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Jimmy Visser Et veuroffien 

De vekaansiedaegen bin weer oppeuzetd en now is et zaeke om weer an et leven van atledag te 
wennen. Now kan ik wet zeggen dat dat ommeraek gauw gaot. Aj' de steutet ommedri'jd hebben, 
schoenen uut, de tocht van et eigen huus opsnoefd en de gaskraene weer een haet geven heb-
ben, komt dat attedaegse gedoe at gauw op je an. Buurman het de post en de kraanteboel netties 
sorteerd op 'e taofet tegd. Daor warp ik dan een btik op, mar nog niet mit et grootste genoegen. 
Och heden flee. De kaorteboel van meenskeri, die mi'j nao staon en mi'j van heur vekaansieadres 
of weten taoten hoe et heur vergaot, neem 1k dr daotiks bi'j weg. Een aorige staepel disse keer. 
Gauw even kieken. De koffers kan 'k taeter nog wet uutpakken. Dat het gien haost. Dus wet! Daor 
begint et perbteem. DE BRtLLE. Die zit in de koffers. De koffers bin nog in de auto. Schoenen 
weer an, steutets zuken, nog op 'e taofet bi'j de kraanten, en koffers haelen. tene per keer, dus 
drie keer lopen. Et bin prachtige koffers mit zoe'n hadde buterkaante en een cieferstottien. Et 
nommer is geheim. Aj'm dichtedoen vaatt hi'j zomar in 't slot en glen meenske krigt et ding los as 
hi'j de kode niet indrokt. Wat een uutviening. Attienig is et wat ktein uutvaten, dat slottien. 1k wete 
et nommer wet, mar ik kan et niet lezen zonder brille en die zit in de koffer. In atte koffers zitten 
britten. 1k had zeuven van die dingen mit. tk kan dr niet zonder en een teesbritle moej' veur 't grie-
pen hebben. Argens zat dr in huus toch nog wet iene tiggen. Eerst mar naor boven. Bi'j et bedde 
glen brille. Naost de komputer ok niks. Atle taegies teveren ok niks op. Dan de tassen mar. Mien 
protte tassen, 1k bin een echte tassegek, ze hebben ok een protte vakkies, mar nog altied glen 
brille. Lichtkaans in de keukentae. En atweer niks. Nog mar es de kofferstotties perberen. Gaon 
niet tos. Ha'k weten kund, aj' de nommers op gevuul dri'jen. Waoromme komt et ok zo krek mit die 
dingen! En dan weet ik et. In de timmerkiste ligt een brille, zonder stange, mit een kepot glas, mar 
et is een brille. Et teed is leden. De koffer gaot tos en daor tiggen de eerste vier britten zo veur et 
griepen, wat ok de bedoeling was. De kaorties, de Steltingwarf en De Ovend, ik kan weer tezen. 
Now dochten jim dat 1k overdrief mit die zeuven britten. Of da'k et fanteseerde. Dat is niet waor. 1k 
bin op een teeftied da'k mi'j biezunder gehandicapt vute ak de brille niet binnen een meter van mi'j 
heb. Lange he'k et nog veur mi'j uutschoeven kund deur de aarms zovute meugetik te rekken, mar 
dr komt een tied daj' daor een stok anzetten taoten moeten of aksepteren dat die gtaezen een 
zegen binnen. En dan koop ie de eerste brille bi'j de brittemaeker. Een dure grap, mar et is et wet 
weerd. Die dure bruuk ie niet overat. In bedde wit et min. Aj' at even, mit de brille nog op, de toe-
ken veur een tel of wat dichtedoen, is de boet ontzet of 't het een potien minder. Daor koop ie dus 
een dinkien van een peer euro veur. Et komt ok vaeke veur da'k nog gauw even wat bosschoppen 
mitnemen wil en ontdekke dat de brille niet in de jassebuse zit. Eerst mar even een brille kopen. 
Zo kom 1k dus an zoe'n protte britten. A'k de koffers uutpakt hebbe, liggen de britten ok weer op 
heur plak. Ze bin weer thuus. 
tk was trouwens niet de ienige mit een teesbritteperbteem. De eerste morgen in oons hotel was 1k 
dr at aachter dat et teesbrittegehalte van de gaasten groot was. In de eetzael taggen op de lege 
taofets overal leesbrillen. De meensken weren om bollegies en beleg, mar de brute lag at op 'e 
taofet. Bi'j et inkommen van et hotel ston in alte taeten, dat aj' een teesbritte neudig hadden om 
de formetieren in te vutten, ie die van de batie nemen konnen. Dat vun 1k klasse. Dat soorte van 
kteine dingen vien ik wet een steern weerd. 
tnkotten bin we haost attemaot, en ik wisse, de brille weer neudig. De sutelders weren weer doen-
de mit de krojen vol. Dat betooft wat veur de kommende tied. Vergeet ok disse ni'jsgierige Ovend 
niet, waor aj' weer van atles in an de weet kommen over oonze mooie Stetlingwarver tael en attes 
wat daor mit van doen het. Een protte teesptezier. De brille dus veur et griepen holen. 



