterwoolde mit oons laeste peerd. Et dier 
zol vodderd wodden, as et goedkeurd 
wodde, en wi'j wussen dat et gien gebreken 
hadde. Op 'e middag, om een ure of viere 
henne, kwam d'r bericht, dat mien man mit 
naor Assen. Tegere mit nog acht aandere 
mannen mossen ze 27 peerden naor Assen 
brengen. Et wodde een barre tocht, en et 
was eerdedonker. In de baarms mossen ze 
oppassen dat ze niet in die ienmaansgatten 
terechtekwammen, die daor op last van de 

Duutsers greven weren. (Disse gatten van 
80 bi'j 80 cm weren mit een onderlinge 
ofstaand van 10 meter links en rechts van de 
weg greven as schoelplak veur de Duutse 
soldaoten bi'j vliegtuuggeveer uut de locht. 
Desondaanks raekte d'r toch een peerd in 
zoe'n gat. Dat peerd is de mannen ontkom-
men. Veur- en aachterop de stoet leu pen as 
bewaeking Duutse sold aoten en veurdat de 
mannen an de tocht begonnen, mossen ze 
allemaol heur Ausweis (persoonsbewies, De 
V.) inleveren. Op de Witte Wiek haelden de 
Duutsers een boer uut de stal, die daor mit 
de koenen an et wark was. Hi'j mos de 
manluden mit peerd en waegen volgen en 
as de peerden in Assen bi'j de kezerne 
ofleverd weren, mos hij oonze mannen an 
zien huus toe weerommebrengen. In de 
kezerne was ok alles pikkedonker. Mit hulpe 
van zaklanteerns wodde bi'jlocht. Dat d'r 
gien ongelokken gebeurd binnen is een 
wonder. Doe de peerden op et plak van 
bestemming vaastezet weren, kregen de 
mannen heur pepieren weeromme. Doe mar 
zo gauw meugelik op huus an, in de donkere 
naacht. Bi'j oons lag iederiene op bedde. 
Oonze jongste zeune Jan was doe drie 
weken oold. Om ien ure naachs wodde ik 
wakker. De klelne jonge mos om die tied 
voeded wodden. Mien man was doe nog de 
hieltied niet weeromme. Dat maekte mi'j 
bange, want nao acht ure moch ie je 
hielendal niet meer op 'e straote vertonen. 
Gelokkig, om half drieje in de naacht heurde 
ik him thuuskommen. Hi'j was van De 
Smilde lopen kommen, allienig. Hi'j vertelde 
dat hi'j gien meenske tegenkommen was. Ok 
gien Duutsers. Et gevolg was wel, dat we op 
dat mement hielemaol zonder peerd zatten. 
Op een boerebedrief is dat netuurlik niet te 
doen. We kochten daoromme een Russische 
kedde om et perbleem op te lossen. Die bees-
ten mochten destieds vrij invoerd wodden. 
We kochten him van een zekere Kamminga 
uut Ureterp. We hebben et peerd al gauw 
weerommestuurd, we konnen d'r niks mit.' 
In augustus gaon we veerder mit et verhael 
van Vrouw Bult. 
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Henk Bloemhoff lat tiedens de prissentaosie een leut 
nommers van de n/fe cd heuren. 

