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Jannes Westerhof 

Et veuroffien   

In et Friese tiedschrift De Moanne had Bouke van der Helm et laestdaegs in zien kollum over 
'it Drintse Stienwyk'. Now weten we wel dat veur veul Friezen de wereld over de Kuunder niet 
zo bekend is en dus nemen we et him ok niet kwaolik dat hi'j et spoor veurbi] De Blesse kwiet 
is. Mar doe ik et las docht ik: was et mar zo, konnen we Meppel mar ruilen veur Stienwiek. En 
as dat niet kan, clan moet 'de poort van Drenthe' mar de uutgaank van Drenthe wodden. Dat 
is niet alliend omdat bi'j et 'stad' huus een parkeerplak maekt is veur de house-keeper, hoewel 

dat wel zien lat dawwe hier niet mit echte Drenten van doen hebben. Dan hadden ze wel 

een huusbeweerder of zok-zo-wat. Nee, et gaot d'r omme dat die Meppelers hielemaol gien 
rekening holen mit buren en dat is niet Drents, ondrents om et es medern te zeggen. In et be-
stuur van die stad (over gemiente hebben ze et niet, want de dorpen doen d'r niet toe) zit een 
perti'j mit grote invloed die heur 'Sterk Meppel' nuumt en waorin de onrechtspeurders Jansen 
en Jansen et veur et zeggen hebben. Niet et duo Jansen en Janssen uut et stripverhael van 
Kuifje, mar vader Herman en dochter Mirjam. Die zitten al jaoren tegere in de gemienteraod 
veur die perti'j. Eerst was Herman fraktieveurzitter en now is dochter Mirjam him opvolgd. 
Disse Mirjam het et anlegd mit de griffier, dat is de 'eerste' adviseur van de gemienteraod 
en doe dat bekend wodde het die ontslag neumen. Now ja, ontslag, wel as griffier, mar niet 

as ambtener, zodat de gemiente him een geliekweerdige baene anbieden moet. Een baene 
waormit hi'j niet in anraeking komt mit de raod en zien vrundinne. Hi'j hoeft Mirjam Ok niet te 
adviseren, want dat dot vader Herman al genoeg a'k de Meppeler kraante goed begrepen 
hebbe. 
Al mit al dus wel stripfiguren, al kommen ze niet uut Kuifje. 
Om weeromme te komen op et bestuur van de stad, dat 'maekt him stark veur de komst van 
een Ikea en een Van der Valk'. Wiels op een peer kilemeter ofstaand in Wolvege al een Van 

der Valk en een grote woonwinkel binnen! Dat is, om et es netties te zeggen, niet zoas dat 
een goeie buur past. 
1k moet wel zeggen dat die woonwinkel in Wolvege een biesterbaorlik lillike naeme het, mar et 
zicht d'r allemaole wel kleurig uut. Mit de kastdaegen, aenlik kastmaond, was et d'r nog fleuri-
ger, doe hadden ze daor grote kastbomen volhongen mit grune en rooie bosschoppekladden. 

Doe ik om zoe'n kladde vreug, zee de winkelman tegen mi'j dat die alliend veur de versiering 
weren. De meensken wo'n vrolik van al die kleuren, zee hi'j. Daor het hi'j misschien wel geliek in. 
En omdat wi'j as redaktie graeg willen datjim mit flog meer nocht De Ovend lezen, verschient 
hi'j van now of an in kleur. 1k hope daj' niet alliend leesplezier van disse Ovend hebben, mar 
Ok yule kiekplezier. 
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Koosje Hornstra 

Doeke Duursma: 'Veurzitterschop is een nie uut-
daeging veurmij' 

Aj'm in Wolvege een wat kaelende man 
fietsen zien in een rooie jasse, mit naost him 
een zwatte Douvier, clan is dat de ni'je veur-
zitter van de Schrieversronte. Aj'm in Wol-
vege en omkrieten een wit bestelautogien 
rieden zien mit daorop de letters DDTW, 
clan ridt daor de nije veurzitter van oonze 
stichting. 
Veur mi'j is Doeke Duursma gien onbeken-
de. Hi'j is de man van Klaasje de Vries uut 
Wapservene en zi'j is krek as ik een Drents 
maegien, dat trouwde mit een boer van Der 
Izzerd. Wi'j vrouwen kennen mekeer al vanof 
oonze middelbere schoeletied, ok van et 
körfballen en bin al die tied (45 jaor) vrundin-
nen bleven. Mit nog twie bevrunde stellen dr 
bi'j bin we te skienen west in Oostenriek en 
een peer keer naor Griekenlaand op ye-
kaansie west. We hebben et dan allemachtig 
gezellig mit oons achten. Et was clan ok een 
betien een vremd idee, am bi'j Doeke op 
bezuuk te gaon en op een maendagaovend 
boven in zien kantoor, op zien huusadres op 
de Takomst (daor waor vroeger de melkfe-
briek stan), him vraogen te stellen veur dit 
interview. De ere redaktieleden weren van 
miening dat ik dit doen mos en wie bin ik clan 
om dat tegen te spreken. 
Mien eerste vraoge was waaromme hi'j dit 
veurzitterschop anneumen het. Doeke zee, 
dat hi'j wel toe was an een nije uutdaeging. 
Ft leek him wel wat am daor zien school-
ders onder te zetten, ok al is hi'j meer een 
bestuurder, een broggebouwer, clan een 
'taelman'. Bestuurlike ervering het hi'j in elk 
geval genoeg. Vice-veurzitter van de 
Maotschoppi'j van Laandbouw, veurzitter 
van de tenielveriening De Vriendenkring op 
'e Izzerd, veurzitter van de kleuterschoele, 
penningmeester van de VVD, oprichter-
veurzitter van de ofdieling van de Rotary in 

Oranjewoold in 1978 (en lid tot an 2006), 
veurzitter van de VVV Wolvege, veurzitter 
van de Herensocieteit van Der Izzerd, daor-
naost nog bestuurslid van de Rabobaank en 
et Waeterschap De Sevenwolden en hi'j was 
ok nag jaorenlaank gemienteraodslid van 
West-Stellingwarf. 
Doeke Duursma is in 1944 in et ziekenhu-
sien van Wolvege geboren as de ooldste 
in et gezin van Ybe en Grietje Duursma. 
Duursma Sr. het jaoren leden trouwens ok 
bestuurslid west van de Schrieversronte. 
Nao Doeke kwammen dr nag twie zussies. 
Hi'j gruuide op op de boerkeri'j op 'e Zanen, 
een buurtschap ten noorden van Der Izzerd 
an de Kuunder. Een maoi plak midden in de 
vri'je netuur. Naa zeuven jaor op de legere 
schoele in Hooltwoolde, kwam Doeke in de 
twiede kiasse van de Legere Laandbouw-
schoele in Wolvege. Op zien zestiende gang 
hi'j thuus an et wark en volgde daarnaost 
twie jaor laank drie aavens in de weke de 
Haandels-aavendschaele, waor as hi'j op 'e 
brommer henne gang. Zien hiele veerdere 
leven het hi'j belangstelling holen veur tech-
niek en hi'j besleut et boerebedrief vaarwel 
te zeggen. Hi'j gang an et wark bi'j Lukkes 
in Wolvege en legde bi'j de meensken de 
twiede-net antenne an veur de tillevisie. 
Daarnao warkte hi'j bi'j de Erres Radiofe-
briek in Sneek en as laeste bi'j smid Tadema 
in Katliek, waor as hi'j him specialiseerde in 
gas,waeter en elektrisch. 
Ondertied was Doeke ok deurgaon mit zien 
aandere grate hobby: de muziek. Hi'j speult 
niet anverdienstelik op 'e monieke. Saemen 
mit Dirk Bruinenberg en Niek Oastra heurde 
hi'j bi'j de aprichters van de bekende me-
ziekgraep De Red Comets uut Haoltpae. 
Die graep hadde vaeke gezaemelik fesies 
mit Krantjangclub De Weltanns van Wapser- 



vene en daorvan was Klaasje de veurzitster 
De vonke is trouwens oversprongen bi'j et 
daansen mit een lucifesdeusien tussen de 
kinnen... In 1967 kreeg Doeke de kaans 
om in Hooltwoolde, an de Ottersweg, een 
karkeboerderi'je te huren en dus was hi'j 
weer weeromme bi'j zien eerste beroep: 
boer wezen, mar now op himzels. Boere- 

ken eupendaon en daoraachter ston hi'j (of 
zi'j) en maekte dudelik dak tot zoveer moch 
en niet veerder. Now bin ik niet bange veur 
honnen en ze zeggen dat die dat roeken 
kunnen, dat ik heb rustig staon te waachten 
tot dr iene kwam en ondertied wat mit him 
praot. Gelokkig kwam Klaasje me al rap uut 
mien toch wel wat benarde pesisie bevri'jden 

Doeke Duursma, de nije veurzitter van de Schrieversronte. 

dochter Klaasje zee heur goeie baene as 
cheffin bi'j V en D in Grunningen op en ze 
trouwden in datzelde jaor. Nao een peer jaor 
wodde dochter Marieke (1973) geboren en 
daor kwam Iaeter zeune Ybo (1977) nog bi'j. 
Daormit was heur gezin kompleet. 
Op disse boerkeri'je leup ok al een grote 
zwatte bouvier rond en die was niet veur 
iederiene even makkelik. Et was een hiele 
goeie waekhond. 1k herinner me nog best 
die keer dak op een middag bi'j heur wezen 
mos en deur de veurdeure binnen kommen 
was. Daornao hek de deure naor de keu- 

In 1973 bouwde Doeke zels de eerste 
ligboxestal in disse buurt. De stal staot d'r 
nog altied, mar et gezin begon in 1978 an 
een nij aeventuur. Saemen mit neef Doeke 
Punter en zien vrouw Jan nie begonnen ze 
as eersten in ruilverkaveling Midden-Tjonger 
een ni'j bedrief an de Ruskemaodenweg op 
Der Izzerd. Disse boerkeri'je was pal tegen-
over et stee waoras vroeger zien heit zien 
boerkerije hadde en zo was hi'j weeromme 
op zien oolde plakkien. Twintig jaor hebben 
ze daor saemen boerkt, mar in 1998 kreeg 
hi'j zovule hinder van de rogge, een oolde 
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kwaol, dat veerder warken aenhik niet meer 
meugehik was. Bi'j beide was d'r glen opvol-
ger, dus wodde de grote stal mit twie woon-
huzen verkocht. Doeke en Klaasje kochten 
een ni'j huus in et plan De Takomst en nao 
wat verbouwings hebben ze daor een hiel 
gerieflik huus van maekt. Plannen om nog 
es weeromme te gaon naor Der Izzerd bin 
d'r niet meer. Mar ie weten mar nooit. 
Omdat Doeke nog te jong was om stille te 
zitten is hi'j nao verhoop van tied mit een 
eigen bed rief begonnen, een ienmaansbe-
drief DDTW: Doeke Duursma Te Wolvege 
en ok now is de cirkeh rond en komt him zien 
kennis van et anleggen van gas, waeter en 
elektrisch van pas. In de weke is hi'j daor 
vier daegen mit doende en omdat hi'j eigen 
baos is kan hi'j zien eigen tied indielen. Dat 
komt dus mooi uut veur zien ni'je bestuurs-
baene as veurzitter van oonze stichting. 
De kiender bin ondertussen et huus uut. 
Marieke woont mit man en twie zeunen in 
Voorschoten en Ybo mit vrundinne in Wol-
vege. Et hebben van kleinkiender en clan zo 
veer vot betekent, dat ze vaeke naor Zuud-
Holland reizen, mar Doeke mag hiel graeg 
autorieden, dat dat is veur him gien enkel 
bezwaor. 
Op mien vraoge hoe zien femile et vun dat 
hi'j disse betuursbaene annemen zol, zee 
Doeke dat dr wel wat bedaenkehik keken 
wodde, omdat hi'j ommes et wat kalmer an 
doen gaon zol, mar dat ze him steunden in 
zien keuze. Zien heit zee, dat hi'j et netuurhik 
annemen mos, want zoks was een hiele ere. 
Van de kiender kan de zeune wel Stelling-
warfs praoten, mar de dochter het et nooit 
praot. Doeke het zels tot zien zeuvende jaor 
alliend mar Stellingwarfs praot en daor op 
'e schoele Nederlaans bi'j leerd. Hi'j het zels 
in de vuufde klasse veur meester Oosterloo 
een stok vertaeld in et Stellingwarfs. In zien 
tied in de gemienteraod en et bestuur van 
et waeterschop is hi'j altied in de streektael 
praoten bhieven, krek as Theo van der Bles. 
Mit et lezen in disse tael het hi'j gien per-
bleem, mar dr in schrieven kan hi'j (nog) niet. 
Al praotende dee bhieken, dat Doeke al hiel 

wat meensken van de Schrieversronte kent. 
Hi'j kwam over de vloer bi'j Jannes Nijholt, 
len van de oprichters, en die het zels in de 
begintied van de Rotary daor nag es een 
lezing in et Stellingwarfs holen. Hi'j kende 
Henk en Sietske Bloemhoff wel deur zien 
heit Ybe. OoId-veurzitter Klaas van Weperen 
kende hi'j ok al, deurdat Klaasje en de vrouw 
van Klaas, Anneke, saemen op et kantoor 
van de WV warken en ok Anne Mulder 
kende hi'j goed, die woonde op De Takomst 
een peer huzen veerderop. 
Doeke het zien 'stagetied' (hi'j dri'jde veur 
zien officiële benuming as veurzitter al een 
peer maonden in et bestuur mit) as plezierig 
erveren en is doe al yule te weten kommen 
van hoe as de orgenisaosie dri'jt. Hi'j zicht 
de toekomst mit vertrouwen tegemoet. Hi'j 
zal perberen am de Schrieversronte, mit zien 
1300 leden, op dit nivo, en liever nag wat ha-
ger, te begeheiden. Hi'j kikt uut naor de kom-
mende aktiviteiten, zoas et popkonsert op 2 
juni, de uutvoering van Muziek op Stapel, et 
projekt am de Bekhofschaans henne en zo 
veerder. Doeke is positief over de schrieve-
ri'je, waor ok jongeren bi'j betrokken wodden 
en de aktiviteiten op tenielgebied. 
Doeke Duursma het dr zin an en daor kan 
de Schrieversronte zien veurdiel mit doen. hk 
weenske him daor naemens de redaktie yule 
sukses mit. 
Doe we, al aorig laete, naor beneden gon-
gen, kwam de zwatte bouvier wiemehstat-
tende op zien baos toe. 