Villa Lunia in Berkoop, et woonhuus van Jan Siebenga mit rechts 
et koetshuus, waor de bolle zien plak had. 

Jannes Westerhof 

Begin van een revelusie 

Dr zullen weinig meensken in Nederlaand 
wezen die et begin van een revelusie ver-
waachten in de Stellingwarven. Ok de meer-
ste Stellingwarvers kun heur zoks vast niet 
veurstellen. Toch is dat gebeurd, de Builiger 
Reimer Strikwerda beschrift 
et in zien pas verschenen 
boek Rovolutie in het die-
rennjk mit de ondertitel De 
geschiedenis van de kunst-
matige inseminatie in Neder-
land. 

De Keunstmaotige Insemi-
naosie (K.I.) wodt anduded 
as de eerste revelusie. De 
twiede is et gebruuk van 
diepvriessperma en de 
dadde, die net begonnen is, 
gesekst sperma, waordeur 
af kiezen kunnen tussen 
mannelijke of vrouwelijke 
naokommelingen. 

Op de boerderije van Jan 
Werner naost et karkien in 
Else wodde op 5 december 
1935 et eerste Nederlaanse 
ki-kalf geboren. In de jaoren dr nao weren 
dr yule tegenstaanders van de ki. Et het nog 
hiel wat tied kost veurdat iederiene de grote 
veurdielen dr van zag. En dan te bedaenken 
dat now haost alle koenen, alle motten, en 
alle meren deur ki drachtig wodden! De grote 
deurbraok kwam nao de Twiede Wereldoor-
log, niet om de foktechnische benutting van 
de beste mannelike dieren zoas laeter et ge-
val was. Nee, de deurbraok kwam dr omdat 
de ki-techniek de oplossing was om te veur-
kommen dat infekties overbrocht wodden. As 
gevolg van die infekties wodden de koenen 

niet meer drachtig. Now gaot et veural om de 
foktechnische kaante; de bekendste Neder-
laanse bolle, Sunny Boy, kreeg bi'jkaans een 
miljoen naokornmelingen! 
Die geweldige veraandering in de rundvee- 

hoolderi'je, mar ok in al die bedrieven mit 
aandere dieren, begon in 1934 in Berkoop. 
Daor woonde in Villa Lunia veearts Jan 
Siebenga. Disse boerezeune was geboren 
in Sorremorre (ten noorden van Oldeboarn), 
studeerde veeartseni'jkunde in Utrecht en 
vestigde him in 1928 in Berkoop, waor hi'j 
in zien praktiek yule 'kleine boeren' had, die 
plaogd wodden deur besmettelike onvrucht-
berhied van de koenen. Zels konnen ze gien 
eigen bolle holen en dus weren ze ofhaan-
kelik van een bolleveriening of een bolle van 
een buurman mit meer koenen en in beide 
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Dr. J. Siebenga (1902-1987). 

gevallen was et risiko van be-
smetting hiel groot. Doe clan 
ok in 1934 bi'j Jan Siebenga 
een Duutse volontair kwam 
die vertelde van de verhaelen 
van zien perfester GOtze in 
Hannover over de geweldige 
ki-suksessen van de Russi-
sche onderzuker Llya va-
nov was zien belangstelling 
daoliks wekt. lvanov richtte al 
in 1901 et eerste ki-centrum 
veur peerden op en doe hi'j in 
1932 wegraekte wodden dr 
in Ruslaand in datjaor al 1,2 
miljoen insemenaosies uut-
voerd, waorvan 300.000 bi'j 
peerden. Volontair Wilhelm 
Blendinger hadde de tekenings mitneumen 
van de instermenten, waormit de Russische 
veeartsen de ki deden. Al rap kwammen Jan 
Siebenga en de volontair tot de konklusie dat 
wat in Ruslaand kon, ok in de Stellingwarven 
kunnen mos. De keuperslaeger en de fiet-
semaeker van Berkoop maekten de inster-
menten van de Russische tekenings nao. En 

zo wodde op 28 feberwaori 
1935 de eerste koe in Ne-
derlaand mit sukses insemi-
neerd deur Jan Siebenga. 
De boeren stonnen d'r begin 
jaoren dattig financieel niet 
best veur en Jan Werner uut 
Else hadde clan ok weinig 
te verliezen en durfde de 
inserninaosie wel an, ok al 
orndat de veearts wel een 
pottien breken kon bi'j de 
boeren. 'De bluuiende var-
kenfokveriening' - de eerste 
in Frieslaand - was bi'jglieks 
in 1933 op initiatief van 
him tot staand komrnen. De 
koe van Jan Werner wodde 

drachtig en op 5 december kwam et eerste 
Nederlaanse ki-kalf op 'e wereld. 