Van de redaktie 

Nije cd Dag, Stellingwarvers 

Oflopen 22 april verscheen van Henk 
Bloemhoffde spiksplinterni'je cd Dag, 
Ste//in gwatvers. Et eerste exemplaor was 
veur Bettie Bakker-van der Heide uut 
Westervelde, zi'j is 
de wedevrouw van 
Jouk, die o.e. de 
tekst van et 
bekende lietien 
Waorde Lende 
schreef. Op de nie 
cd staon vuuftien 
lieties, waorvan 
twieje mit een tekst 
van Jouk. Behalven 
Waor de Lende is 
dat et vermaeke like 
De me/kster. Twie 
ere teksten bin van 
H.J. Bergveld; 
Veurjaor en 
Vremde ofgeunst. 
Daornaost vertael- 
de Henk Bloemhoff de tekst van et lietien 
Catch the wind van folksinger Donovan in 
yang de wiend. Donovan is iene van de 
'veurbeelden' van Henk Bloemhoff, naost 
o.e. Bob Dylan en Joni Mitchell. De ere 
teksten en de meziek op de ni'je cd bin van 
Bloemhoff zels. Op de cd begeleidt de 
zanger himzels op gitaar en mondharpe. Bi'j 
sommige nommers wodt hi'j begeleid deur 
Sietske Bloemhoff op dwasfluite en akkor-
deon. Daornaost is bi'j een peer lieties de 
zang van Ineke Kastelein te heuren. 
De oplaoge van de cd was in eerste 
instaansie bepaold op vuufhonderd exem-
plaoren, mar die weren binnen een weke 
nao et verschienen op. De uutgever het 
mitien besleuten om d'r nog es driehonderd 
bi'j te maeken. 

Eerder verschenen van Henk en Sietske 
Bloemhoff de twie langspeulplaeten 
Singe/iers (1977) en In Twie/ochten (1980). 
Daornaost staon dr van heur een peer 

nommers op 'n 
Wiende/daore, een 
life-elpee uut 1982, 
die tiedens een 
Oost-Nederlaans 
meziekfestival in 
Oosterwoolde 
opneumen is. Dat 
festival wodde 
orgeniseerd bi'j 
gelegenhied van et 
tienjaorig bestaon 
van de Stellingwar-
ver Schrieversronte. 
De vuuftien lieties 
die op Dag, Ste/-
/ingwarvers te 
heuren binnen, bin: 
Waorde Lende, 

Makkinge, Bisschop Guido, Jan mit de pette, 
Hee k/eine blonde, Oo/de plaetse, Ge/okkige 
meensken, Veurjaor, 't Ste//in gwanier 
feestlied, Fodde/potteri j,  De me/kster, 
Lende/aand, zunnekaant, yang de wiend, 
Ku/tuur en Vremde ofgeunst. De eerste achte 
en et alderlaeste vassien bin indertied 
opneu men deur Omroep Frieslaand, de eren 
bin eigen opnaemes in de studio van Jan 
van der Linden in Noordwoolde, uut de 
tiedrekte 2001-2004. 

Et ontwarp van et hoesien en 
et bi'jsleuten tekstboekien is 
van Albertha Bloemhoff. De 
cd wodde uutgeven deur JAZ 
Music uut Liwwadden en kost 
€ 14,95. 
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De redaktie van Dc Ovend hecht an 
bestaonde rebrieken, mar is ok in veur es 
wat ni'js. Vandaor, dat ik disse tiltefonische 
vraoge kreeg: 'Wat is jow mooiste boek en 
wit ie daor wat over schrieven?' 
1k zee mitien votmondig ja, omdat ik et een 
goed initiatief vun en omdat ik daor now wet 
tied veur hebben zol. En die vraoge zot 1k 
toch ok wet beantwoorden kunnen moeten, 
docht 1k doe. Mar aj' d'r dan taeter goed over 
naodaenken gaon, bliekt et antwoord niet zo 
lenvooldig te wezen, temeensen niet veur 
mi'j. Want, hoe pak 1k dit an? 
Eintiks is et mi'j mit de bri'jtepet opvoerd: et 
lezen en veurtezen. Mien moeder het oons 
attied hiel yule veurtezen. Ze kon dat goed 
en mooi. Zets las ze ok hiel yule en in mien 
ogen goeie boeken. Ze kon ok vtogge lezen 
en dan ok nog hiel goed. As ze et boek uut 
hadde, kon ze dat ok goed naovertetlen en 
had ze d'r een eigen miening over. 
Mien vader las ok vute, veurat nao zien 
warkzeme teven en naodat hi'j uut de 
potetiek gaon was. As wi'j mit de jaordag een 
boek gavven, weren ze d'r attied btiede mit. 
Ze hadden ok een kaaste vol mooie boeken. 
Doe ik staegd was op 'e kweekschoete bin ik 
van 1964-1970 warkzem west in Oranje-
wootd, an de Atbertine Agnesschoete. In die 
tied bin ik ok trouwd mit Jan en in 1971 bin ik 
an de dörpsschoele benuumd. In 1976 is Jos 
geboren. Deur mien eigen kiender en deur 
mien wark heb ik hiel veut mooie kiender-
boeken lezen en veurtezen. Bi'j mien eigen 
kiender weren de Berenboeken van Stan en 
Jan Berenstain en de Gouden boekjes een 
hiete periode slim poputair. 
Kies 1k now een boek wat te macken had mit 
mien eigen jeugd, mit de jeugd van mien 
eigen kiender, of mit mien wark op schoete? 