HARMEN HOUTMAN 

Stoezeboolten 

Ranke soldaoten mit berernussen: 

leger op et waeter, 

geheurzem an de wiend 

die alle koppen zwiegzem 

Or 
 

dczclde kaant uut wi'jen lat 

! 	rietploemen steevaaSt volgend 

as et peleton tensiede ttekt 



Henk Bloemhoff 

Oonze tael, oonze zorg 

Aovend over veldnaemen 

Op 21 november hut de Steltingwarver 
Schrieversronte een aovend over veldnae-
men. Die aovend was veur de leden van de 
vetdnaemekemmissie en veerder veur een 
tat meensken van de historische verienings 
van Appetsche, Oosterwoolde en inketde 
ptaetsetike geschiedenistiefhebbers uut Lan-
gedieke, omreden in die dorpen op et heden 
perbeerd wodt om zoveut meugetik van de 
ootde vetdnaemen nag op te schrieven mit 
advisering van of in saemenwarking mit de 
Stellingwarver Schrieversronte. D'r kon-
nen zoe'n twintig meensken welkom hieten 
wodden in et Schrieversrontegebouw. As 
aovendveurzitter hut ik eerst zels een intei-
ding over naemgevingsetementen in oonze 
gemienten en over et vetdnaemeonderzuuk 
van de Schrieversronte in et atgemien. Daor-
nao kwammen twie biezundere sprekers an 
et woord. 
De heer Piet van der Lende uut Amsterdam, 
van vroeger uut de Westhoeke, hut een mooi 
verhaet over zien onderzuuk naor de nae-
men van Sunnege en Ooldetriene. De heer 
dr. Rudi Ebeling, van vroeger van et Neder-
saksisch tnstituut van Grunningen, hut een 
interessaante inteiding over et ontstaon en et 
vertoop van et onderzuuk naor vetdnaemen 
indertied an de Rieksuniversiteit Grunningen. 
Hi'j vertetde hoe et grate onderzuuk in Dren-
the vroeger attegeer vorm kregen hadde, 
mit naeme Ok deur et wark van de heer Jan 
Wieringa, en hoe dat materiaot now in et 
Rieksarchief in Drenthe beweerd wodt. 
De Stetlingwarver Schrieversronte is inder-
tied an vetdnaeme-onderzuuk begonnen 
naor et veurbeeld van et Nedersaksisch 
lnstituut. Wet bin we, am et veerder brengen 
te kunnen, op een eigen meniere deurgaon. 

Dat het onderdehaand vuuf uutvoerige veld-
naemeboeken opleverd, die uutgeven binnen 
deur de Schrieversronte en die deur kenners 
slim wardeerd wodden. Dat komt niet al-
lienig deur de naemen, mar ie vienen d'r Ok 
een hiete protte historische gegevens in. De 
hiele riegel hiet Ve/dnaemen van Ste//in g-
warf, en de naemen van de boeken die an 
now toe uutgeven binnen, bin de votgende. 
We numen ze even, omdat de uutgiften dr 
deur een tange riegel jaoren henne kommen 
binnen en ni'jere, veurat jongere tezers van 
De Ovend zutten hier misschien nog aorige 
ankneupingspunten in ontdekken kunnen. 

Diel I. Ve/dnaemen van Ste/Iingwarf Die! /. 
Nijhoo/tpae en Nijberkoop. Schreven deur 
Ph. Btoemhoff-de Bruijn. Oosterwoolde, 
1982. 
Diel II. Ve/dnaemen van Ste//ingwarf Die! //. 
Donkerbroek. Schreven deur Ph. Btoemhoff-
de Bruijn. Oosterwoolde, 1984. 
Diel III. Ve!dnaemen van Ste//in gwarf Die! !!/. 
Der !zzerd, Hoo/twoo!de, Nifhoo/twoo/de. 
Schreven deur Ph. Btoemhoff-de Bruijn en Y. 
Duursma. Oosterwoolde, 1988. 
Diel IV. Ve/dnaemen van Stellingwarf Diel /V 
De Fochte/. Schreven deur 0. de Vent. Oos-
terwoolde, 1991. 
Diel V. Ve/dnaemen van St&/ingwarf Die! V. 
De Lan ge/i!!e, Munnikeburen, Niitriene, 
Scharpenzee!, S/iekenborg, Spange. Schre-
ven deur P. van der Lende. Berkoop, 2003. 

Wat de heer Van der Lende te vertellen 
hadde op disse aovend zal verschienen in 
zien ni'je vetdnaemeboek over Sun nege en 
Ooldetriene. Dat wodt diet VI in de riegel 
vetdnaemeboeken. De bi'jdrege van dr. 
Ebeling verschient niet in boekvorm, mar et 
leek mi'j de muuite weerd am zien historisch 



biezundere infermaosie mit een stok aach-
tergrond die ok veur oons eigen onderzuuk 
van belang west het, wet vaaste te leggen, 
en om et len en aander veur een briedere 
groep bekend te maeken. Veur meensken 
mit interesse veur taet, kuttuur en arfgoed, 
lezers van De Ovend dus. 
Dat hieronder vienen jim de tekst van de 
heer Ebeling. 

Et Nedersaksisch Instituut en zien veld-
naemeprojekten (deur dr. R.A. Ebeling) 

Ft Nedersaksisch Instituut van de Rieksuni-
versiteit Grunningen wodde sticht in 1953. 
Zets was 1k daor mitwarker tot 1999 an toe. 
De eerste hooglerer-direkteur, zoas dat 
doedertieden hiette, was K.H. Heeroma. In 
et eerst gong et om een onderzuuksinstituut 
dat attienig op diatektotogie richt was. In et 
biezunder gong et om de diatektgeografie. 
Dat vaalt ok of te lezen uut de titel van et 
grootste projekt van die tied: Taalatlas van 
Oostnederland en aangrenzende gebieden. 
Daor kuj' as et waore et pergramme uut ofte-
zen. Naor butenstaonders toe die interesse 
hadden, heb 1k de hiettied mit naodrok ange-
yen dat dat instituut dus oorspronketik op de 
vol kstaelen richt was en dat daor Iaeter, nao-
dat daor goed over naodocht was, een ofdie-
ling naemkunde bi'j daon is. Dat daenkwark 
het goed west, omdat hiet veul naemen van 
komof regionaot binnen. Ze bin et risseltaot 
van tael en geschiedenis van een bepaotde 
regio, dat zodoende zot de bestudering van 
de autochtone naemen de bestudering van 
votkstaelen steunen kunnen. Naemkunde as 
hulpwetenschop veur de diatektotogie dus. 

Bi'j et instellen van dat ni'je yak het trouwens 
et toeval ok een betien hulpen. In 1954 is et 
Nedersaksisch Instituut nog gien jaor oold 
en dan wodt in et Oost-Friese Leer een 
toponymie-dag hulten, mit o.e. sprekers van 
de Universiteit en et Rieksarchief in Grun-
ningen. In 1955 orgeniseert de Grunninger 
Heerdencommissie in saemenwarking mit et 
Fries Instituut en et Nedersaksisch Instituut 

zoe'n dag - de sprekers kommen uut atle 
Friestanen en uut Drenthe -, en in 1956 is et 
Nammekundich Wurkferbãn van de Fryske 
Akademy an de beurt om zoe'n soorte van 
bi'jienkomstte orgeniseren. In 1957 schrift 
Heeroma in et instituutstiedschrift Driemaan-
delUkse Bladen dat de Heerdencommissie, 
die doende was mit de naemen van Grun-
ninger boereptaetsen, ophutlen is mit et bi'j 
mekeer gadderen van Grunninger veld-
naemen. Ze hebben wat ze tot die tied bi'j 
mekeer brocht hebben, overdaon an et Ne-
dersaksisch Instituut. Deurdat et Nedersak-
sisch Instituut "door deze overdracht formeel 
een regionaat centrum voor naamkundig 
onderzoek" wodden is, zo stett hi'j, wit zien 
instituut graeg op dit gebied raod geven, 
want "met eigen sys-tematisch onderzoek" 
zutten ze nog waachten moeten tot "de staf 
van het instituut uitgebreid kan worden met 
een wetenschappelijke kracht, die zich op de 
naamkunde kan speciatiseren". 

De naemkunde, inketde aspekten dr van 
kwammen at even naor veuren, hoott him 
doende mit et ontstaon van naemen, de oor-
spronkelike betekenis, de vorm d'r van en de 
geografische verspreiding. 
Geografische naemen en de naemen van 
meensken, toponiemen en antroniemen, 
bin de veurnaemste zaeken daor onderzuuk 
naor daon wodt. De toponiemen bin opdietd 
in nederzettingsnaemen, waeternaemen en 
vetdnaemen. Vetdnaemen won de naemen 
van de niet-bewoonde, klelnere onderdieten 
van et taandschop mit bedoetd. Vandaor dat 
naost 'vetdnaeme' ok de anduding microto-
poniem in gebruuk is. Veur sommige on-
derzukers hebben die begrippen een nogat 
beparkte betekenis, ze daenken dan altienig 
an perceten en stokken grond. Gangber, ok 
internationaot, is liekewel de roemere opvat-
ting: de hiele niet-bewoonde omgeving van 
boerderie of dorp, temeensen as et naeme 
het, dus ok wegen, dieken, poeten, waeter-
open, broggen, stiender, bomen en zo wat 
henne. In dit verbaand bin de naemen van 
boerderi'jen een betien een perbleemgeval. 



Ft bin ja ommes naemen van bewoonde 
zaeken en zodoende zollen ze ok bi'j de 
nederzettingsnaemen heuren, mar an de 
aandere kaante bin ze hielemaole verbun-
nen mit de naemen van heur (agrarische) 
omgeving. De meerste veldnaemestudies, 
o.e. ok de Stellingwarver veldnaeme-serie, 
holen daor rekening mit. 
Waoromme gadderen meensken veldnae-
men uut mondelinge of schriftelike bran 
bij mekeer, neteren ze die op kaarten en 
perberen ze am de betekenis geweer te 
wodden? Omreden et am belangriek arf- 

slaon. Want wat wodde now percies uutdrokt 
vroeger mit woorden in et Stellingwarfs zoas 
dobbe, kaamp, let, polle, striepe of weer en 
wat dus ok mit veldnaemen als De Beg-
geldobbe, De Dave Keampe, De Leien, Et 
Poltien, De Striepe of YbenweeK? Kennis 
van de zonuumde topanymische elementen, 
dus woarden zoas 1k hierveur nuumde die de 
hieltied weer bi'j et vormen van veldnaemen 
bruukt wodden, is clan ok hiel belangriek. 
Een bruukber boek am dingen in op te zuken 
die de 'toponymische elementen' angaon is 
de hieltied nag Nederlandse plaatsnamen: 

Venekaten onder Oosterwoo/de: Be Korremaad. 

goed gaot, am arfwoorden uut et daegelikse 
even van vroeger, dat meerst allienig in 
mondelinge, vaeke 'dialektische' vorm en 
allienig bi'j een bescheiden tat meensken 
in gebruuk is. Krek daoromme liekewel kun 
veldnaemen oons een boel over de tael 
van vroeger vertellen en over de al clan niet 
deur de meenske vormde onderdielen van 
et laandschop daor ze op sleugen of nag op 

een overzicht door H.J. Moerman (Brussel, 
1956). Een inleiding in de veldnaemekunde 
geft M. SchOnfeld in zien Veidnamen in Ne-
derland (Amsterdam, 1950). Dat boek is slim 
richt op de motieven die aachter de naem-
geving zitten (benuming naor de vorm, de 
grootte, de bezitter enz.). Dr bin verschillen-
de haandleidings veur et bi'j mekeer geren, 
neteren en archiveren van veldnaemen. 1k 



nuum as veurbeetd Veidnamen a/s histori-
sche bron: een handle/ding voor methodisch 
onderzoek deur H. Beijers en G.-J. van Bus-
set ('s-Hertogenbosch, 1991). 
Glen wonder dus dat Heeroma zien diatek-
tologische instituut graeg uutbreiden wol mit 
een naemkundige. Dat gebeurde in 1962 in 
de persoon van H.T.J. Miedema, die him ver-
volgens veural doende hut mit de veur- en 
femitienaemen van Grunningen en Drenthe, 
en dan eigenlik veural mit een historische 
veurnaeme-geografie van de regio Gronin-
gen/Oostfriesland/Drenthe/Eemsland. Hi'j 
gong dus dudelik over bestuurlike greenzen 
henne. Ft verbaand mit de dialektgeografi-
sche kerntaek van et Nedersaksisch instituut 
is overdudetik. 
Vetdnaemen gongen op et Nedersaksisch 
Instituut pas echt een rotle speuten mit de 
komst van J. Wieringa in 1970. Die hadde in 
datzetde jaor De veldnamen in de gemeente 
Sleen gepubliceerd. Zien ni'je opdracht was 
de vetdnaemen van de hiele perveensie 
Drenthe en sommige angreenzende ge-
bieden bi'j mekeer te brengen en ze ok in 
kaorte te brengen. De vetdnaemen zoas 
die in de 20ste ieuw in gebruuk weren, mar 
ok naemen uut historische bronnen. Bi'j dat 
verzaemetwark kon Wieringa gebruuk mae-
ken van twie at bestaonde verzaemetings: 
1) Ft Nedersaksisch tnstituut hadde in de 
jaoren 1961-1963, mit steun van ZWO, atte 
perceetsnaemen uut de Drentse Acten van 
Overdracht van de jaren 1838 tIm 1869 op 
fiches overschrieven taoten; 2) Het Drents 
Genootschap hadde in 1963 de oolde 
kadastraote plans van ca. 1813 tot ca. 1835 
kopiëren taoten. 
Mit die gegevens as basis wodden boeren 
en ere bezitters van Iaand ondervraogd. 
Grondbetastingsregisters uut de 17de ieuw 
en laeter wodden gegevens uut haeld, 
ktooster-, huus- en familiearchieven wodden 
naoptuusd, kraanten en tiedschriften wod-
den deurneu men en at zo wat meer dat him 
veurdee an bronnen. Dit atlegeer om bi'j de 
19de-, 20ste-ieuwse veldnaemen ok ooldere 
vormen te hebben, om dus de historische 