Van die biezundere gebeurtenis is liekewel in 
de kraanten van die tied niks weerornme te 
vienen. Et eerste artikel d'r over kwam pas in 
begin 1937 in de kraante (Nieuwsblad voor 
Friesland) en was nota bene van Jan Sie- 

benga zels. Et artikel vul 
in et 'bijblad' nog op deur 
een foto van boerin Aaltje 
Werner-Herders mit et 
kalf, aanders was et nog 
minder onder de andacht 

*1 
kornmen. Doe de koe 
van Jan Werner drachtig 
was stuurde Siebenga 
een pamfiet mit zien 
plannen rond. Al te grote 
verwaachtings hadde hij 
dr niet van en hi'j meldde 
dr clan ok bi'j: 'De behan-
deling gebeurt thuis, de 
koeien hoeven niet van 
stal'. Et leup gien storm, 

- 	- 	de rneerste boeren wollen 
de katte uut de boom kie- 

- 	 ken.'Velenstakenerde 
draak mee', zee Siebenga 
laeter en hi'j mos iedere 
keer in gesprekken weer 

Et eerste internationaole ki-kalf, geboren in 1937 bii lord 
Rayleigh in Terling, mit as heit 'a bull based in Holland on 

the farm of Dr. Siebenga at Oldeberkoop'. 



Jan Siebenga mit zien eerste kursisten; links Bas Aardema, 
rechts Ate Veenstra. 

dudelik maeken dat et om 'normate' katver 
gong. Toch wodden in 1937, 237 koenen 
insemineerd. Intussen hadde Siebenga et 
plan opvat om een proefschrift over de kite 
schrieven. In 1936 weren in et kader van et 
onderzuuk daorveur zoe'n 600 koenen inse-
mineerd. Et bevruchtingsrissettaot was mooi, 
82,5 percent nao de eerste inseminaosie. 
In 1938 weren d'r at 1200 koenen keunst-
maotig bevrucht. Jan Siebenga had veur at 
dat wark de hulpe van pas in Utrecht ofstu-
deerde jonge mannen neudig, want hi'j was 
drok doende mit zien ki-experimenten en et 
schrieven van et proefschrift. Hi'j promoveer-
de op 21 december 1938 
en in zien daankwoord 
vergat hi'j niet de Berkoper 
boeren: 'Gij, veehouders 
in mijn omgeving, ben ik 
zeer erkentetijk voor het 
vertrouwen, dat gij in mij 
hebt gestetd, waardoor ik 
de experimenten in zoo'n 
groote getate kon nemen'. 

Niet atliend in eigen taand, 
mar Ok over de greenzen 
wodde dr. Jan Siebenga 
bekend. Op tat van interna-
tionaote kongressen voerde 
hi'j et woord. Tiedens zien 
onderzuuk was hi'j in Cam-
bridge waor hi'j ervering 
uutwissetde mit deskundi-
gen en de ofspraoke maekte 
om over en weer sperma uut 
te wisseten. Cambridge was 
et centrum van de Britse ki-ontwikketing. Ft 
sperma van Siebenga's botle Odin wodde in 
een thermosflesse per vtiegtuug overbrocht 
en len van de acht insemineerde koenen 
wodde inderdaod drachtig. Et was een sen-
sationeel sukses, mar et dee mitien btieken 
dat de hootberhied van et sperma beparkt 
was. Et 'suksesvolte' sperma vanuut Berkoop 
was al nao 28 uren inbrocht bi'j een koe 
van de beroemde stat van lord Raleigh. En 
zo wodde in 1937 et eerste internationaote 
ki-kalf geboren bi'j lord Raleigh in Terting, mit 

as vader 'a butt based in Holland on the farm 
of Dr. Siebenga at Otdeberkoop'. De Amen-
kaanse onderzuker perfester Fred McKen-
zie kwam zels naor Berkoop om te kieken 
hoe Jan Siebenga zokke goeie risseltaoten 
haetde mit primitieve middets. McKenzie 
raekte onder de indrok en keek naor de 
meugetikheden in eigen taand. Een jaor nao 
zien bezuuk schreef hi'j Siebenga dat hi'j een 
overhiedssubsidie van 125.000 dollar kregen 
had veur proeven. Dat brocht Siebenga op 
et idee om bi'j de Maatschappij voor Dier-
geneeskunde een bi'jdrege te vraogen van 
honderd gulden, om naor ttatië te reizen om 

een spermatraansport naor dat taand goed 
venlopen te taoten. Hi'j kreeg nut op et rekest, 
want in de ki zaggen ze et geveer dat de 
export van fokstieren votvalen zot en bu-
tendat weren dr in oons taand zovute goeie 
fokstieren dat 'de behoefte aan kunstmatige 
bevruchting niet gevoeld werd'. Glen wonder 
dat Siebenga wet es wat dwas, nokkig en 
batsturig was! 