Dat zot netuurtik best kunnen, mar wetk boek 
moet ik dan toch kiezen? Mar wat aander-
ders perberen. 
Kies ik een boek uut at die boeken die ik 
mien teven lezen hebbe? Daor kom ik toch 
nooit uut, om dan mar iene over te hoten? 
Had ik now mar opschreven wetke boeken ik 
lezen hadde en daorbi'j hoe ik ze vun. Mar et 
is ok nog zo, dat 1k dan eintik ok nog weten 
mos in welke periode van mien teven ik dat 
boek las, want 1k heb ontdekt, dat as ik 
fteurig, onbezorgd was, dat 1k dan ere 
boeken keus en mooi vun dan wanneer et 
een muuilike tied veur mi'j was. Om een 
veurbeetd te geven: 1k hebbe wel es een 
periode had, dat 1k attiend mar boeken las, 
waor as de bieb een 'smite-stikkertien' 
opptakken zot. Doe wot 1k niet, dat een boek 
mi'j nog verdrietiger maekte as ik at was. 
Eintiks zot 1k alte boeken die ik ooit es et 
mooiste vun, opni'j lezen moeten om te 
weten, of ik d'r nog zo over daenke. 
Mar dat herlezen van at die mooie boeken is 
netuurlik ok een kwestie van tied en die heb 
1k op dit mement niet, omdat 1k dan niet op 
tied ktaor wezen zat veur et uutkommen van 
De Ovend. Et liekt mi'j trouwens nog wet es 
aorig om te doen. 
Kies 1k mien poesieatbum waor 1k slim wies 
mit bin? Kies ik een fotoboek van mien 
kiender? Dat zot 1k misschien wel mitnemen 
naor een onbewoond eitaand. 
Kies 1k dat mooie krudenboek, happiesboek, 
keunstboek? Now ik meer tied heb interes-
seert me dat ok meer. 
Kies 1k die mooie ANWB atlas die 1k krek 
kocht heb? Op dit mement heb ik veul 
betangstetting veur reisboeken. Et is dus 
weer zo, dat de omstanigheden te macken 
hebben mitjow boekekeuze. 
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Kies ik dat aquarelleerboek dat 1k krek kocht 
heb? Dat bin ik ok es wat an et uutperberen 
naemelik. 
Kies 1k et ofscheidsboek wat de kiender van 
schoele veur mi maekt hebben? Dat vien ik 
toch ok wel hiel mooi! 
Kies 1k een boek uut mien eigen boeke-
kaaste? 1k zal een peer opnumen die 1k mooi 
vien: De aarkinderen van Jean Auel, de 
boeken van Bomans, Carmiggelt, Youp van 
't Hek, Hannah Green 1k hebje nooit een 
rozentuin beloofd, Inkeer en uitweg, Bij de 
sneeuwkonin gin en Dubbel leven. 
Yvonne Keuls Jan rap en z'n meat, De 
moeder van David S, Annie Berber en het 
verdriet van een tedere crimineel. 
Tessa de Loo, Jerzi Kosinski, Connie 
Palmen De vriendschap, IM, Nicolas Evens 
De paardefluisteraar, De wolvenlus, Isabel 
Allende, Kader Abdolah, Marianne Frederik-
son. Opholen, et is vusen te yule... 
Omdat 1k niet kiezen kan, moet 1k de keuze 
kleinder maeken. Now heb 1k et volgende 
bedocht: 1k kieze de mooiste roman, die ik 
lezen hebbe in 2005! Van 1 jannewaori (ok 
de dag dat mien FPU ingong) tot en mit april, 
vier maonden dus. Dat was De passievrucht 
van Karel Glastra van Loon. 