ontwikketing van de naemen in beeld te 
brengen. Dat is deurgaons aorig tokt, zoas 
et votgende veurbeetd uut de omgeving van 
Beiten zien tat: Heuveakkers (1973) - Heuf-
akker ( 1941)- Heufje (1935)- Heuve (1897) 
- de Heuve (1854)- de heuven ( 1849)- de 
Huive (1842) - Huive, Heufakker, Heuveak-
ker en Heu if/en (1807) - Hoe fackers of de 
Hoeve (1751)- Hoeve acker(1640). 
In 1982 bin Wieringa en 1k begonnen mit de 
pubtikaosie van naememateriaot dat deur 
him bi'j mekeer brocht is. Dat bleek een 
protte tied te kosten, veural deur het pris-
senteren van ok at die historische verschie-
ningsvormen. Op et taeste hebben wi'j onder 
de heufdtitet Drentse Veldnamen zeuven 
ofleverings (zeuven boekies mit kaorten) 
pubticeren kund. Et gaot om de kaorteblae-
den 17. Schattenberg, 18. Schoonlo, 19. 
Exloo, 20. Valthermond, 24. Westerbork, 25. 
Schoonoord en 30. Dnjber. 
Doe dudetik wodde dat d'r veur Wieringa 
glen opvotger kommen zot, is zien hiete 
verzaemeting naemen en kaorten - nuum et 
mar de kotlektie-Wieringa - naor het Archief 
in Assen verveerd. Nao mien ofscheid in 
1999 is de (kteine) verzaemeting Grun-
finger vetdnaemen van et Nedersaksisch 
tnstituut (de naemen daor de naemkunde op 
et instituut as et waore mit begonnen is, zie 
boven) in et bezit kommen van de Gronin-
ger Arch even'. 

Op 18 november 2006 raekte weg 

Vrouw J. de Raad-Bloemsma 

Vrouw De Raad wodde geboren in 1911. Zi'j 
was lid van oonze woordeboekgroep van 

Peperge en De Blesse. 

Wij eren hier graeg heur jaorentange inzet 
veur oons grote projekt Stellingwarfs Woor-
deboek, dat now al weer een poze verleden 

tied is. 

Bestuur en passeniel van de 
Stellingwarver Schrieversronte 
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W.H. de Vries - historikus '401'45 

De oorlog in de Stellingwarven - 61 - 

Mit disse oflevering bin we an et aende kom-
men van de lotgevallen van Klaas Waslan-
der, waor hi'j zonder d'r schuld an te hebben 
in vertiesd raekte en hoe langer hoe dieper 
in de perbiemen raekte. Mit dit verhael staot 
hi'j medel veur honderden lotgenoten die in 
die oorlogsjaoren etzelde ondergaon moes-
ten en op et aende van de oorlog ok nog 
wantrouwd wodden en soms mit de nekke 
ankeken binnen. We pakken de draod van 
Waslander zien verhael weer op. 

16 augustus 1945 
'Altied nog heb ik de hope had, dat ik mit de 
jaordag van mien moeder weer thuus wezen 
zol, mar et het niet zo wezen mocht. Ze 
wodt vandaege 65 jaor en ik bin niet thuus. 
Toch heb ik et gevuul, dat et niet lange meer 
duren zal. We bin overdag mit zestien man 
in et gebouw an et wark en kun nog elke 
keer mit et arbeidskommando eten. Dan is 
d'r in ieder geval een peer keer in de weke 
een extra bottien sop te haelen, dat al mit at 
redden we et zo wel. Neffens mien kam-
meraoden bin ik de laeste tied gruuid. Now, 
dat mag dan ok wel, want ik geleuve dat ik 
gien honderd pond meer was. Wi'j zullen, as 
we weer thuus binnen, dan ok wet veurzich-
tig wezen moeten mit wat we eten. 1k hebbe 
iene van hier uut et lager, die in Bussum 
woont en naor huus mocht, et adres van 
mien vrouw geven. Hi'j wol ok naor femilie 
van him in Kaampen en vandaor zol hi'j dan 
een briefien naor mien vrouw sturen, zodat 
ze wet waor ik bin, want sund 25 december 
heb ik niks meer heurd. 

20 augustus 
Et is nog altied etzelde. Dr is niet yule ni'js de 
laeste daegen, alliend we hebben weer twie 
zakkies tebak kregen, dat we kun weer roken 

1 september 
Gister, mit Keuninginnedag, is et bericht 
deurkommen dat de elf Kampenaren naor 
huus toe meugen. Disse elf jongen bin uut 
oonze groep van 47 man en bin ok alle-
maole deur de Duutsers in de N.O.P. op-
pikt mit de razzia. Gisteraovend mochten 
we weer gewone kleren antrekken, want 
mit et wark moesten we Amy-wa rkkleren 
dregen. De Kampenaren bin vandemorgen 
vertrokken en iene, een zekere Tuinman het 
nog een brief van mi'j mit kregen veur mien 
vrouw. Hopelik dat d'r veur oons now ok 
gauw veraandering komt, want de repotten 
veur de gemienten bin allemaole toegelieke 
votgaon. D'r wodt zegd, dat et bericht bin-
nenkommen is, dat we naor huus meugen. 

3 september 
Et is maendag en et liekt d'r now beter op. 
Oonze namen bin opgeven dat wi'j ankem 
donderdag ofreizen over Maastricht naor 
huus. Alle goele dingen kommen langzem. 
Uut aandere groepen gaon ok versoheide-
nen naor huus, naor ze zeggen een tachtig 
man. De heer Knipmeijer uut Meppel is hier 
ankommen, om de jongen op te haelen 
die in de N.O.P. oppakt binnen, mar omdat 
wi'j toch donderdag naor huus gaon, is hi'j 
weer votgaon. Aanders hadde hi'j oons grif 
mitneumen. 

4 september 
Vandaege is d'r een dikke tegenslag in 
oons lager en dat is dat et eten de hiele dag 
opkeerd is. An et aende van de dag, nao 
tienen, mag d'r niet iene meer naor buten, 
ok niet naor et husien. Daoromme won d'r 
emmers op de gang plaetst om je behoeften 
in te doen en die wo'n de eredaegs naor et 
husien brocht. Now het d'r iene zo lollig west 
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In een veurige of/evering vertelde Waslander dat ze bi] Kassel Ian ges reden in Duutslaand en dat die stad 
hie/emaole kepot was deur de bombardementen. Op de foto is een kaamp te zien, waor ok een hie/ehoop 
Nederlaanders zatten, en dat was bij Kassel. Ok dat kaamp is doe hielemaole platgooid. In et kaamp zat 

doe ok een Jon gkerel uut NihooItpae en ok hiy mos naor Duutslaand te warken in de oor/og. Et was SJoerd 
PU/man en hij woonde waor now de Wolthofs wonen. Et trieste is, dat hij daor over/eden is op 16 meert 1943. 

As doodsoorzaeke bin destieds twie redens opgeven: deur et bombardement en ok deur een /ongembo/ie. 
Hif wodde begreven in Kassel op et karkhof an de Carolinenstrasse, mar /igt now op et Wa/dfriedhofte Frankfurt! 

Overad. Dit was et zonuumde Hemsche//ager biy Kassel (De V) 

om zien hoge nood in een ofvalbakkien te 
	

5 september 
doen en een aander mag dat oprumen. Dr 

	
Omdat wi'j niet in de Amy-warkkleren naor 

is melding van maekt en daordeur het oons 
	

huus meugen en oons eigen kleren tetaol 
lager deur die persoon now de hiele dag 

	
bedurven binnen, hebben wi'j allemaole een 

gien eten. Wi'j valen dr gelokkig buten, want 
	

jassien kregen en dat hebben wij allemaole 
de schoonmaekers waor ik bi'j heure kriegen 

	
drekt antrokken. Wi'j hebben oons allemaole 

wel eten. Jan Dijkstra (uut Wolvege, De V.) 
	

zo nettles meugelik opknapt, want morgen- 
was ok bi'j cons arbeidskommando, mar de 	vroeg gaot de reize beginnen. 
laeste daegen niet meer, dat die het van- 	lederiene het zien spullen die hi'j nog bezit, 
daege dan ok een strop. Butendat hadden 	zo goed meugelik inpakt in deuzen of zak- 
wi'j vandaege ok weer sukelao kregen en 

	
ken. Nog iene naacht hier slaopen en dan 

dat kregen zi'j now ok niet. De stemming in 	naor huus. 
et lager is daorom hiel slecht, mar dat is dan 
ok gien wonder as iederiene straft wodt veur 

	
6 september 

een aander zien streken. Wei kreeg iede- 
	

Om negen ure bin wi'j mit tachtig man et 
riene vanaovend weer twie zakkies tebak mit 

	
lager uutstapt, en et is niet te geleuven dat 

vloei en lucifes. As et now goed gaot kom- 
	

disse tied now aachter oons ligt. Mit de tram 
men wi'j nog rokende thuus. 	 gong et naor et stesjon van Namen. Daor 

bin we nog trakteerd op koffie, sukelao, een 
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benaan en twaelf sigeretten de man. Bi'j 
de tram was nog een vrouw die oons wat 
droeven gaf. 
Wi'j gaon now mit een militaire trein naor 
Maastricht en hebben van de kapitein van 
de kemmissie ofscheid neumen. Die ka-
pitein hadde oons allemaole een verheur 
ofneumen. Onderwegens zien we allemaole 
bomen mit appels en peren. Soldaoten die 
ok mitreizen, wollen een peer kisten appels 
mitnemen uut een hof, mar de trein reed 
aiweer en de kisten bin staon bleven. Om 
twie ure weren we in Maastricht en ok daor 
kregen we van alles toestopt, zoas melk en 
beschuten. Daorop bin we mit vrachtauto's 
naor een schoele brocht, waor we brood en 
koffie kregen. De beschuten heb ik eerst mar 
es beweerd, want op zoe'n stuit kriej' aenhik 
te yule, want ie bin niks meer wend. Doe et 
broodeten oflopen was, bin we ontluusd mit 
een spuite en daornao mossen we naor et 
registraosiekantoor. Doe bin we naor de dok-
ter west veur deurlochting en in een aander 
lekaol kregen we een kwitaansie veur oons 
Duutse geld, want dat moesten we ofgeven. 
Laeter op 'e aovend wodde oons weer brood 
en koffie verstrekt en doe bin we mit autos 
naor een aandere schoele brocht, waor we 
dan vannaacht shaopen bhieven. Wi'j bin de 
stad nog in west en hebben een peer glae-
zen bier dronken en dat hadden we in lange 
tied niet meer pruufd. 

7 september 
Om negen ure bin we mit auto's van Maas-
tricht over Hasselt in Belgie naor Eindhoven 
reden. We hebben brood veur de hiele dag 
mit kregen. In Eindhoven bin de meensken 
uut Hollaand en Utrecht mit de trein veerder 
gaon en die uut et noorden (wi'j dus) mit 
auto's naor Enschede. Daor is ok een repa-
trieringskantoor. Hier zuhlen we vannaacht 
weer bhieven, want we kun niet in iene 
dag thuuskommen. De broggen bin haost 
overal vernield, en Elst en Arnhem bin arg 
beschaedigd hebben we zien. In Eindhoven 
hebben we nog wat appels kocht en in Am-
hem tematen. De ankomst in Enschede was 

om vuuf ure en nao et broodeten hewwe 
nog even in de stad keken en een flessien 
himenade kocht. Bier was hier niet te kriegen. 

8 september 
Et is zaoterdag, en vandemorgen bin we 
vroeg van bedde kommen, want oonze kof-
fers gaon mit een waegen naor et stesjon. 
Gauw eerst nog even schoften en om acht 
ure mit de trein naor et noorden. In Marie-
enberg moesten wi'j, die uut et noorden 
van Overiessel kommen en et zuden van 
Frieslaand, overstappen naor Zwolle. Een 
vri'jkaortien kregen we mit naor Zwolle en 
veerder meugen we op oonze repatriërings-
kaorte veerder reizen. In Zwolle moesten we 
overstappen in auto's en die brochten oons 
naor Meppel. In Meppel weer in de trein, dat 
wi'j weren om twaelf ure in Stienwiek. Hier 
stapten Van Diek en ik uut. Koop Kooi en 
Jan Dijkstra deden dat in Wolvege en Jan 
Bakker en Engels stapten uut in Et Vene. Et 
laeste stok van Stienwiek naor Ooldemark 
moest ik lopen, mar in Paosloo kwam de 
zeune van Kraek mi'j op 'e moter aachterop 
en die het mi'j thuusbrocht. Mien vrouw 
hadde net mien laeste brief kregen waorin ik 
schreef dat ik misschien bi'jkotten thuuskom-
men zol. Dezelde dag dat ze dit briefien mit 
de post kreeg, was ik dus om twie ure gelok-
kig weer thuus.' 