Jan Siebenga verhuusde in 1941 naor 
Et Vene, mar daor had hi'j et hietemaole 



Die 'foute' periode is van groot belang 
west veur zien Ioopbaene. Tiedens 
een ki-vergeerdering wodde him de 
deure wezen en hi'j mocht bi'jglieks 
niet naor Milaan, waor hi'j lid was van 
et erekommetee van et eerste wereld-
kongres over de ki. 
In 1959 gong hi'j naor Grou waor hi'j 
yule veehoolders pattekelier advies 
gaf. In 1987 overleed de man die 
Berkoop nationaol en internationaol 
bekend maekte in Liwwadden, waor 
hi'j de laeste jaoren in een flat woonde. 

In et boek van Reimer Strikwerda, mit 
hiel yule foto's en anekdotes, komt niet 
alliend de ki bi'j koenen an de odder, 
mar ok de ki bi'j peerden, varkens, 
schaopen, knienen, kiepen, kalkoenen 
en alderdeegst de bi'jen. Piet Gorte uut NihooItpae mit zien eerste ki-biggen. 

niet naor et zin. In meert 1942 wodde hi'j 
benuumd as bacterioloog an de 'Rijks Serum 
lnrichting' in Rotterdam, waor hi'j as speciao-
le opdracht kreeg jonge mannen op te 
leiden tot inseminater bi'j de ki-verienings 
in et oosten van Frieslaand en et westen 
van Grunningen. Nao de oorlog had hi'j een 
veeartspraktiek in Gramsbergen. Daor weren 
in 1959 meer as 800 meensken bi'j zien 
ofscheid en et Nieuwsblad van het Oosten 
had et over 'een breed gedragen waardering 
voor de doctor. Dat hi'j ok daor perbiemen 
hadde, net as op aandere plakken waor as 
hi'j woonde, wodde niet meld. Want naost 
bewondering, 'bejubeld' nuumde hi'j et zels, 
weren d'r ok nogal wat meensken die niks 
van him hebben mossen. Zels schreef hi'j: 
'De ene helft heeft mi'j verguisd, de andere 
bejubeld'. In zien geschriften, o.e. 'Doctor 
Jan, memoires van een dierenarst', gaf 
hi'j toe dat die 'verguizing' vaeke deur zien 
elgen optreden kwam. Bi'jglieks deur et kotte 
Iidmaotschop van de NSB in de eerste jaoren 
van de Twiede Wereldoorlog. Hi'j tekende 
impulsief en vuulde him niet anspreuken 
deur et gedaachtegoed, schreef hi'j laeter, 
mar hi'j wodde nao de oorlog wel veroordield. 

Et grote verschil veur en nao de ki 
komt mooi uut de varve in een vermaekelik 
verhael van Koop Gorte van Ni'jhooltpae, die 
as jonge op een keer een hiele dag op pad 
was om een 'roezig' varken dekken te Iaoten. 
De eerste beer in Berkoop was al 'een oolde 
knapperd' die morgens al in aktie west was 
en et dus ofweten leut. Doe hi'j bi'j de vol-
gende boer kwam zee die: 'Hi'j het krek iene 
dekt en al zol ie him ok doodslaon, hi'j dot et 
vandaege niet weer'. Doe Koop thuuskwam 
zeden ze dat hi'j mar naor Cornelis gaon 
mos, mar ok daor hadden alle beren krek 
dekt. Hi'j zol al weer votgaon, doe Cornelis 
zee: 'Heur es Koop, ik hebbe krek een klein 
Gelders beertien kocht, misschien kan die et 
wel al doen. Et kwam toch nog goed: negen-
tien biggen. Stamboekinspekteur Jacobus 
Nijholt raodde de jonge Koop an es te kieken 
bi'j et ki-stesjon in Ni'jhooltpae, want daor 
hadden ze naost de stiereboxen een stal 
bouwd veur een peer beren. Koop d'r dao-
liks henne mit een berig varken en et kon 
drekt gebeuren want et eerste sperma was 
net binnen. En zo kreeg vader Piet Gorte as 
eerste ki-biggen. De dagbladpasse en de 
laandbouwblaeden weren bi'j de geboorte. 
En Koop zee: 'Et weren vanzels krek zokke 



Van de redaktie 

Et boek Revotutie in het dierenrijk 
is te bestellen deur 

€ 2895 over te mueken op 
rek. 12.69.94.080 van et Nationaa 

Veeteelt Museum 
te Beers (N.Br.), mit vermelding van 

de titel en jow odres. 