Eerst even over de schriever: hi'j is geboren 
in 1962, warkt as freelance journalist en 
tillevisiemaeker. As journalist schrift hi'j ok 
veur de Margriet en daor bin 1k op abon-
neerd. Daordeur weet 1k ok, dat hi'j drie 
jonge kiender het en dat dr in jannewaori 
2004 een hersentumor konstateerd is, doe 
hi'j in Amerike was veur zien wark. Hi'j schrift 
daor hiel eupenlik over. Ondaanks et felt dat 
et hiel eernstig is, blift hi'j hiel positief en dat 
vien 1k bewonderensweerdig. 1k hope zo, dat 
et goed mit him oflopen zal! 
In 1997 verschient zien eerste literaire wark: 
Vannacht is de wereld gek geworden, een 
bundel reisverhaelen (bin ik in an et lezen). 
In 1999 verschient zien eerste roman: De 
passievrucht. Hi'j wint hiermit de Generale 
Bank Literatuurprijs en ok de jongerenjury 
wist him as winner an. 
Zien twiede roman is Lisa's adem (heb 1k 

nog niet lezen) ok schreef hi'j nog De 
onzichtbaren. 
Mar now naor Dc passievrucht, de vrucht, 
die et risseltaot is van passie. Et boek gaot 
einliks over de vraoge: Is alles warkelik zoas 
wi'j daenken dat et is? En et antwoord is 
iedere keer 'nee'. Et is warschienlik aanders 
as wi'j daenken dat et is. Et gaot over de 
zuuktocht van een heit die ontdekt, dat zien 
zeune zien kiend niet wezen kan. De mem 
van et kiend is wegraekt. Op zuuk naor de 
biologische heit, 'de dader', nemt de verteller 
de lezer mit op reize deur zien verleden. 
Alles wat de heit al die jaoren over himzels 
en zien leven geleufd het, moet hi'j herover-
wegen. En hi'j zal antwoord geven moeten 
op vraogen die hi'j liever nooit steld hadde. 
Wat weet le einliks van diegene die aj' 
Iiefhebben? Hoe goed ken ie diegene die 
jow et meerste naobij bin nen? 
1k vun et boek spannend, mitslepend en 
ontroerend. Et lest vlot, de bladspiegel 
sprekt me an en de thematiek ok. Et plot 
vien ik biezunder stark. Now mar weer naor 
et volgende moole boek. As d'r toch glen 
boeken weren... 
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Yvonne Berga-Bronkhorst 

Stellingwarvers in et buterlaand en heur wottels 

Doe mien grootvader Sietse Oosterloo van 
De Hoeve in 1952 ofscheid nam van mien 
moeke Margaretha Bronkhorst-Oostertoo, 
zien ooldste dochter, die mit heur gezin naor 
Zuud-Afrike emigreerde, heur ik him nog 
zeggen: 'Now zus onthoot, dezelde maone 
schient Ok veurjow!' 
1k, Vonnie was doe dattien jaor en heur oold-
ste kleindochter. Gien van beide wussen 
doe, dat ze mekeer niet in dit leven weerzien 
zolten. 

Nao de oorlog was d'rweinig geld en dus 
was de fiets et algemiene vervoermiddet. 
Wi'j woonden in Lisse, Zuud-Hottaand, en 
om mit vekaansie naor Opa en Oma gaon te 
kunnen, was altied veur mi'j een groot feest! 
Op 'e fiets naor Amsterdam, mit de boot over 
et tesselmeer naor De Lemmer, clan weer 
mit de fiets naor De Hoeve. Aorig vermuui-
end veur een acht- negenjaorige, de lange 
tocht op iene dag, mar ik docht d'r niet over 
om een kik te geven! Altied btiede om et 
witte schelpepattien weer te zien, want clan 
weren we dichte bi'j. Ja heur, daor kwam et 
kleine boerderi'jgien at in zicht. En van 
verens zaggen ze oons at op 'e fietse 
ankommen. Mien vader was altied et 
zwaorst betaeden, aktetassen vol mit 
begage en mien breur Rudie aachterop en 
mien zussien Ets veurop de fiets. Mien 
jongste breurtien Bob bi'j moeke veurop, 
atles mos mit op 'e fiets, wiets ik mien eigen 
fiets hadde. Nao et begroeten wees opoe an 
waoras wi'j staopen mossen, in een 
butenhusien mit twie kaemerties. 