Klaas Waslander hadde bijna acht maon-
den, van 17 november 1944 tot 8 september 
1945, gedwongen van huus west zonder ok 
mar iene stemme in et kapittel te hebben. 
Hi'j hadde een hiele zwaore tied aachter de 
rogge. As hi'j dr wat van overholen het is 
me niet bekend, mar et trieste van alles is 
ok nog dat Klaas Waslander, nao een lang 
ziekbedde, op 29 april 1946 in et ziekenhuus 
in Et Vene is overleden, nog mar veertig jaor 
oold. 
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Carel Zuil 

OwriNMOOtGORK DAt VIEPI I 

Dit is zeker: smaeken verschillen en de 
'literaire' smaek veraandert in de loop van de 
jaoren. 
1k kom uut een rood nust en dus hadden 
we thuus boeken van de Arbeiderspers en 
de Haka (de koperaosie). Verslunnen heb 
1k ze; de boeken van Leonard Roggeveen, 
zoas De zevenjongens van Duinoord en De 
zevenjongens in de sneeuw! 
As puber in de jaoren zestig las 1k netuurlik 
mit roole oorties 1k, Jan Cremer. Bepaolde 
stokkies kan 1k nao vuvenveertig jaor nog 
altied citeren! 
Mar zoas al zegd, de smaek veraandert. 
Studie, wark (geschiedenislerer) en poletieke 
interesse maekten da'k veurnaemelik non-
fictie lezen gaon bin. 1k heb nogal wat boe-
ken over socialisme, de arbeidersbeweging, 
Duutse geschiedenis van de 19-e en de 20-e 
ieuw en mederne Nederlaanse geschiedenis. 
Ok (auto-)biografienen lees 1k graeg, veural 
uut de mooi uutvoerde serie Privé Domein. 
Een echte anraoder daorin bin bi'jglieks de 
zes dielen, waorin Konstantin Paustovskij 
Ruslaand in de periode véur en vlak nao de 
revelusie van 1917 beschrift Lezen! 
Non-fictie staot dus veurop bi'j mi'j. Toch kan 
'k ok genieten van romans. 
Mar ze moe'n wel inhoold hebben en over 
morele en poletieke perblemen gaon. Een 
goele roman maekt gevulens los, gevulens 
van ontroering, kwaodhied, verbiestering, 
vreugde en zo veerder. Et warkelikhieds-
gehalte moet groot wezen. En de schriever 
moet een goed verteller wezen. Russische 
schrievers uut de 19-e leuw as Toergenjew 
en Tolstoj en Duutse, zoas Heinrich Heine en 
Thomas Mann, scoren hoge bi'j mi'j. 

Et zal jim niet verbaozen dat 1k veural ge- 

niete van historische romans. Et Woud der 
vetwachting van Hella Haasse en Het motet 
van de Kardinaal en netuurlik St/a fmoeder 
Aarde van Theun de Vries bin favoriete 
boeken. 
Et vaalt dus echt niet mit een goeie keuze te 
maeken. Zal 1k kiezen veur Een verhaal van 
lie fde en duisternis van de lsraëlische schrie-
ver Amos Oz? Et is een femiliegeschiedenis 
vol tragiek, mar Ok mit humor. Et is daor-
naost een geschiedenis van de staot Israel. 
1k heb et niet mit dreuge ogen lezen. 

Mien uutaendelike keuze is valen op Solda-
ten van Salamis van de Spaanse schriever 
Javier Cercas. Oorspronkelik verschenen in 
2001 in Barcelona en in 2003 in oons laand. 
Et is een verhael dat op waore gebeurtenis-
sen baseerd is. Spanning, geschiedenis, 
tragiek, Iiefde, alles zit d'r in. 

We schrieven 1939. In Spanje bin de re-
publikeinen an de verliezende haand. De 
ideoloog van et Spaanse fascisme Rafael 
Sanchez Mazas wodt veur at vuurpeleton 
brocht, mar hij ontsnapt an de koegelregen. 
Hij vlocht de bossen in, mar wodt al rap 
vunnen. De republikeinse soldaot die him 
onder schot hooltk, aorzelt even en haelt de 
trekker fiat over. Cercas gaot op zuuk naor 
die soldaot. We was hij? Waoromme leut 
hij zien grootste viaand lopen? Uutaendelik 
daenkt Cercas de now invalide soldaot vun-
nan te hebben in een katteliek bejaordehuus 
in Dijon. Hatverscheurend is at wanneer de 
soldaot vertelt over zien kammeraoden uut 
de Spaanse Burgeroorlog: 'Weten jow, sund 
at aende van de oorlog is d'r gien dag veur-
bijgaon da'k niet an heur docht hebbe. Ze 
weren nog zojong... ze sturven allemaole. 
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Allernaole bin ze dood. Dood. Dood. Alle-
rnaole. Gienend van heur het genieten kund 
van de goeie d/ngen van et /even: g/en/ene 
het een vrouw veur him all/end had, glen-
iene het et wonder rnitrnaekt een k/end te 
kr/egen, een k/end dat dde, vier jaor oold b/j 

jow in bedde kropt. tussen jow en jow vrouw 
/n, op een zundagmorgen, in een zunn/ge 
kaerner... 
Mag disse pesaosie dudelik maeken waor-
omme mien keuze op Soldaten van Salamis 
va/en is. 

NI'JJAORSBI'JIENKOMST SCHRIEVERSRONTE GROOT SUKSES 

Noordwoolde. Op 20 jannewaori wodde in et prachtige centrum 't Vlechtwark van Noordwoolde de 
ni'jjaorsbi'jienkomsr holen van de Stellingwarver Schrieversronte. 
Dc ni'je veurzitter Doeke Duursma uut Wolvege kon roem 160 meensken welkom hieten en heur 
vanzels afle goeds toeweensken veur et kommende jaor. Duursma verrelde o.e. dat de toekomst veur 
de Schrieversronte d'r veur 2007 goed uutzicht en legde ok nog even de naodrok op et belang van 
al oonze vri'jwilligers die een boel belangriek wark veur et Stellingwarfs uut de wege zetten. Daor-
naost vreug de ni'je veurzitter an de leden in de zael om et Stellingwarfs toch zo yule meugelik aided 
en overal te bruken, zoks is van groot belang veur et behoold van de tad. Vervolgens gafde ni'je 
direkteur van de Schrieversronte, Sietske Bloemhoff van Oosterwoolde, o.e. een overzicht van de 
belangriekste aktiviteiten van et oflopen jaor en dat was een hide riegel. Zo verschenen d'r bi'jglicks 
acht ni'je uutgiften en drie herdrokken. 

De vriendenkring van Der Izzerd. 

Nao de woorden van Duursma en Bloemhoff was et toe an et kulturele diel van de aovend. Opvoerd 
wodden de beste drie ienakters van de Stellingwarver Schriefwedstried 2006. As eerste wodde de 
ienakter Vri3erije van Roely Bakker uut Makkinge opvoerd deur leden van tenielkiub Het ontlui-
kende bloempje van Makkinge. As twiede wodde opvoerd Een hiete dag van Harmen Houtman uut Et 
Vene, deur De Hoek van Zevenwouden uut Berkoop. Nao et schoft was et de beurt an de ienakter De 
schriever van et dorpsbelang van Sjoukje Oosterloo uut Gersloot die speuld wodde deur De Vrienden-
kring van Der Izzerd. Bi'j disse ienakter gong et om een vertaeling; de oorspronkelike ienakter is in et 
Fries en wodde schreven deur Trinus Riemersma. 
Alle drie de ienakters wodden kundig en mit vaosie naor veuren brocht. Dc reakties van de bezu-
kers weren vol lof, zo wodde d'r ommeraek lachen bi'j de humoristische patten uut de ienakters van 
Bakker en Oosterloo, en hadden eren traonen in de ogen bi'j de gevulige pesaosies in de ienakter van 
Harmen Houtman. Kotomme, ieder was et d'r over iens: drie prachtige ienakters, speuld deur drie 
kundige tenielkiubs. 
Ok nao de ofslutende woorden van veurzitter Doeke Duursma om half elven henne, bleefet nog 
lange tied slim gezellig in I

t Vlechtwark, want de laeste bezukers gongen pas nao twaelfure op huus an. 
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Jan Eize Hofstee (1935) is geboren en opgruuid in Ooldetriene waor zien vader een boerderi'je had. 
Doe vader Hofstee in 1944 vroeg wegraekte gong moeder mit hulpe van een knecht en de driejong€ 
kiender deur mit de boerderi'je. Jan Eize nam de plaetse over doe hij 22 jaor was en woonde saemet 
mit zien moeder. Hi'] trouwde in 1968 en nao de ruilverkaveling kwam hi] mit zien vrouw Janny op ee. 
boerderije an de Hogeweg in Oo/delaemer, waor ze now a! weer 34 jaor wonen. Ze hebben twie kien 
der kregen. Dochter Jo/anda is nao een hassenbloeding slim gehandicapt en woont in Ta/ant in Beet 

sterzwaog. Zeune Eize Jan warkt vier daegen in de wake in een rozekwekerije. Mit die zien hulpe hoh 
Jan Eize en Janny meer as honderd schaopen en zoe'n 50 mestbollen. Jan en Janny bin enthousiast 

zangers in et gemengd koor 'Ons Genoegen' van Hooltpae, waorvan Jan a! sund 1975 



veurzitter is. Janny zingt Ok elke weke nog in et koor van Oolde/aemer. As veurzitter van de Friese 
zangbond is Jan vaeke op pad deur h/el Frieslaand henne. Mar h/f het nog meer lie fhebberijen: knie- 
nen, peerden, dammen. En zo is h/f veurzitter van de knieneklub van Wolvege en veurzitter van de 

'Ballet vereniging Het Friese Paard Wolvega e.o. 'Dammen dot h/f niet zomar thuus, nee, h/f is 
een fanatieke dammer b/f de damklub in Wolvege, waonian h/f twintig jaor veurzitter west het en 

sund 1993 ere-veurzitter is. En dan is h/f ok nog veurzitter west van de volleybalklub, de tenielveriening, 
et dOrpshuus Ooldelaemer (18 jaor) en Plaetselik Belang. In 1990 wodde hi] raodslid veur 

Weststellingwerfs Belang, mar hi] kwam nao haost twie jaor tot de konklusie dat et poletieke wark 
him niet lag. Deur al die aktiviteiten is hi] een bekend persoon, niet alliend in de Westhoeke, mar in 

hiel Frieslaand. Jan Eize vertelt over et plak dat him wat dot. 



Et broggien bij de Scheenesluus. 

'Gien twiefel over, dat is et broggien bi'j de 
Scheenesluus. 1k nume dat et vierlanenpunt. 
Aj' daor staon ziej' Ooldelaemer, Oolde-
triene, Ni'jtriene en Munnikeburen. Hier is de 
scheiding tussen wat wi'j de Oolde Scheene 
en de Ni'je Scheene numen. De oolde is 
van hier naor Spangehoek en de ni'je naor 
Wolvege. Hier kruust de Scheene de Helo-
mavaort. Alle kaanten uut hej' een schitte-
rend uutzicht en viak veurje is et oolde kefé 
De Leste Stuver, waor een Jalving kastelein 
was, an de butenkaante is niks veraanderd. 
Daor vlak aachter staot de waetermeule 
De Rietvinke. Dr staot Anno 1855' op. Et 
slusien is bouwd in 1914 en ie kun je zo 
veurstellen dat et hier honderd jaor leden 
niet veul aanders was. 1k bin een netuur-
meenske en d'r is gien mooier netuurgebied 
as hier. In de meitied as alles zo kleurig is, 
mar ok in de haast en de winter. In de nevel 
is et een geheimzinnig Iaand en clan ziej' de 
dri'jen as 't waore op 'e Scheene drieven. En 
as d'r sni'j Iigt kuj' niet beschrieven hoe mooi 
as et hier is. As d'r gien mist is kuj' altied 
kilemeters veer kieken en bi'j een betien 
helder weer ziej' de toren van Span nenburg. 
Mit opgaonde zunne blikkert de kop van die 
toren al as 't nog mar krek lochtig is. 

En clan de Scheene zels mit dat don-
kere waeter en al die husies, vaeke 
boven op de walkaante. Alliend et 
pattien van een halve meter bried 
opt tussen et waeter en sommige 
husies. Et is hiel spietig dat Staots-
bosbeheer et pad op verzuuk van 
twie bewoners aachter heur huzen 
langes legd het. 
Vaeke kuieren wi'j een rontien vanof 
de brogge over de Helomavaort veur 
Munnikeburen naor de sluus, clan 
et pad langs de Oolde Scheene, 
veerder et eerste pad rechts langs 
et waeter naor et Scheenepad en 
clan weeromme naor et pad langs 
de Helomavaort. Op 'e fiets gaon we 
over een Scheenepad tot de Pieter 
Stuyvesantweg, mar ok wel een stok 
over et pattien langs de Scheene. Te- 

gere, mar ok mit femilie, vrunden en bekenden. 
Et is een stil gebied, soms heurje alliend et 
geluud van al die soorten voegels die hier 
binnen. 
In de zoemer is et wel wat drokker mit al die 
fietsende en kuierende meensken. Dan bin 
de huzen ok bewoond, want hiel yule huzen 
wo'n bruukt as twiede woning. 
A'k hier om mi'j henne kieke, zie 'k niet 
allienig dit prachtige laandschop, mar clan 
daenk ik ok vaeke an vroeger. An de tied 
dawwe as kwaojongen in dit gebied viskten. 
Hoe ik over et Scheenepad naor Munnikebu-
ren fietste om te daansen in Munnikeburen 
of Scharpenzeel. Of an et schaetsen op 'e 
Scheene. Dan maekte dikke Miene, die een 
aentien veurbi'j de sluus woonde, een aske-
pad over de Scheene, want dan wodde de 
weg naor Munnikeburen een stok kotter. Mar 
daordeur maekten de schaetsers die dat niet 
wussen een flinke smak. 
Nee, dit gebied is veur mi'j niet alliend 
prachtig om te zien, mar elk stokkien d'r van 
herinnert mi'j an van alles en nog wat. Wi'j 
zollen hier nooit vot willen, mar as dat al 
moeten zol, clan hope ik dawwe toch nog in 
staot binnen om geregeld naor et broggien 
bi'j de sluus te gaon. 
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Lily Köhler 

le doen him niet meer vot...  