Krummeltien 

TaeI en thee 

Op zundagmiddag 25 november or-
geniseert een warkgroepien van de 
Stellingwarver Schrieversronte, dat 
uut de schrievers Martha Hoekstra. 
Koosje Hornstra en Ate Mulder be-
staot, i.s.m. mit Karst Berkenbosch 
een literaire middag in et theater van 
Karst an de Wolvegasterweg 16 in 
Berkoop. 
De middag begint om 15.00 ure 
eerst mit een Iekker paantien thee. 
Tot 16.00 ure lezen Jimmy Visser, 
Joukje Postma en Grietje Dijkstra 
veur uut eigen wark. Et pergramme 
veur et schoft wodt ofsleuten mit een 
optreden van gaastheer Karst Ber-
kenbosch. In et schoft is d'r vanzels 
weer tied veur thee (of koffie) daor 
een heerlike vulde koeke bi'j prissen-
teerd wodt. 
Ettwiede diel van et pergramme wodt 
verzorgd deur Marijke Ponne, Kees 
Koopstra en Roely Bakker. TaeI en 
thee wodt rond 17.15 ure ofsleuten 
mit een twiede optreden van Karst 
Berkenbosch. Meensken die graeg 
disse middag mitmaeken willen, kun 
heur opgeven bi'j de Stellingwarver 
Schrieversronte. Oat kan deur even 
te bellen (0516-451108) of te mailen 
naor infosteIIingwarfs.nI. De intree 
is € 6.50 inklusief de thee/koffie en 
de vulde koeke. 

biggies as alle aandere biggies. 
De twie Iaeste heufdstokken van et boek 
gaon over de embryotransplantaosie. Strik-
werda hoolt et bi'j de dieren, mar dezelde 
ontwikkehng zien we ok bi'j de meensken. 
Eerst de ki en kotleden lazzen we in de 
Liwwadder Kraante et verhael van de 
Nederlaanse vrouw van vieftig jaor die een 
twieling kreeg as gevoig van et inplaanten 
van twie embryo's in Amerike. Is dat now 
wel een twieling as dr zoas in dit geval twie 
(donor)vaders binnen en ien of twie aandere 
moeders? In de dierewereld praoten we clan 
over keunstmoeders. 

De ki is ien groot suksesverhael. mar gelok-
kig. alles is niet 'maekber', want bi'j de 
schaopen is et an now toe niet echt Iokt mit 
ki. In de haast ziej nog overal de kleuren 
van de dekbokken van de rammen op 'e 
wolle van de schaopen. 

Reimer Strikwerda schrift boeken en artikels 
over de veeteelt. zoas Me/kweg 2000, mar 
hi'j het veurig jaor Ok et boek Veur leven en 
welzijn schreven, dat gaot over de femilie en 
de febrieken van UntermOhlen. waorbi'j Wol-
vege vanzels uutvoerig an de odder komt. 
Veerder het hi'j een prachtige keunstrebriek 
in et blad Veeteelt. waorin keunsteners in 
beeld kommen die op ien of aandere wieze 
koenen en boHen uut- of ofbeeld won. 



Anne J. van der Helm 

De rekinge van 1408: betaeld en wel 

Inleiding 

In et nommer van juni 2007 van dit tiedschrift 
meidde ik dat bronne-onderzuuk van nag 
niet zo lange leden zien laoten het dat de 
geschiedenis van de dorpen Langedieke en 
Makkinge meer jaoren beslat as dat an now 
toe deur geschiedenisschrievers van Stel-
lingwarf anneumen wodde. In oorkonden van 
1408 verschienen de beide kerspels veur et 
eerst, temeensen veur zoveer vandaege-de-
dag bekend is, op et 'wereld'-teniel. 1k hebbe 
perbeerd am an te geven waoromme as dat 
in Stellingwarf dislange niet bekend was. 
In dit artikel komt de vraoge an de odder as 
de 31 Stellingwarver kerspels voldaon heb-
ben an de verplichtings die nuumd binnen in 
de oorkonden van 1408. 