Opa gong mit me mit de sloten bijtanges en 
wees mi'j waoras ik de grootste brummets 
vienen kon en ptokken. We kregen een 
maantien mit van Opoe en daor mossen ze 

in. Zi'j hulp mit om d'r sjem van te koken en 
dat pottien gong mit naor huus. 
Van mien vader kreeg ik mien eerste 
zwemlessen in de Lende, die an de 
boerderi'je greensde. Eerst vun ik et mar 
vies, at die btoedzoegers an mien bienen, 
mar hi'j trok ze d'r zo of en teerde me om d'r 
niet bange veur te wezen. Nao oftoop moch 
ik een peer waeterteties veur moeke en opoe 
plokken. Ok et melken van opa zien twie 
koenen vun ik biezunder om naor te kieken. 
Hi'j gaf me clan een beker metk mit schoem 
d'r op om te drinken. 
As dörpskiend in Lisse, kwam veur mi'j et 
waeter uut een kraene, mar hier mos vader 
of opa waeter pompen mit de pompe op 'e 
dete. Thuus was et husien onder de trappe, 
hier aachter in de koeiestat en et zitptak was 
van wit buund hoott. 
Mien omke Sierd Vogetzang van Steggerde 
hadde een botien en nam mien vader mit uut 
visken en ik moch mit. Dromend over de 
raand van et botien hangende, kiekende in 
et waeter en clan de btaeden van atte 
waetertelies tel ten. 
Ok gongen we deur een kteine stuus, die 
omke Sierd mit de haand bediende. 
Dus as kiend was de boerderi'je van mien 
Opa en Opoe vol interessaante ni'je 
erverings veur mi'j. Ok om at mien omkes en 
tantes, neven en nichten op 'e Rizzerd, 
Ni'jlaemer, Steggerde, Wolvege en Noord-
woolde te bezuken en kennen te teren, was 
een betevenis op himzets. 1k vuutde me zo 
beveurrecht om diet wezen te meugen van 
zoen grote femitie. 
Et Steltingwarfs vun ik altied prachtig, as ik 
naor mien omkes en tantes tuusterde, want 
ze praotten et attemaote. Bi'j mi'j gongen ze 
altied over op et Nedertaans, mar onder 
mekeer was et Stettingwarfs. Omdat mien 
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moeke at jong naor Haarlem vertrok om daor 
te warken en daor laeter mien vader tegen 
kwam, was zi'j d'r meer op insteld om 
Nederlaans te praoten. Mien tante Riek 
volgde heur naor Haarlem en as die op 
bezuuk kwam, heurde 1k wel dat 'vremde 
taeltien', dat zi'j onder mekeer praotten. 

In Zuud-Afrike vestigden mien oolden heur in 
Pretoria en wi'j, de vier kiender mit femilies 
wonen nog altied in en om disse stad. Nao 
vuventwintig jaor nam 1k twie jaor leden et 
besluut om weeromme te gaon naor waor as 
mien moeke opgruuid was, as ooldste 
dochter van negen kiender en veur zoveer 
as de tied et toeleut zovule meugelik mien 
nog levende omkes, tantes, neven en 
nichten weer te ontmoeten. Deur elkeniene 
bin ik hiel hattelik ontvongen en ik was ok in 
staot om mien nicht Annie Oosterloo, 
oorspronkelik uut Hooltwoolde en heur man 
Joop, now uut Assen uut te neudigen veur 
een bezuuk an Zuud-Afrike. En dit jaor in 
meert en april bin ze hier west. Zo hoop 1k 
dat dr meer volgen zullen en dawwe zo 
oonze wottels mit de Stellingwarven 
verstevigen blieven zullen! 
1k praot dr now een tael bi'j, Afrikaans. 'Bale 
dankie dat u na my geluister het', en indien 
daor belangstelling veur is: 'Kan ek volgende 
keer met u gesels oor ons worteiskiet as 
gesin hier aan die suidpunt van Afrika! 