1k had me zó veurneumen om in et ni'je jaor 
alliend mar aorige dingen te doen, en weer... 
op et raantien van oold en nij... haelde iene 
me over om kollekteren te gaon. 
Now vien 1k kollekteren niet et aorigste be-
roep dat dr op 'e wereld bestaot, mar ik had 
'ja' zegd en beloofd is beloofd. 
Omdat ik uut ervering weet dat elke kollek-
taant aovens percies om zes ure op 'e stoe-
pe staot, gong 1k ok mar om die tied op weg 
om mien eerste slaachtoffer op te zuken. 
Koold en een betien triest drok 1k op 'e belle. 
De lieste mit stempel hool 1k in mien lene 
haand, de kollektebusse in de aandere. 
'Woef!' 
Een supergrote terrier springt as een gek 
tegen et rutien op en naost him dot een bliek 
vrommes de deure eupen. 
Veurda k een woord uutbrengen kan, ropt ze 
paniekerig: 'Kom dr gauw in, aanders blift hi'j 
blaffen!' 
In de huuskaemer kalmeert et beest en zakt 
as een mislokte pudding op 'e grond. 
Wat een moole hond, zeg 1k vol bewonde-
ring en buug veurover om him te aaien. 
'Niet doen!' raost et vrommes. 'Hi'j bit! Et is 
een dikke rothond, echt waor!' 
Veraldereerd trek ik de haand weeromme en 
doe een stap naor aachteren. 
As jow es wusten wat 1k allemaole mit dat 
kring mitmaekt hebbe, begint ze. 'Hij het al 
wel twintig meensken beten. Mar ja, 1k heb 
him al tien jaor... le doen 'm clan niet meer 
vot.' 
Onhaandig klongel 1k wat omme mit mien 
lieste en perbeer et juuste mement te vienen 
om heur geld in mien kollektebusse te krie-
gen. 
'Willen jow Ok wat geven veur...' 
Veurdat 1k mien zin ofmaeken kan, zegt de 
vrouw vrundelik: 'Gao mar even zitten, heur, 

clan hael 1k even mien pottemenee.' 
Een betien benauwd loop 1k langs de loeren-
de griezel en wil op een mooi, oold stoeltien 
zitten gaon. 
'Niet op die stoel!' ropt de vrouw verschrikt 
uut de ere kaemer. 'Daor zakken jow zo 
deurhenne!' 
As deur een wapse steuken schiet 1k weer 
omhogens en stao as een zooltpilaor te 
waachten. 
'Die stoel is nog van mien mem,' Iegt ze uut. 
'Op heur starfbedde heb 1k heur beloofd dat 
ik et stoeltien nooit votdoen zol, omdat ze et 
zo mooi vun.' 
Veurzichtig gao ik op een ere stoel, die dr 
slim degelik uutzicht, zitten. 
Wat aorig van jow om jow kostbere tied veur 
et goele doe[ te bru ken,' priest et vrommes 
me regelrecht de hemel in. '1k zeg altied, as 
alle meensken wat meer veur een aander 
over hebben zollen, dan zag de wereld d'r 
een stok rooskleuriger uut. Vienen jow Ok 
niet? De meensken daenken vusen te yule 
an heurzels...' 
Inienen heur 1k een man uut een aandere 
kaemer roepen: 'Mien, waor bi'j'?' 
'Hiere!' ropt de vrouw weeromme. 'Da's mien 
man,' fluustert ze zachies tegen mi'j. 'Die kan 
nog glen sekonde zonder me. Hi'j is veurig 
jaor mit pensloen gaon.' 
'Mien, waor liggen mien sokken?' 
'In de grote kaaste bi'j et raem... Et dadde 
laegien an de linkerkaante, daor liggen ze al 
een halve ieuw.' 
'1k kan ze niet vienen!' 
'Nog mar een keertien goed kieken, mien 
jonge, ie hebben et now wel an tied. 1k bin 
now even mit ere zaeken doende.' 
Zachies schoft ze heur stoel naost die van 
mi'j en zegt: 'Een puntheufd krieg 1k van die 
vent. Om elke scheet ropt hi'j rni'j. Soms zo'k 
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wet gillende d'r vandeur gaon willen, begrie-
pen jow dat wet? 
1k nikke. 
Ze zet heur naeme op de lieste en stopt een 
euro in de kollektebusse. 
Veurzichtig gao 'k staon en schosset langs 

de hond de gang in. 
Wiels de vrouw netties de buterdeure veur 
me losdot, flu ustert ze op vertrouwelike toon: 
'Weten jow wat et is, mevrouw. 1k ken mien 
man at vuvenveertig jaor... le doen him niet 
meer vot.' 

De kommende jaorgaank vienen jim een 

ni'je rebriek in De Ovend, waor jim zels an 

mitdoen kunnen. Starker nog, et hangt alder-

deegst van Jim of as de rebriek slaegen zal! 

An et aende van et jaor zullen we mit mekeer 

Pt '7ifl 

of onzin' was dawwe 

hier mit begonnen bin-

nen. Wat now krek et d 

volgende: 

le heuren over verschill 

zaeken die mit de schri 

in de streektael of die ir 

et algemien nog at es 

verschiltende idenen 

en opvattings. Wi], as 

redaktie, bin best ni'jsgierig naor wat de le-

zers van De Ovend van tat van schrieveri'je-

of taelzaeken vienen. Daorom vraogen we 

an jim om elke keer as jim een dudelike mie-

ning over et onderwarp hebben dat we in Zin 

of onzin anruren, daor op te reageren. Wat 

jim van et onderwarp vienen, hoe jim et zien 

en waorom, vanzels. We bin van doel om zo 

yule meugetik van jim reakties op te nemen 

in de eerstvolgende Ovend. Bin d'r tevule, 

dan maeken we een keuze uut de inzendings 

en/of kotten ze, as dat neudig is, in. Jim kun 

reageren via de mail; infosteIIingwarfs.nI 

of via de post; Stellingwarver Schrieversronte, 

Willinge Prinsstraote 10, 8421 PE Berkoop/ 

Oldeberkoop (t.a.v. redaktie De Ovend). 

TiIIfrri ch reageren is niet 

getik. 

3i'j disse eerste keer 

vraogen we naor de 

zin of onzin van een 

internetdagboek. 

De hiettied meer 

meensken maeken 

gebruuk van een 

ternetdagboek om 

de wereld weten te laoten 

waor ze zo overdag mit doende binnen. Dat 

is een groot verschit mit vroeger; doe haj' 

alliend mar dagboeken, die alliend veur de 

schriever d'rvan zéls bedoeld was, vaeks mit 

een dik slot d'r op! Waorom zol et schrieven 

van internetdagboeken zoe'n vlocht neumen 

hebben, en wat vienen jim now aenlik van 

zoe'n dagboek; zin of onzin? 

We zien jim reakties graeg veur kommende 

15 meert bi'j oons verschienen! 
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Piepmoes en et stiekelvarken 

(Een veurleesverhael van Sietske Bloemhofl) 

Op een naomiddag, et begint at aorig schie-
merig te wodden, lopt Piepmoes deur de 
bos op weg naor zien kesteet. Kiek, hi'j het 
een roggezak op de rogge. Piepmoes het op 
zuuk west naor beukeneuties, haezelneuten 
en ekkels, moej'm weten. Et is ommes gauw 
winter, en dan moet hij genoeg eten in huus 
hebben! 
Piepmoes het een hieleboet neuties vunnen, 
dat zien roggezak zit stiefvot. 
'k Zal bliede wezen a'k douk thuus bin,' 
poest de moes, 'die neuten wegen d'r aorig 
in. 1k daenk da'k hier mar dwas deur de bos 
gao, dan stik 1k een mooi stok of. As 't goed 
is kom ik percies bi'j mien aachterdeure uut,' 
besluut hi'j. 
Et is wet wat een gestroffet en gestraampet, 
en et wodt vanzets de hiettied duusterder. 
1k moet me vanzets de bienen niet breken, 
bedaenkt Piepmoes, mar et is gelokkig niet 
veer meer. 
Et gaot at zien daegen goed, totdat Piep-
moes inienen in wat scharps trapt. 
'Au-auw,' piept de moes. 'Auw, dat dot zeer, 
waor stap ik now dan toch in, wat he'k now 
in mien potien?' 
Piepmoes zat zitten gaon, mar vligt mitien 
weer overaende... 
'Au-auw,' raost hi'j weer, 'au-auw! Hedenhits-
kes, wat is me dit toch. 1k kon wet middenin 
een polte stiekets belaand wezen. Man nog 
an toe, wat prikt dat.' 
Piepmoes scharrelt hiet veurzichies een klein 
aentien veerder. Daor vuutt hi'j even an de 
grond, mar vernemt niks. 
Hier kan ik wet evenpies zitten gaon, daenkt de 

moes. Es even kieken as d'r Ok een stiekel 
in mien potien zitten. Hi'j buugt him veurover, 
mar et is aenlik at te duuster om et goed te 
zien. 
'Waacht es even,' mompelt Piepmoes dan in 
himzets. 'As et goed is, zit d'r in et vakkien 
veurop mien roggezak een zaktanteern.' 
Piepmoes haett de zakianteern uut et yak-
kien en dot die an. Dan schient hi'j onder 
zien potien, mar zicht niks. 
'Vremd,' vint et moesien, 'et was krek een 
stieket die ik vuutde, mar 1k zie niks. Es kie-
ken in wat veur potle a'k aenlik terechtekom-
men bin.' 
De moes schient de kaant op waor hi'j krek 
tanges kommen is, mar zicht hietemaote glen 
stiekelpotte. Hoe kan zoks now. Hi'j schient 
nog es goed. Nee heur, attiend een buttien 
btad, percies op et plak daor Piepmoes 
zopas zitten gaon zol. De moes kikt nog een 
keertien hiet goed. 
D'r is wat appats mit dat buttien, mient Piep-
moes. Hi'j schrikt best een betien, want et 
buttien blad beweegt hiet zachies. Piepmoes 
staot now stokstief stitle en hoott de aosem in. 
Inienen zicht Piepmoes een snutien tot et 
btad uutkommen. Et snuffett wat om him 
henne, en dan komt et hiete koppien van een 
dier boven et btad uut. Ft beest schuddet 
him es goed of, et btad stoft atle kaanten op. 
Piepmoes zicht et dier now hietemaote, et 
besien zit verempeld onder de stiekets. 
Atlemachies, wat hewwe now an de ktompe 
hangen, daenkt Piepmoes. Een beest mit 
stiekels, zoks he'k nog nooit zien. Dan weet 
ik now ok wel waor as ik me zeer an daon 
heb. Niet an een stiekelpotte, mar an een 
stieketbeest! Dat is me toch Ok wat! 
Piepmoes bestuut dat hi'j mar es even mit et 
dier praoten moet. Veurzichies stapt hi'j naor 
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him toe, hoest een keertien en zegt dan: 
'Goeje. 
Et dier schrikt en rolt him gauw hietemaote 
op. Et is now krek een batte, vol mit stiekets. 
te zien niks meer van zien poties en zien 
snutien. 
Piepmoes vint et mar nuver. Hi'j vuult es 
veurzichtig an iene van de stiekels. Now, die 
is attemachies scharp. Piepmoes lopt es om 
et dier henne, mar et blift een ronde balle. 
1k weet toch zeker da'k zopas een snutien 
zag,' mompelt Piepmoes, waor is dat now 
toch bleven?' 
Dan heurt hi'j wat brommen: '1k heb me 
oprotd, wat moet ie van mi'j?' 
'Och stiekelbeest,' zegt Piepmoes, '1k bin 
zopas bi'j ongetok op jow stapt, en dee mien 
potien zeer. 1k docht dat ie een stiekelpotte 
weren, mar ie bin niet een stiekelpolle, mar 
een stieketbeest,' rattelt et moesien veerder. 
'Hoe zit dat now, en waorom rot ie je hiete-
maole op, zo kan ik jow ommes haost niet 
verstaon.' 
'1k kan toch niet weten as ie niet wat kwaods 
in de zin hebben,' bromt et stieketige beest. 
Vtak veurdat ie over me henne lopen zolten, 
he'k ok at in de piene zeten. Ur weren hier 
twie katten die atderheiselikst vervetend we-
ren. Mar gelokkig bin ze uuteindetik ofsak-
kebaand.' 
'Oe heden, stieketbeest, twie katten zeg ie?' 
vragt Piepmoes. 'Een witte katte mit een 
zwat puntien op de stat en een zwatte katte 
mit een wit puntien?' 
'Juust,' bromt et beest tussen zien stiekets 
deur. 'En die iene hiette, geleuf 1k, Ktaos.' 
'Ktopt,' zegt Piepmoes. 'Dat weren Ktaos de 
kaeter en zien vrundinnegien Miep. Die kat-
ten kun ommeraek vervetend wezen. Ze zit-
ten mi'j ok vaeke nao. Mar wotlen ze jow dan 
ok pakken? Ok at zit ie onder de stiekets?' 
'Ja, ze wotten mi'j ok pakken,' zegt et besien. 
'1k had ze eerst niet zien, want ik zat tek-
ker an een piertien te knabbeten. Inienen 
stonnen ze veur me, mit de ktauwen ktaor 
om me te griepen. 1k kon me nog krek op 
tied oprotten, dus ze grepen gelokkig in mien 
stiekets. Now, die hebben ze wet vuutd. Mar 