Welke verplichtings weren deur de bemidde-
lers in heur oorkonde van 13-7-1408 zet en 
deur de oorkonde van 15-7-1408 deur Stel-
lingwarf, Schoterwarf en Oesterzemgerland 
aksepteerd? 
Onder de volgende zes punten heb 1k 
angeven wat veur dit artikel van belang is. 
De citaoten kommen uut de oorkonde van 
13-7-1408 en de woorden tussen [en] bin 
van mi'jzels. 
1) leder kerspel moet een bepaold bed rag 
an Oolde Schilden betaelen. Mit mekeer is 
dat veur Stellingwarf 1790 Oolde Schilden, 
2) "Ellich huys in den voers [de eerder 
nuumde] dreen [drie] landen sal geven ende 
betalen bynnen den termijn voers veer [vier] 
vleemsche grate", 
3) Ur moet betaeld wodden "tot Vullenhoe 
upp sente Pontiaens dach naest comende 
[= 14-1-1409] an handen pelegryms van den 
Rutenberge en Johans wilderieven". De eer- 

ste persoon was de vertegenwoordiger van 
de bisschop in Vollenhove en de twiede was 
schepen van ZwolIe en iene van de arbiters, 
4) As d'r niet op 'e tied betaeld wodden zol, 
"dat dan die voers kerspele ellich nae zijne 
beloepe [naor evenredighied] des anderen 
dages nae den termijn voers twyvoldich [dub-
bel] gelt schuldich synt to betalen", 
5) Daor kwam nag bi'j: bi'j niet op 'e tied 
betaelen kan de bisschop "dat onbetaelde 
gelt uytpanden" [beslag leggen op goederen 
'ter executie'], 
6) As een kerspel niet op 'e tied betaelt, 
of "hinder in der pandinge dede", now, dan 
zwaait d'r wat, want...: "die vallen in der 
penen [straffen] van den banne in horen per-
sonen ende interdict in oren steden dair die 
versuemnisse gheschiede". 

Hebben de Stellingwarver kerspels be-
taeld, en op 'e tied? 

Neffens Oosterwijk, 1952, blz. 76, is d'r niet 
betaeld. We lezen "Ze [de Stellingwarvers] 
hebben deze schatting evenwel niet behoe-
yen te betalen, daar de Bs. hen het volgend 
jaar [1409] daarvan kwijting verleende". Ok 
in dit geval nuumt de schriever zien bran 
niet. 1k vun nargens, Ok niet in oolde kronie-
ken, bewiezen veur wat Oosterwijk schrift. 
Wei vun ik in Muller Fz, 1918, blz. 25, regest 
1831 opschreven: "Bisschop Frederic geeft 
het land van Stellingwarff kwijting voor de 
volgens arbitrale uitspraak ontvangen schat-
ting". Of Oosterwijk dit stokkien tekst kend 
het, weet ik niet. Mar et liekt d'r wel wat op 
dat hi'j de begrippen 'kwijting verlenen' en 
'kwijtschelden' deur mekeer haeld het. 
Hoe dat ok zit, et is me bleken dat de Stel-
Iingwarvers wel degelik, en Ok keurig op 'e 



tied, betaeld hebben. Hoe awwe dat weten 
kunnen? Now, et Utrechts Archief, in Utrecht, 
beweert een ofschrift van een oorkonde van 
bs. Frederik van Blankenheim, mit de dao-
tumanduding "sunte Pauwels dach Conver-
sio", dus 25-1, in etjaor 1409. Dat ofschrift 
kuj' in dat archief vienen in et boekwark 
Eerste Diversorium van Friderici de Blanc-
kenhem' (= Reg. Nr. 2), folio 171 recto/verso; 
ik hebbe de tekst hierbi'j opneumen. 
Aj' et begin van die tekst lezen, dan daenk ie 
al gauwachtig dat Oosterwijk geliek hadde. 
Want in riegel 3 van et ofschrift, dat hierbi'j 
ok ofdrokt is, kuj' lezen: " .....quyt schelden 
ende quyt gescholden hebben". Hoefden ze 
dan toch niet te betaelen? Verdam, 1932, 
blz. 482, geft de oplossing. Et middelneder-
laanse warkwoord 'quite schelden' het twie 
betekenissen: kwietschellen en 'kwijting 
geven'. Dat in de oorkonde spraoke is van 
'kwijting' bliekt uut et tekstdiel van de riegels 
10-13: "welc gelt ons de kerspelen Ende 
mene meente [zoks as: et hiele yolk] van 
Stellingwarff ende ellic bij sunderlinge witlike 
ende wail [op wettige wieze] betaelt hebben 
nae inhalt der principael bezegelden brieve". 
'Utrecht' het, wat dat angaot, gien vodde-
rings meer op 'oons'. Dörpen in Stellingwarf 
die in 2008 op grootse wieze herdaenken 
gaon dat ze 600 jaor leden de geschiedenis 
inkwammen, meugen gerust wezen. In de 
begroting veur de feestelikheden hoeft niet 
een bedrag opneumen te wodden veur een 
claim van 'Utrecht'. 