(De redaktie ropt meensken op as ze 
goenend kennen, die een biening mit 
Stellingwarfhebben en as die in et buter-
Iaand wonen an te vieteren om ok es zoe'n 
aorig verhael te schrieven.) 

Symposium Archeologie van de 
Stellingwerven 

De leden van de Stichting Stellingwarver 
Schrieversronte kun heur now al anmelden 
veur et symposium Archeologie van de 
Stellingwerven, dat op vri'jdagmiddag 2 
september van 1400 ure of holen wodt in 
de grate zael van t Vlechtwerk in Noord-
woolde. Dit symposium wodt op touw zet 
deur de Stichting Steliingwarver Schrievers-
ronte en is ter ere van de publikaasie van et 
gelieknaemige boek van drs. Evert van 
Ginkel en drs. Sake Jager. Bekende 
archeologen uut Nederlaand laoten heur 
locht schienen over de belangrieke onder-
zuken op et terrein van de Stelflngwarver 
archeologie. Omreden dr naost de 
geneudigden veur dit symposium nag 75 
kaorten beschtkber binnen am disse 
biezundere middag bij te wonen, kun leden 
van de Schrieversronte mar ok leden van 
historische verienings heur anmelden, bi'j 
veurkeur schriftelik. De kosten bin 7.50 
euro, twie consumpties inbegrepen. As 
dagveurzitter tredet op drs. Remco Heite 
uut Wolvege, oold-burgemeester van 
Stellingwarf Westaende. Et boek kan ok 
alvaast besteld wodden en daor geit veur 
Schrieversronte-leden en leden van de 
Historische Verienings een kotting van Euro 
4.95. Ft boek gelt Euro 2995 mar mit de 
ledekotting Euro 25,00. Et boek is in een 
groat fermaot uutvoerd, telt 208 pag. en 218 
illestraosies en wodt et standerdwark op dit 
terrein. Et is niet alliend een slim leesber 
boek wodden. mar et voldot ok an de 
wetenschoppelike elsen, die steld wodden 
mossen. 
Anmeldings en bestellings naor Stichting 
Ste llingwarver Schrieversronte, Willinge 
Prinsstr. 10. 8421 PE Oldeberkoap, email: 
info@stellingwarfs.nl  fax 0516-451109 of 
till. 0516-451108. in de augustus-Ovend en 
de boekekraante Twie pond 'n stuver vie-
nen jim meer infermaosie, mar die verschie-
nen vlak veur die tied en dan is et lichtkaans 
wat te laete am je nag anmelden te kunnen. 
Wees dr dus as de kiepen bi'j! (red.) 

V 
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Pieter Jonker 

Berkoop 900 jaor: een drokte van belang 

Tjonge, jonge, jonge dat komt drop an at dat 
feestvieren in Berkoop. Staorigan hebben ze 
d'r haost dagwark van, van dat vieren van et 
900 jaorig bestaon. Et gong uut aende mit 
een groot vuurwark in de vroege ni'jjaors-
morgen. Op 27 meert was d'r een groot 
paosvuur, waor as wel 1400 meensken op 
ofkwam men. Op 7 mele was d'r een optocht 
van versierde waegens. De veurjaorsfair van 
de Lionsclub in meie en de Vuufde omloop 
van Berkoop kregen Ok wat extra omme-
daenken. En clan et bevri'jdingsconcert in de 
karke mit een koor uut Kannede dat ok bi'j 
de Schrieversronte te gaaste west het. Een 
onvergetelike middag en aovend! En wat 
hadden die 42 Kannedezen een protte 
belangstelling veur Berkoop en veur de 
Schrieversronte. Ze kregen een kleine 
fototentoonstelling over de bevri'jding van 
Stellingwarf deur de Kannedezen veurschot-
teld en een lezing over et Stellingwarfs en de 
Schrieversronte. 