ze bleven voiholen. Ze hebben nog tieden 
om me henne sjouwd en perbeerd om me 
omme te rotten. Mar dat tokte heur niet, as ik 
me trouwens ienkeer goed oprold heb, kan 
gien beest me meer wat doen.' 
tntied rolt et stieketbeest him weer wat uut 
mekere. Hi'j het wel in de gaten dat Piep-
moes him niks doen zal. 
'Kiek,' zegt hi'j, 'dat doe 1k zo.' En hi'j tat zien 
hoe hadde as hi'j him weer tot een batle 
oprollen kan. '1k bin trouwens een stiekelvar-
kentien, zo wor ik hier temeensen bi'jomme 
altied nuumd. En wie bin ie?' 
Piepmoes vertelt dat hi'j een bosmoesien 
is en dat hi'j in een kesteel woont. En hi'j 
vertett ok over at zien kammeraoden in de 
bos, en dat ze aenlik mit mekere attied een 
protte witte hebben. 'Mar hoe kom ie hier zo 
verzeild?' vragt hi'j ni'jsgierig an et stiekel-
varkentien. 
'Dat zit ziezo,' begint et stiekelvarkentien. 
'1k woonde attied in een mool stok bos. 
Mar now is d'r een posien leden een grote 
autoweg dwas deur die bos anlegd. En daor 
kommen een hiete protte auto's tanges. Dat 
is Ievensgeveertik veur de dieren in die bos. 
Een peer van mien kammeraoden hebben 
al een tik van zoe'n auto had. En ik heb ok 
al es heurd dat op ere plakken soms stie-
kelvarkenties doodreden wodden. Wi'j kun 
now ienkeer niet zo hiet hadde lopen, en die 
auto's rieden vaeke vusen te hadde. Now, ik 
wit nog lange niet dood,' gaot et stiekelvar-
kentien veerder, 'dus ik docht, 1k zuuk een 
ere bos. Een bos waor et veitig is. Mar ja, 
now zatten die vervetende katten aachter 
mi'j an.' 
Et stiekelvarkentien kikt een betien triest, 
want hoe moet et now veerder. 
'1k weet wat,' zegt Piepmoes. 'le kun wet 
bi'j mi'j wonen, 1k heb ruumte zat in mien 
kesteet.' 
'Dat is hatstikke aorig van jow, Piepmoes,' 
zegt et stiekelvarkentien, 'mar in de winter 
staop ik attied. 1k staop dan onder et blad, 
tiefst onder een takkebutte. In huus is et 
vusen te waarm veur mi'j.' 
'Ok best,' vint Piepmoes, 'vtak bi'j mien 
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aachterdeure ligt een dikke takkebulte. Daor 
kun ie wet mooi onder kroepen. De katten 
kommen daor nooit, want mien kammerao-
den uut de bos holen de omgeving om mien 
kesteel henne altied goed in de gaten.' 
Onder et praoten bin de beide dieren at de 
kaante van Piepmoes zien kesteel oplopen. 
As ze d'r binnen, wiest Piepmoes de tak-
kebulte an. Mit 'n beidend slepen ze d'r nog 
een vrachien blaeden henne, clan kan et 
stiekelvarkentien daor lekker waarm onder 

kroepen om zo de winter deur te kommen. 
Een posien laeter is alles rustig en ziej' d'r 
niks van dat d'r onder de takkebulte een 
stiekelvarkentien ligt te slaopen. 
'Tjongejonge, eigenaorige buren heb k, 
gniest Piepmoes, as hi'j laeter zien neuties 
in de kelder brengt. 'De matte leeft winters 
diepe onder de grond, en mien ni'je buur-
man kropt onder een takkebulte. Now ja, elk 
besien het zo zien gewoonten, mar geef mi'j 
mar mien kesteel! 

KRUMMELTIES 

Verhoging lidmaotschop 
Op de lacstc bcstuursvergeerdering is ofpraot om et lidmaotschopsgeld te verhogen 
tot € 12,50. De acceptgirokaorte veur dit jaor wodt mit de volgende Ovend toe-
stuurd. 

Ni'je mitwarkster 
Begin jannewaori kon de Schrieversronte een ni'je mitwarkster op et kantoor wel-
kom hieten. Et gaot om Immie Sloot-Brugge van Scharpenzeel. Immie warkt 16 
uren in de weke op de administraosie en is veural doende mit de lede-administraosie 
en boekhooldkundige zaeken veur oonze uutgeveri'je. 
De redaktie van De Ovend weenskt heur alle sukses en veul plezier toe mit heur 
ni'je baene! 

Sietske Bloemhoff direkteur 
Sund 1 jannewaori is Sietske Bloemhoff van Oosterwoolde de ni'je direkteur van de 
Schrieversronte. Zi'j volgt Pieter Jonker op die et graeg wat kalmer an doen wil. 
Sietske warkt al roem twintig jaor bi'j de Schrieversronte. Ze onrwikke!t Stelling-
warfstaelige lesmateriaol veur et basisonderwies en dot ondersteunend wark veur et 
tae!kundig onderzuuk. Daornaost is ze o.e. aktief veur de uutgeveri'je en is buro-
redakteur van dit blad. Deur de jaoren henne vervong ze Pieter Jonker now en dan 
al, et oflopen jaor was dat acht uren in de weke stuktureel. Tal van zacken is ze goed 
bekend mit, mar d'r kommen vanzels ok nogal wat ni'je zaeken op heur of. De 
redaktie van De Ovend weenskt Sietske alle sukses in heur ni'je funktie. 
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W. de Jong 

Anti-fries 

De stellingen hadden besleuten dat et now 
mar es uut wezen mos mit dat gedonder 
over de centen die de bisschop van Utrecht 
hebben mos veur et bruken van de hujianen 
bi] Ooldemark. Heur veuroolden hadden 
daor altied et huj weghaeld en now zol d'r 
betaeld wodden moeten? Glen spraoke van. 
Ze hadden heurd dat de bisschop argens 
aanders was en vunnen et tied wodden om 
d'r wat an te doen. Dat verrekte kesteel daor 
in Vollenhove mos mar tegen de vlakte, dan 
weren ze d'r in ien keer vanof. 
Elke stelling reup zien mannen bi'j mekeer 
en mit mekeer zetten ze of naor Vollenhove. 
le hebben trouwens hiel wat mit te slepen aj' 
een kesteel slopen willen. 
Et was nog een hiel aende en ze hebben 
heur ok mar wat moed indronken bi'j alle 
kroegies die ze onderwegens tegen kwam-
men. Wie heur et vechten leerd hadde is mi'j 
een raodsel. Zokke vechtersbaozen bin de 
Stellingwarvers toch ok niet. Een vreedzem 
volkien, docht ik zo. Of zol d'r ok veul vremd 
yolk bi'j west hebben? 
De anval op et kesteel gong an en ie zullen 
et niet geleuven, et gong hatstikke goed. D'r 
wodde ommeraek vochten en de Stelling-
warvers weren an de winnende haand. 
De bisschop kwam liekewel hals over kop 
weeromme en de kaansen keerden. De Stel-
lingwarvers verleuren de slag. Een groot pat 
wodde gevangen neumen. De revage was 
groot. En de ongerusthied van de gevange-
nen ok. Wat zol d'r mit heur gebeuren? 
Now hadde bisschop allange ondervunnen 
daj meer Stellingwarvers vangen mit stroop 
as mit eek. Hi'j mos van de gelegenhied 
gebruuk maeken. 
Hi'j gaf odders dat alle gevangen Stel-
lingwarvers in een grote kring zitten gaon 
moesten, en as ze beloofden nooit meer een 

pote naor et kesteel uut te stikken en net-
tles op tied de centen veur de pacht van de 
laanderi'jen betaelden, hi] vrede mit heur 
sluten wol. 
Now, aj' daor zo gevangen zitten en ie kun 
je leven redden mit wat te beloven, wat doej' 
dan? Nettles 'ja meneer' zeggen, niet? Wat 
moej' aanders? 
De bisschop docht es nao. Ft weren toch 
aen Ilk meer de Friezen waor hi'j et mit te 
stellen hadde as de Stellingwarvers. Die had 
hi'j, aj' et goed bekeken, juust neudig in zien 
stried tegen de Friezen. Hi'j reup de kelder-
meester d'r es bi'j en vreug: 'Heb ie genoeg 
draank in huus om ze allemaol een slokkien 
te geven? 
De keldermeester docht van we!. Ze smoes-
den wat mit mekeer en al gauw kwam de 
keldermeester mit een grote kanne mit 
draank anzetten en leut die veur de eerste 
keer rondgaon. 
Dr weren yule meer Stellingwarvers uut de 
slag kommen as de keldermeester berekend 
hadde. Doe de gewonden die d'r zoe'n be-
tien veur dood bi'j laggen deurkregen dat d'r 
draank schonken wodde, leefden die won-
derlik gauw op en scheuven d'r ok bi'j an. 
Dat veur een twiede ronde was d'r amper 
genoeg. En et is toch algemien bekend daj' 
op len bien niet lopen kunnen. En ze mos-
sen nog een hiel aende veur ze weer thuus 
weren. De bisschop zee stiekum tegen de 
keldermeester dat hi] d'r mar wat waeter bi] 
doen moest. 
De bisschop maekte daor een hiele grote 
fout mit, zol laeter blieken. Hi] hadde deur 
de draank ok een flinke scheut anti-fries 
doen laoten om de Stellingwarvers wat meer 
op zien haand te kriegen. Deurdat d'r now te 
veul waeter bi'j kommen was, was de spoe-
ling te dunne wodden en de uutwarking een 
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stok minder as dat hij bedoeld hadde. 
De Stellingwarvers bin nag een peer daegen 
gevangen holen, mar uuteindelik het de bis-
schop heur gaon taoten. 
Een bliede thuuskomst was et ok at niet. 
De slag verleuren en veul te betreuren. Dr 
weren hiet wat dooien. Driehonderd, staot in 
de stokken, mar dat is et vertellegien van de 
bisschop, die dr atle belang bij hadde funk 
te overdrieven. Zae'n maai rand getal moej' 
altied mit wat, of veul, zoolt nemen. Die et 
dr levend ofbrochten, hadden soms een 
rere optetter had en konnen daor nog jaoren 
perbiemen mit hebben. 
De eerste jaoren hebben ze de bisschop be-
taetd. Mar et was zak begratetik geld dat ze 
daor op den duur ok mar weer mit opholen 
binnen. De verholing mit de bisschop wodde 
daor ok niet beter van en et is weer op vech-
ten uutdri'jd. Mit de bisschop is et nooit meer 
wat wodden. 
En et anti-fries van de bisschop is niet stark 
genoeg west am te veurkammen dat de Stet-
tingwarvers onderkommen zocht hebben bi'j 
de Friezen. 
Mar ok nao at die generaasies deurspoelen 
mit Fries btoed is de anti-fries dr bi'j de Stet-
tingwarvers naait hietemaot meer uutgaan. te 
moe'n dr attied veurzichtig mit wezen aj' bi'j 
een aander wat deur de draank doen. Een 
schane is nag attied et beste. 

Negende Dialektedag 

Op zaoterdag 17 meert 2007 kun dialekt-
tiefhebbers uut Nedertaand en Vtaanderen 
terechte in Erfgoedcentrum Lamot te Me-
chelen (B.) De negende Diatektedag wadt 
argeniseerd deur de Stichting Nederlandse 
Dialecten i.s.m. et Vlaams Centrum voor 
Volkscultuur vsw. Et thema van dit grate twie-
jaorlikse evenement is Dialect in het spel. 
Welke diatektbenaemings bin dr veur tauw-
gienspringen in et Nedertaans taetgebied? 
Hoe wodt in et Braobaans verstoppertien 
speuten nuumd? En wetke uutdrakkings won 
bruukt in de verschittende dialektregio's am 
naor knikkers te verwiezen? Et gaat am kien-
derspeulen van vraeger en now. 
Tiedens et morgenpergramme dat am 9.30 
ure begint, is dr a.e. een lezing Spelcultuur 
op televisie. Rituele betekenissen van het 
TV-format ldool/ldols, deur dr. Stijn Reijnders 
(Universiteit van Amsterdam). 
In et middagpergramme (14.00 tat 17.00 ure) 
bin dr een viertat workshops die elk zae'n drie 
kertier duren. Om daaran mitdaen te kunnen 
is et veurof inschrieven dr van wel neudig. Et 
gaat am de vatgende workshops: De bena-
rn/n gen voor enkele kinderspelen in de zui-
delUk-Nederlandse dialecten, deur Tineke De 
Pauw (Universiteit Gent) en Ronny Keulen 
(Kathalieke Universiteit Leuven); Brabants 
oraal erfgoed: lokale en regionale prajecten 
over gesproken en gezongen dialecten, deur 
dr. Jas Swanenberg (streektaetfunktianaa-
ris Noord-Braabaant) en Meike Jangejans 
(projektmitwarker Harba Larifa); D/alecten 
ten TOONgesteld, deur Veranique De Tier 
(streektaetkansutent Zeelaand/stafmitwarker 
Variaties vzw); Moetk flu is lache ofwa??: 
Chattaal van Vlaamse Jon geren, deur prof. 
dr. Reinhild Vandekerckhave (Universiteit 
Antwerpen) en dan is dr nag een Mechelse 
dialectwandeling (17.00-18.00 ure). 