Bin oonze bondgenoten van destieds, dus 
Schoterwarf en Oesterzemgerlaand, heur 
verplichtings naokommen? Oesterzem-
gerlaand in elk geval wel en ok O 'e tied, 
krek as Stellingwarf. De kwitaansie die ze 
kregen is krek as die van Stellingwarf van de 
daotum 25114091. 

Wat Schoterwarf anbelangt ligt et een betien 
aanders. De Schoterwarvers bin minder 
iensgezind optrokken wat et betaelen 
angaot. Beweerd bleven bin: 
- et ofschrift van een kwitaansie van 

3-12-1409, veur de betaeling deur 41/2  dOrp2 
- in et ni'jsies al nuumde Reg. Nr. 2 in et 
Utrechts Archief vun ik, op folio 171 verso, 
een ofschrift van een oorkonde/kwitaan-
sie van 1-11-1412. Vier kerspels hadden 
betaeld. Wei riekelik laete, mar toch. Spietig 
genoeg vien ie ok in disse oorkonde, lieke-
min as in die 'k eerder nuumde, gien bedre-
gen. We weten dus niet as de hier nuumde 
vier kerspels dubbel betaelen mossen. 
Mar de kerspels Hoornsterzwaog, Jubbege, 
Schurege, Ni'jschoot en (Oold-) Delfstra-
huzen wo'n in die bronnen niet nuumd en 
hoe et mit ze oflopen is, is (nog) onbekend. 
Of d'r is betaeld, mar de kwitaansie is nog 
niet vunnen, Of dr is niet betaeld en dus bin 
die kerspels "in de penen van den banne 

ende interdict" valen. Om dat uut te 
zuken liekt me een mooie opdracht veur de 
eden van de warkgroep die nuumd wodden 
in note 2. 

Noten 
1. Een ofschrift van die kwitaansie hoolt toe 
in et Oold-Archief van Kaampen. le kun et 
vienen in et 'Liber Diversorum deel A, op 
folio 103 recto. Zie ok Don, J., 1963, blz. 2 
en 127. 
2. D.M. Bunskoeke vreug hier ommedaen-
ken veur in een artikeltien in 'de Veenbrief' 
(publikaosieblattien van de warkgroep 
'Oud-Heerenveen') van jannewaori 1990. 
Et ofschrift van die oorkonde/kwitaansie kuj' 
vienen in et Oold-Archief van Kaampen, 
en wel in et 'Olde Copienboick', op folio 46 
verso. 

Literetuur die nuumd is 
Don, J., De arch/even der gemeente Kam-
pen, diel I 'Het Oud-Archief'. Kaampen, 1963 
Muller Fz., S., Regesten van het archief der 
b/sschoppen van Utrecht (722-1528), diel II. 
Utrecht, 1918 
Oosterwijk, T. H., De vrije natie der Ste//in g-
werv'en.Assen, 1952 
Verdam, J., M/dde/nederlands Handwoor-
denboek. 's-Gravenhage, 1932 



Eene quitancye den 
vriesen gegeven als 
hier nae bescreven is 

(nommering van de riegels deur mi'j) 

Folio 171 recto 
1. Frederic van Blanckenhem bider genaden Gods bisscop to utrecht 
2. doen kont ende kenhic [maeken eupenbaor] allen luden mit desen openen brieve 
3. dat wij quyt schelden ende quyt gescholden hebben voir ons 
4. ende voer onsen nacomelingen bisscopen Tutrecht ewehic ende 
5. ummermere [veur iewig en altied] dat lant van Stelhingwarff van alsulken gelde 
6. dair die kerspel van Stelhingwarff up gezet [oplegd] waren elc 
7. bij sunderhinge Ende van den vier vleemsche groot daer elc 
8. huys in Stelhingwarff up gezet was ende geloefft [beloofd] hadden 
9. te betalen in handen pehgrms vanden Rutenberge ende Johan 
10. Wilderiven welc gelt ons de kerspelen Ende mene meente 
11. van Stebhingwarff ende ehlic bij sunderhinge withike ende 
12. wail betaelt hebben nae inhalt der principaeb bezegelden 
13. brieve Ende hier up en sullen wij noch onse nacomelingen 
14. bisscopen tutrecht gheen ansprake doen op dat lant ende 
15. up die kerspelen voirs [eerder nuumd] van des voirs geldes wegen 
16. dat zij geboefft ende wail betaelt hebben nae inholt 
17. der bezegebder brieven die dair up gegeven sint an beiden 
18. zijden Ende hier mede salt wesen een ganse vrientscap 
19. Ende een ewige zuene [verzoening'] tusschen uns ende unsen stichte 
20. van utrecht ende den bande ende luden van Stelhingwarff 
21. voirs gehike die zeggeslude gezeget hebben Ende die principaeb 
22. brieve inhalden Sunder al argelist daer men dese zuene 
23. aff bezegelde brieve mede breken of krencke [schennen] mach Ende up dat dese 
24. zuene ende dese punten voirs ewehic ende ummermere 
25. vast stede [bestendig] ende ongebroken bliven nu ende to ewehiken 
26. dagen soe hebben wij Frederic van Blanckenhem 
27. Bisscop Tutrecht voirs onsen zegelen an dessen brieve gehangen 
28. voir uns ende voir unse nacomelingen bisscopen Tutrecht 