warver Schrieversronte. Ft aorige van et 
boek is dat d'r zoveule meensken veur in et 
spier west hebben. Alderhaande verienings 
en orgenisaosies bin vraogd om materiaol 
an te dregen. Alderhaande meensken bin 
vraogd om een bepaolde bi'jdrege veur et 
boek te schrieven. In De DreUerston  een 
oproep om naemen te numen van dörpsfe-
guren, die as in et boek beschreven wodden 
mossen. In et begin was d'r een grote groep 
van meensken, die Berkoop slim toegedaon 
is, die mitdocht het over de opzet van et 
boek. Laeter is keuzen veur een kleine 
kemmissie mit onder eren Karst Berken-
bosch, Kiaske Veenhouwer en Roelof Dragt. 
Ft is een dik boek wodden van 160 bladzie-
den. Bi'j de prissentaosie he'k de volgende 
vraogen steld. Is et een slim spannend 
boek? Nee. Geft et boek een hiele ni'je visie 
op 'e recente geschiedenis van Berkoop. 
Nee. Is et een boek mit een hoge weten-
schoppelik perteensie. Nee. 1k hebbe daor 
drekt an toevoegd. Et is wet een hiel aorig 

Op deensdag 7 
juni verscheen et 
boek Beeld van 
Berkoop van 
schriever en 
saemensteller 
Karst Berken-
bosch die de 
geschiedenis van 
Berkoop van de 
laeste vieftig jaor 
overeidet. 
Ft boek is een 
gezaemenlike 
uutgifte van 
Plaetselik Belang 
Berkoop en de 
Stichting Stelling- Apple Tjalma rond 1955 aachter de piano in 't Waopen. Rechts zit dokter De Vries 

uut Makkinge, die in de apteek in et kefé spreekure had. 
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boek over Berkoop en veu rat van en veur de 
Berkopers. Dit boek zal veur de Berkopers 
zels een belangriek boek wezen. Heur hiele 
dörp is drin beschreven. Deurdat Berkoop in 
die vieftig jaor zoe'n verschrikkelik aktief 
dörp west het en nog is, is et wet een hiele, 
hiele lange opsomming wodden. Mar 
meensken die wat mit Berkoop hebben 
moeten heur dit boek wet antugen. Et is een 
feest van herkenning. Netuurlik is et Kast 
Iokt om nog bepaolde feiten an de vergetel-
hied te onttrekken. 1k heurde al iene zeggen: 
'Et liekt meer op een gemientegids.' Now, 
clan vien ik daj' Karst, et boek en Berkoop 
tekot doen, want et is wet hiel wat meer as 
een kaele opsomming. Daenk es an de 
beschreven dörpsfeguren, de verhaeten van 
Gerrit Hof, de mooie sfeerimpressie van 
1955 schreven deur Karst zets en at die 
beschreven feiten en ontwikke!ings in de 
Iaeste vieftig jaor, die now goed vaastetegd 
binnen. Lichtkaans dat dit boek Ok over 
vieftig jaor een interessaante bron is veur 
mennigiene die clan in Berkoop komt te 
wonen. 
En dat dr verlet is van dit boek dot blieken 
deur de antoop bi'j de verkope. De hette van 
de oplaoge van 750 was bin nen een weke at 
vot. Alt iend Ktaske Veenhouwer verkocht op 
de due aovens van et Berkoper Theater-
spektaoket at 175 boeken! Hulde, Kiaske! 