Meer infermaasie over disse dag is te vienen 
op www.vcv.be  en www.ru.nl/dialect/snd,  of 
per e-mail snd@mail.be  of dialectendag 
vcv.be  of tittefonisch 024-3611376. 
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Klaas Jalving 

De laeste stuver 

Et kefé 'De laeste stuver' ston op 'e hoeke 
van de Hetomavaort en de Scheene. 
Et paand bestaot trouwens nog en is uter-
Ilk weinig veraanderd. In de daegen van 
de veenderi'je moet et een drokbezochte 
getegenhied west hebben. Mar in mien jeugd 
verkeerde et dudetik in zien naodaegen. Et 
was vergaone glorie. 
Toch was dr doe nog de tapkaaste mit zien 
kleurige stopftessen. Een inkelde schipper 
die schut wodden mos in de Scheenestuus, 
en somstieden een dustige fietser, Iegden 
daor nog wel es an. En winters was d'r clan 
ok nog de jaorvergeerdering van de buurt-
verieninge die mitien ok de begraffenisverie-
ninge was. 
Now won sommige wiensoorten nao verloop 
van jaoren altiend mar kostberder, mar die 
soorten kwammen daor niet veur. Mit de ver-
schiltende jeneversoorten en zo is dat nog 
minder et gevat. Gruui van et vermogen deur 
et beleggen in de betegen draankies zat dr 
daorom niet in. Dr mossen daorom aandere 
bronnen van inkomsten anboord wodden. 
Now had de eigener wet wat anleg veur de 
haandet. Op boelgoeden was hi'j geregetd te 
vienen. Daor aosde hi'j veurat op et kleinere 
goed waorvan hi'j wet wat verwaachtte, mar 
waor hi'j ok nog wet es mit zitten bteef. Zo 
beud hi'j een keer op een boelgoed van een 
netaoris op een peer schitderi'jen, mit daorop 
de ofbeetdings van de aodetike veuroolden 
van disse eupenbaore ambtsbektieder. Ze 
wodden him prompt toewezen. De ofzet 
divan lokte tiekewel niet. Van poere aar-
moede hong hi'j ze daorom mar op an de 
waanden van de gelagkaemer... Zo keken 
daor now de Van Hetoma's, de Van Harens, 
de Schonegevels en aanderen daele op de 
weinige bezukers. Op de vraoge wat hi'j daor 
now toch in zag, was zien antwoord: 'Et is 

toch net yolk?' Now leek et op die schilde-
ri'jen ok wet zo, mar moej' daorbi'j attiend op 
et utertik ofgaon? 
Een zwakke kaante van him was dat hi'j een 
vaaste ofnemer was van zien eigen pro-
dukten. Ok dreug hi'j bi'j an de omzet van 
'broeders in zn gitde'. 
Op een ere verkoping in een kefé wodde 
hi'j zo de eigener van een zak vol sinesap-
pets. Nao oftoop van de verkoping bteef hi'j 
nog wat ptakken. Et weer was koold, de weg 
naor huus nog tange. En zo gebeurde et dat 
hi'j die laeste niet meer hebben moeten had. 
Hi'j stingerde de zak over 't schootder, mar 
de eigener van een scharp mes maekte dr 
stiekum een snee in. 
Opgeruumd gong hi'j op pad. Mar zoas 
Hans en Grietje broodkrummen stri'jden 
om de weg weeromme te vienen, vut dr op 
onregelmaotige ofstaand een sinesappet op 
zien pad. Et topen vut him de hieltied tichter. 
Doe hi'j thuus was schopte hi'j tevreden de 
ktompen uut, struupte de kteren uut en kreup 
aachter zien vrouw in bedde. 
De aandere morgen docht hi'j an zien haan-
det, mar de zak was leeg. En in zien potte-
menee vun hi'j zien laeste stuver. 
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In de septembermaond van etjaor 1959 bin 
wi'j morgens op 'e tied mit oons gezin, Janny 
heur zuster Kundina en heur oolden in de 
trein stapt van Oshawa naor Toronto. Vanof 
Toronto gong et naor Detroit, en doe naor 
Chicago. Et was intied Iochtschoondag wod-
den, en de speciaole trein naor Los Angeles 
in Californië vertrok niet eerder as om vuuf 
ure in de naomiddag. Dat wi'j stapten uut, 
leuten oonze begage opbargen en we gon-
gen de stad Chicago verkennen. We keken 
mit verbaozing naor de geweldige drokte en 
de wolkenkrabbers. Wat mi'j inienen opvul 
was et vrij grote tal negers op 'e straote, die 
hadde ik nog nooit eerder van dichtebi'j zien. 
Naodat we argens Iekker eten hadden, gon-
gen we naor et National History museum, dat 
biezunder interessaant was. 1k gong daornao 
mitien ok even naor de kapper, die zat bene-
den in een gebouw, dat fel verlocht was. 1k 
wodde ontvongen deur een pikzwatte neger 
mit krullend wit haor, hi'j Iachte brieduut en 
stelde mi'j mitien op mien gemak. Hi'j dee 
zien wark geweldig goed en naodat hi'j mi'j 
knipt en ofbosseld had, beud hi'j me koffie 
an, alles mit die grote briede glimlach. 1k vun 
him biezunder aorig en hi'j praotte honderd 
uut. Dat was mien eerste persoonlike en slim 
plezierige ervering mit een, zoas wi'j dat hier 
numen, 'blackman'. 
Tegen vuuf ure weren we weer op et grote 
perron. We kregen plak in een soort slaop-
trein mit grote raemen. D'r was Ok een 
wagon mit een resteraant en de trein hadde 
een bovenverdieping mit een soort glaezen 
koepel over de hiele trein henne. le konnen 
daor alle kaanten opkieken en de zitplak-
ken weren hiel gerieflik. Zo was oons grote 
aeventuur naor Californië an de westkaante 
begonnen. We reisden deur aendeloze 

prairies, doe deur de bargen, de wildernis, 
ruumte en nog es ruumte. Nao twie naach-
ten en daegen in de trein, wodde de eerste 
stop maekt in Tulsa in Oklahoma. Buten et 
stesjon zaggen we een grote groep Indianen 
en die voerden daansen uut veur et pebliek 
in de trein. Datzelde zaggen we Ok in Okla-
homa-city; ze weren prachtig in de kleren en 
ze daansten en sprongen en zongen. Heur 
kleren weren meerst fel van kleur en mit heur 
prachtige broonskleurige huud en starke, 
gespierde bienen, vremde klaanken en een 
aendeloos geroffel was et een tafriel dat ik 
nog nooit eerder zien hadde. 
Daornao gong de reize naor Albuquerque in 
New Mexico. Daor was de zunne hiel hel-
der, haost verblienend wit, en de eerde was 
vaeks dieperood van kleur. Doe kwammen 
we deur een woestijn mit weinig begruuiing 
en de felle, witte zunne braande op die ge-
kleurde eerde. De locht was strakblauw mit 
gien wolkien te zien. 
Deur de gele woestijn mit tetaol verstiende 
bomen gongen we van Arizona naor Blythe. 
Op de greens van Californië vlakbi'j San Ber-
nardino kwammen we via de prachtige bar-
gen in Los Angeles. We weren onderhaand 
doodmuui van et kieken, mar hadden een 
geweldig interessaante en mooie reize had. 
We wodden vrundelik ontvongen deur Janny 
heur zuster Elizabeth en heur man Menno, 
die in iene van de butenwieken van Los An-
geles woonden. Nao een peer daegen rust 
gongen we zowat daegeliks naor et straand 
van o.e. Malibu. Et weren geweldig mooie, 
wiede stokken straand mit haegelwit zaand 
en een hiele mooie, lange golfslag, et was d'r 
ideaal, et kon gewoon niet op. We bezochten 
Ok Disneyland, dat was slim mooi veur de 
kiender. We reisden deur de bargen naor 
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San Bernardino en alderdeegst hielemaole 
langs de prachtige kust naor San Diego, 
onvergetelik mool. De straanden, de zee, de 
schitterende zunsondergang, et drokke en 
geweldige autoverkeer op de enorme zes, 
en soms alderdeegst acht, riebaenen van 
de snelwegen. Dat verkeer gong de hieltied 
deur, dag en naacht. 
Nao drie weken gongen we weer op huus 
an naor Oshawa in Ontario, Kannede. De 
weerommereize was weer prachtig, en wat 
hadde Californië een enorme en positieve 
indrok op oons allegere maekt! 
lenkeer thuus gong ik weer drok an et wark, 
want dat bleef binnenkommen. Al gauw zat 
ik weer tot over mien oren in et belasting-
wark: boeken ofsluten, belaansen opmae-
ken, gesprekken en diskussies mit klaanten, 
baankiers en belastinginspekteurs, ledere 
dag was d'r weer wat anders. In et naojaor 
en et vroege veurjaor weren d'r belasting-
bi'jienkomsten, vaeks in Toronto en Hamil-
ton. Dan weren d'r de ontmoetings mit kolle-
gas uut aandere plakken in Ontario. Et was 
altied interessaant en biezunder leerzem 
om zo weer goed infermeerd weeromme te 
kommen. le hadden dan de veraanderings in 
de belastingwetgeving goed onder de kni'je, 
en ie weren weer klaor veur een ni'j belas-
tingseizoen. 
In feberwaori 1961 wodde oonze twiede 
zeune geboren. We nuumden him Harold, 
want de naeme van Jannie heur heit was 
Hiddo en dat was muuilik uut te spreken in 
et Engels, dus wodde et Harold. Hi'j was 
vuuf tot zes weken te vroeg geboren en 
weug vuuf pond bi'j de geboorte. Mar hi'j 
hadde een goeie dudelike stemme, mit een 
enorm volume veur zoe'n klein poppien. Hi'j 
kwam reozende op 'e wereld en hul oons 
naachs soms uren wakker. Doe bleek een 
peer weken laeter dat hi'j een breukien had. 
Dat Harold gong veur een peer daegen naor 
et ziekenhuus en et breukien wodde rippe-
reerd. Harold was een biezunder beweeglik 
kiend. Doe wi'j veur de laeste inspektie mit 
Harold naor de dokter gongen, was et tegen 
zes ure in de aovend en de dokter hadde 

zien kestuum veur die aovend al an, want 
hi'j zol mit de vrouw naor een koncert. Hi'j 
bekeek Harold goed, taastte alles of en doe 
inienen piste Harold over dokter zien ni'je 
kestuum henne, en et was me een straol 
van jewelste. Dokter kon d'r gelokkig omme 
lachen en zee: 'Je zeune is genezen, alles 
warkt zoaj' zien, prima!' 
Mar nao een maond of zesse bleek dat 
Harold en Frederik allebeide astmatische 
anvalen hadden, en wodde de stoomketel 
bruukt, want astmatische bronchitis is gien 
grappien. Dus weer naor de dokter en doe 
naor een specialist in Toronto. Nao een peer 
grondige konsultaosies mit oons en oonze 
twie kiender, vertelde hi'j oons dat et mis-
schien beter was veur oonze kiender om te 
verhuzen naor Arizona of Californië. Mar dan 
niet in de buurt van Los Angeles, vanwege 
de smog, die as een blauwe grauwe de-
ken over Los Angeles hong. Alderdeegst 
de wiend van de oceaan warkte die smog 
niet hielemaole weg en die blauwe, grauwe 
damp was hiel slecht veur de gezondhied. 
Janny heur heit was d'r echt mit inneumen 
dat et Californië wodden zol, hi'j hul van 
de waarmte. De lange winters in Ontario 
vun hi'j een grote belemmering, want in de 
winter was et te koold en/of te glad om zien 
daegelikse kuier te maeken. Daor kwam 
bi'j dat in iene van de butenwieken van Los 
Angeles niet alliend zien dochter en schoon-
zeune woonden mit heur gezin van vuuf 
kiender, mar ok zien bruur Heye en Katrien. 
Zi'j woonden even buten Hollywood in iene 
van die prachtige wieken in een biezunder 
gerieflike en roeme woning. Janny heur 
bruur Reint kwam zonder wark vanwegens 
de strenge winter, en ok hi'j zag d'r naor uut 
om an die lange winter en ellendige koolde 
te ontkommen. Inienen was Californië et 
beloofde laand, mar persoonlik hadde ik d'r 
hielemaole gien behoefte an om de zaeke te 
verkopen. Datzelde gui ok veur et verkopen 
oonze woning, waor we mit zoveul vreugde 
en veurspoed in woonden. Dus maekte ik 
glen haost. Mar nao een maond of zesse 
belde de dokter mi'j op en zee: 'Luuster ie 
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es even, Schapelhouman. 1k begriep best 
daj' d'r gien nocht an hebben om Ontario te 
verlaoten, mar wat is d'r now aenlik belang-
rieker; de gezondhied van je kiender of de 
boekhooldpraktiek. 1k verwaacht van jow 
onmiddelike aktie om de zaeke an et rollen 
te brengen!' Hi'j zee nog yule meer, et gong 
d'r even had an toe. Diepe in mien hatte wus 
ik Ok wel dat et niet goed was wat a'k dee. 
Beide kiender weren iedere weke ziek en 
dat gaf Janny veul wark en zorgen. Dat we 
belden etAmerikaanse konsulaot in Toronto 
veur een ofspraoke en een medische keu-
ring. Binnen tien daegen weren we allemaole 
in etAmerikaanse konsulaot, de neudige 
formelieren wodden invuld, de medische keu-
ring wodde uutvoerd, alles leup gesmeerd. 
Dat gebeurde allegere begin feberwaoril962 
en an et aende van april wodden we beld 
om oonze dokumenten veur et emigreren op 
te haelen. De konsul praotte persoonlik mit 
oons en zee datAmerike wel zokke goeie 
emigranten bruken kon. 
Oons vertrek wodde vaastesteld op 8 meie 
1962. We zollen mit de auto via Detroit naor 
Los Angeles en dan naor et noorden in Call-
fornië naor Palo Alto. 
Et hadde liekewel nog hiel wat voeten in 
eerde. Deur oons maondelikse Accoun-
tantsblad wodde ik geweer waor ik et beste 
adverteren kon om de zaeke zo goed meu-
gelik te verkopen. De adverteensie wodde 
plaetst en al gauw kwammen d'r tillefoonties 
om inlichtings, mar dat leverde eerst wei-
nig op. Doe kreeg ik een tillefoontien van 
een boekhoolder uut Toronto, en die kwam 
te kieken hoe as de zaeke d'r veur ston. 
Nao lange gesprekken en liesten van mien 
klaanten, wodden we et iens over een pries 
en ik zol een maond bi'j him blieven om him 
hielemaole in te warken. 1k vreug liekewel 
eerst wel een soort van anbetaeling, veurdat 
ik de hiele zaeke blootgaf. 1k stuurde een 
uutgebreide brief an al mien klaanten, en 
sommigen schrokken daor aorig van. Een 
oold Kannedees echtpeer kwam persoonlik 
ofscheid nemen van oons en ze goelden 
allebeide en zeden: 'Jow bin onvervangber, 
jow bin de beste boekhoolder die we ooit had 

hebben. Wi'j zullen jow geweldig missen.' 
Et was soms hiel angriepend, en sommige 
van de ooldere Nederlaanders vunnen et hiel 
arg en zeden: 'We weten echt niet as we die 
ni'je Kannedees wel volgen kunnen.' 
Gedurende de dattig daegen bezochten we 
tegere veul klaanten. Dat het een boel goed 
daon; ze praotten mit de ni'je boekhoolder en 
konnen vraogen stellen waor ik nog bi'j was. 
Nao drie weken begon et dan Ok allegere 
song te wennen. 
Et huus wodde te koop zet en de verkoop 
gaf ik in hanen van iene van mien klaanten. 
Dat was advekaot Bou mans mit wie ik mien 
eerste jaor in Oshawa bi'j Parkhill & Yanch 
saemenwarkt had. Laeter was hi'j zien eigen 
praktiek begonnen en hi'j vreug me mitien 
om zien boekholing op te zetten en om zien 
mitwarker vertrouwd te maeken mit et dae-
gelikse routinewark. 1k gong daor ien keer in 
de maond naor toe en nao drie uren warken 
was alles weer up to date. Op de dag dat ik 
in de naomiddag oons boekhooldbedrief ver-
kocht had, weren we veur die aovend nuugd 
om een brulloft bi'j te wonen van de ooldste 
dochter van bakker Berentschot. Et was een 
prachtig en vrolik feest en ik vun et warkelik 
mar zo, zo, dat ik die wereld gauw verlaoten 
gong. 
lene van mien Iaetere klaanten was een 
advekaotekantoor, dat al meer as dattig jaor 
een praktiek voerd had in Oshawa. Doe ik 
zien zaek indertied bi'jwarkte, kwam ik tot de 
ontdekking, dat hi'j al verschillende jaoren 
op grote schaol belastber inkommen ver-
donkeremaond hadde. Dat wodde dus een 
eernstig gesprek, en et wodde dudelik dat 
hi'j verdocht wodde van belastingontduking, 
en daorom mit al zien boeken van de laeste 
tien jaor veur et locht kommen mos. Hi'j gaf 
me doe volmacht om de hiele zaeke mit 
de speciaole inspektie te regelen. Nao drie 
biezunder drokke weken wodden wi'j et lens. 
De boete en de aachterstallige belastings 
wodden vaastesteld en uutwarkt mit boetes 
en rente, en dat alles wodde mi'j op pepier 
veurlegd. 1k maekte me d'r zorgen over as H. 
die regeling accepteren zol. H. gong d'r es 
bried veur zitten, las et eind 
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versiag wet drie keer deur en doe tekende 
hi'j alles, zonder een woord te zeggen, en 
gaf mi'j de check veur et voile bedrag. En 
hi'j zee vervolgens: 'Kom morgen asjeblieft 
om tien ure weeromme.' De belastingdienst 
was warkelik verbaosd dat H. alles tekend 
hadde en ok miens alles betaelde. Nao een 
gezellige lunch in de stad gongen de heren 
inspekteurs weeromme naor Toronto. De 
volgende dag kwam 1k mien reken anbieden 
en H. zee een betien gremietig: 'Now kun we 
die bloedzoegers vergeten, ik was toch beter 
uutslaopen as zi'j. Ze kun niet weeromme-
gaon naor de eerste 23 jaor van mien 
praktiek.' Hi'j betaelde mien reken en zee: 
'1k vraog jow in et vervoig weer.' Doe hi'j et 
volgende veurjaor belde vertelde ik him dat 
ik absoluut gien tied veur him vri'jmaeken 
kon, want wi'j weren overbezet. Drie maon-
den laeter raekte hi'j an een hatanval weg. 
Dan was d'r nog de segarewinkel an Sim-
coe-street. De maondelikse boeken wodden 
ophaeid deur mien schoonheit, want dan 
kreeg hi'j altied echte Hollaanse segaren 
kedo. Mar op zekere dag zee mien schoon-
heit: 'Et liekt mi'j toe dat die zaek zels haost 
glen weenst maekt, mar ik heb ontdekt dat 
ze daor illegaole lotten verkopen en Ok OP 
peerden wedden in de grote aachterkaemer. 
An beide wodt, donkt mi'j, verdient. le bin et 
veilighiedsmannegien, want alles wodt maon-
deliks altied tot in de punties verwarkt. Alle 
kwartaolrepotten mit de betaelings gaon op 
'e tied naor de belasting, mar de gokkaemer 
wodt d'r buten holen. Verhoog je pries mar 
mit $ 50,00 in de maond.' Oat wodde zonder 
meer accepteerd. Mar nao drie jaor was d'r 
een inval van justitie en de hiele zaek wodde 
oprold. Alliend de segarezaeke mit de 
dagblaeden en zo bleef gewoon bestaon... 
Laeter dee blieken dat de gokkeri'je nao 
een onderbreking van drie maonden weer 
gewoon veerder gong. 
Dan was d'r nog mien klaant in Pontypool. 
Die hadde een grote iezerwinkel en verkocht 
Ok laandbouwmesienen en trekkers en zo 
an de boeren in de wiede omgeving. Daor 
gong ik len keer in de drie maonden langes 

om zien slim uutgebreide boekholing op te 
haelen. Et was altied een prachtige tocht mit 
de auto deur de heuvels, en altied wodde d'r 
even praot as ik de spullen ophaelen kwam. 
Mar nao twie jaor raekte hij iene van zien 
vaaste mitwarkers kwiet en hut zien vrouw 
de daegeiikse boeken bi'j. Zi] was een 
biezunder mooi vrommes, slaank en goed 
bouwd, mit mooie tanen en blauwe ogen 
en lang golvend haor. Ze keek me liekewel 
altied een betien spottend an. 1k vuu Ide 
me niet bepaold op mien gemak bi'j heur. 
1k vuulde me aenlik as kleedde ze me uut. 
Injuli 1960 kwam ik weer de winkel in en 
leup deur naor et kantoortien. Ze glimlachte 
es lief naor me en inienen gooide ze heur 
lange jurk uut en ston spierlike naekend 
veur mi'j. Ze keek me uutdaegend an en 
zee: 'Kom op, cowboy, laoten we et doen', 
en ze strekte beide hanen naor mi'j uut. 1k 
dri'jde me zo hadde a'k kon omme, draefde 
de deure uut, deur de winkel naor buten. 
Ze reup me nog nao: 'leje Dutchie, ie weten 
niet wat aj' missen.' Buten Pontypool stapte 
ik uut de auto om in de frisse locht even bi'j 
te kommen van de konsternaosie. Een peer 
daegen laeter belde heur man me op, en 
vreug: 'Perbeerde Tracy jow te verleiden?' 1k 
gaf toe dat dat inderdaod gebeurd was. Hi'j 
stuurde mi'j doe de boekhooldgegevens per 
post, mar nao een jaor verkocht hi'j de zaek. 
1k heurde laeter dat hij van heur scheiden 
was. 
Zo ziej' mar hoe ofwisselend en biezunder 
interessaant et leven van een pennelikker 
wezen kan... 
De volgende oflevering zit now Ok al veur 
een diet in de penne. 
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Sjoukje Oosterloo 

Een waorschouwd meens 

Pieter zit mit een bedaenkelik gezicht tegen-
over mi'j an de taofel en zocht es diepe. 
'Wat zit je dwas, mien breurtien?' perbeer ik 
wat uut him los te kriegen. 
'Wa'k d'r mar nooit an begonnen!' zocht hi'j 
nog dieper. 
'Waoran?' perbeer ik et nog es. 
'Schoonmem,' zegt hi'j bedrokt. Wit schoon-
mem had ik altied een goed kontakt, niet 
overdreven yule, mar now en dan spreuken 
wi'j mekeer es en op jaordaegen netuurlik, 
da's vaaste prik. 
Al jaorenlaank het zi'j een komputer waor 
ze now en dan es aachter zit. Doe kreeg ze 
et inienen op 'e heupen, ze wol op internet 
ansleuten wodden. 
'Da's toch hiel gewoon, vandaege-de-dag,' 
was mien reaktie. 
'Dat is 't Ok, mar omreden ik van die dingen 
een betien veule verstaand heb, he'k dat 
internet veur heur ansleuten. Sund die tied is 
ze niet aachter die komputer weg te slaon. 1k 
heb heur alderdeegst an et verstaand perbe-
ren te kriegen hoe as ze een mailtien vot-
sturen mos. As ze dat goed in It  snottien het, 
docht ik bi'j mezels, dan is ze al een aorig 
aende op weg. Mar doe haj't van zien levens-
daegen nog niet had! Om et hottien gong bi'j 
mi'j de tillefoon. "Pieter, now week niet meer 
hoe 'k mien mailties votsturen moet, hoe was 
't ok at weer? Pieter, now dot mien komputer 
zo reer!" Pieter dit en Pieter dat! 1k wodde d'r 
misselik van. As ik thuus mien komputer an 
dee, dust ik haost mien pergramme waorop 
de post binnenkomt d'r niet veur te haelen. le 
konnen d'r donder op zeggen dat d'r iene of 
somstieden wet drie maitties binnenkommen 
weren, en van wie hoej' niet te vraogen. Now 
had ik et gelok da'k de boel zo veur me-
keer maekt hadde, da'k thuus vanuut mien 
komputer in die van schoonmem warken 

kon. Dan hoefde ik niet de hieltied henne-en-
weer te tjakken. Aovens, ak krek tekker in 
mien luie stoel zat, gong de titlefoon. "Ja. 
ik bin et, schoonmem. 1k durf Ok al haost 
niet meer te betlen, mar moej' es heuren... ik 
bin op mien komputer an 't wark mar ik kan 
gien mailtien votsturen." Gelokkig! was mien 
eerste gedaachte. "Van alles en nog wat he'k 
at perbeerd, mar et lokt me niet." 
"Hej'de stekker d'r wet in?" 
"Ja, wissezekers, aanders zot et schaarm 
toch niet vertocht wezen!" is heur eigenwieze 
praot. Mien komputer had ik onderwiels al 
an daon en ik keek bi'j schoonmem in et 
schaarm. Doe zag 1k dat de stekker van 't 
beetdscharm wet in et stopkontakt zat, mar 
al rap kwam 1k aachter dat ze de stekker van 
de komputer zetf niet in 't kontakt hadde. 
Nao veut anwiezings en gepraot kreeg ik 
heur dat eindetik in 't verstaand. Doe kwam 
heur in gedaachten dat de stekkerdeuze, 
waor as de komputer op ansleuten was, van 
de veensterbaank vaten was. Doe zot die 
stekker d'r wet uutgaon wezen, daor had zi'j 
gien acht op geven. Now, zokke dingen ... ; 
daor zoj' dan toch krankjorem van wodden. 
Daoromme wi'k je bi'j dissend waorschou-
wen, begin d'r nooit an bi'j schoonmem een 
komputer an te stuten. Aj' overwarkt wodden 
witten, moej' zoks beginnen.' Pieter keek at 
veut fteuriger toe, doe hi'j zien hatte bi'j mi'j 
Iocht hadde. 
'Ja, Pieter, 1k zat d'r omme daenken, een 
waorschouwd meens telt veur twieje, now!' 
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Roely Bakker 

Gien waachten op... 

milde zunnestraolen, 
malse regendruppen roepen 

't dorre laand tot leven 
pronkend krek een jonge bruid 

zingt et rondomme 

affiend ik bin alliend, 
waachtend op jow 

zinderende zunne schruuit, 
dor en dreuge 

ligt et oolde laand 
broodmaegere voegels zonder 

kracht, krassen klaegend 

waor bi'j' mien lieverd, 
waor bi'j'? 

wiendkracht tiene. 
noord-ooster storm gieselt 

et ribbeschiere laand 
schoemend broest de kuunder. 

kreunend bugen de wilgen. 

kom now mien liefste, 
kom now 

kot bin de daegen, 
lange de naachten, naekte 
toeken rieken omhogens 
sni'jvlokken stoeven in 
sniedende wiend 

koold bin 'k mien liefste, inkoold. 

milde zunnestraolen, 
malse regendruppen roepen 
't dorre laand tot leven 
pronkend krek een jonge bruid 
zingt et rondomme 

op jow is gien 
waachten op 
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B A N K BERCOOP 

Bank Bercoop N.V. is cen iOlJ dochter van 

Friesland Bank N.V. 
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In et HATTE van de Stellingwarven staot al 105 jaor dé baank 
van de Stellingwarven. Wi'j kennen de regio van binnen en buten, 
en holen mit HATTE en ziel van heur specifieke eigenschoppen. 

We weten wat d'r speult, we weten wie d'r leeft, omdat we d'r wonen, 
warken en de Stellingwarven sociaol verstarken. Wi'j hebben oons 
HATTE verpaand an de Stellingwarven, omdat we d'r krek as jow diet 
van uutmaeken. 
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Geertje Kluitenberg 	Geertje Kluitenbery-Bakker, siktaoris leskiub 

Bakker, mitwarkster 	Vooruft' Oldeberkoop, op pad veur de 	 Berkoop, till. (0516) 45 35 00 

Kredietbeheer 	 jaorlikse koekaktie 	 Wolvege, till. (0561) 45 30 40 