Daor moewwe et Ok nog even over hebben 
over dat spektaoket 900 jaor tussen Lende 
en Kuunder op 9, 10, en 11 juni. Et was 
biesterbaorlik zo mooi. Meer as honderd 
meensken op et podium mit tientatten 
hutpkrachten aachter et podium. In 18 patten 
wodde de gesohiedenis van Berkoop 
opvoerd, van et begin tot et aende. te 
konnen jow de ogen uutkieken. Prachtige 
lieties, schitterende kostuums, jong en ootd, 
atderhaande verrassings. Wat een huudvol 
wark. En iederiene in et spier in et Stelling-
warfs. Dr weren goenend die nog nooit een 
woord Stettingwarfs praot of zongen hadden. 
Zoe'n iendracht in et dörp. Wat een knaop is 
die Karst Berkenbosch, schepper, schriever 
en regiseur van dit attes, at hadde hi'j twie 

gewoepste hulpen in de regie: Jan en Bea 
Knot-Berkenbosch. En krek doe De Ovend 
naor de drokker zol, kwam dat verschrikke-
like tiedinge dat Jan Knot wegraekt was, 51 
jaorjong. Oat zo dichte liggen vreugde en 
verdriet bi'jmekaander, Ok in Berkoop. 
In de Stellingwarf van 22 juni jI. heb ik wat 
uutgebreider over dit theaterspektaoket 
schreven onder de titet Geert op et peerd. 

As De Ovend bi'j jim over de heerd komt, is 
krek et Berkoper kuierweekend west. Mar 
jim kun op 22 juti nog wel naor et Dixieland-
festival in de Berkoper haven, 27 juli is et 
Berkoper mark (en daor staon Martha 
Hoekstra en Johan Veenstra mit de 
Stettingwarver boekekraom) en de Eupen 
Stat zit dr at weer an te kommen: van 30 juti 
tot en mit 28 augustus. Op 10 september is 
dr nog een optreden van de Bill Baker 
Bigband. 

l3ee(d van Berkoop 
Het dop debedoop in de jaren 1955-2W5 

11 
Karst 	 : sch 

Karst Berkenbosch, Beeld van Berkoop, 
160 pag., 2005, Euro 10,--. 
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Sietske Bloemhoff 

Veurbij, veurbi'j, veurgoed veurbi'j 

Een posien leden vun de heer Koert de Boer van Tronde tussen oolde pepieren et gedicht dat 
jim hieronder lezen kunnen. Et wodde, warschienlik in de vuuftigerjaoren van de veurige ieuw, 
veurdreugen deur iene van de Trondiger aovendpraoters die doe heur 25-jaorige jubileum 
aovendpraoten vierden. De Boer het et veur oons overtypt, precies zoas hi'j et vunnen het. 

Vroeger en nu 

Het is wel mooi om dit al!emaal te heuren 

Maar een vrouw die kan soms ok a!lemachtig zeuren 

En soms zeg 1k ok weer, zij hebben het niet zo best 

Want zIj worden deur de mannen ok wel eens e!!endig pest 

Hoeveel geduld moeten ze soms al niet tonen 

A!!een al zaterdag avonds, enke! om 't verschonen 

Een vrouw het graag al/es op rege! 

Okjou smerige spullen in 't sop 

Waarom is een man dan zo'n v!ege! 

Strup dan okje hemd over de kop 

Bin de aerdappels niet gaer of het spek is verbrand 

Prompt smieten de mannen het an de kaant 

WI] kerels gaan dan zitten met een zwart gezicht 

Maar denken dan vaek niet waar 't hem an !igt 

Bij de vrouwen staat altijd al/es op tied 

En de mannen begri]pen zoks dikwi]!s niet 

Die speu!en dan maar op en zeggen wij moeten naar 't wark 

Maar denken nooit an tied as ze gaan naar de mark 

Zoo zien wij was het toch wel onge!i]k verdee!d 

En dat spreekt vanzelf dat zoiets een vrouw vervee!d 

Te samen hi] 't bedrljf, zowel achter a/s van veuren 

Help mekander ook tot het wark, dan hi] ok niks te zeuren 

En van die soort dingen kri]gt men nooit gien spiet 

Want in goede gemeenschap kun je zonder mekander niet 

En daarom kreeg de vrouw ook overal meer recht 

Want vroeger was ze veur de meld en achter de knecht 
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