Folio 171 verso 
29. Ende om der meerre vestenisse [bekrachtiging] willen Soe hebben wij 
30. gebeden unsen drien hoeffsteden van Sallant abs deventer 
31. Campen ende Swolle dat zij desen brieve mede bezegelen 
32. willen mit ons ende over ons Ende om beden willen [op verzuuk van] 
33. onss heren genedigen heren van utrecht voirs Soe hebben 
34. wij drie hoeffsteden voirs desen brieff mede bezegelt 
35. mit ons stede zegelen Gegeven toe deventer mt jair unss 
36. heren dusunt vierhundert ende negen [ ... deurhaeld... 
37. . . . .] up sunte pauwels dach Conversio 
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Sikteresse (an een buro in een kantoor): 

'Now, ik zat in de gelagkaemer bi'j de De Goolden Zwaan een betien uut te rusten. 1k zat daor 
gewoon, bemuuide me mit gieniene, doe inienen dat oolde wief op me of kwam en naost me 
zitten gong. 
Jow warken bi'j de gemiente, zee ze, is et niet? Dan hebbe ik krek wat veur jow, zee ze, en 
stopte een klein kaortien in mien haand. 
Weten jim wat daor op schreven ston? 
MANN EN TE KOOP! 
Wat in de vrede bedoelen jow, zee ik. 
Mannen, zee ze, alle soorten, vormen en maoten, te koop. 
Wat in de vrede kunnen jow toch bedoelen, zee 1k. 
Et is een internationaol kongres, zee ze, opzet veur et vermaek en genugen veur vrouwelike 
warknemers in overhiedsdienst. Jow kun inkelde van de jonges die we hebben, praoten heu-
ren via een mikrefoon. Speciaol veur jow plezier zingen ze volkswiesies, waor as we zeker 
van binnen, dat jow ze nog nooit eerder heurd hebben. Et eten is van et huus en elke dag 
hebben we de beste gebakkies. Rond borreltied doen de jonges een zeldzeme daans, hiele-
maole uut Peru importeerd, en kieded in niks aanders as schienbienbescharmers. lederiene 
van heur is uutperbeerd en test. Van een hiel goeie kwaliteit, en veur slim redelike terieven. 
As jow iene van heur aorig vienen deur zien individuele kerakteristieken, clan kun jow him 
kopen. Mar veur jow niet veur de winkeipries. Omdat jow veur de gemiente warken, meugen 
wi'j jow een biezundere kotting anbieden. As jow hoe clan Ok ontevreden binnen, clan kun jow 
him binnen zeuven daegen weerommesturen en kriegen jow jow geld teroggestot. 

Dat is hiel vrundelik van jow, zee 1k, mar in warkelikhied bin ik krek op verlof west, 1k begin 
morgen weer mit warken en ik bin hielemaole opfrist. En 1k leut heur waor ze was. 
Mannen te koop! Wat een butengewoon dee! 1k heb nog nooit van zowat schaandeliks 
heurd, jim? Kiek, hier is et kaortien. 

(Pauze) 

Daenken jim dat et een grap is... of serieus? 



Gerard Floor 

De Baltische staoten of waor betrekkelik kleine 
lanen groot in wezen kunnen 

In et veurjaor maekten de vrouw en 1k een 
rondreize deur et Balticum. Binnen lene 
maond perbeerden we een idee te kriegen 
van de ontwikkelings naodat in 1991 de Rus-
sische bezetting van Estlaand, Letlaand en 
Litouwen opholen was. 

Netuurlik was de tied die we d'r veur uuttrok-
ken hadden te kot, mar et was lange genoeg 
om in de gaten te kriegen dat de Balten d'r 
heur over et algemien hiel bewust van bin-
nen dat ze opni'j onofhaankelikhied kregen 
hebben. Dat komt onder eren tot utering in 
de viotte meniere waorop ze in die lanen 
naor eigen inzichten (weer) opbouwen willen 
Ansluting bi'j de Europese Unie in 2004 het 
tot gevoig had dat dit perces in een stroom-
versnelling raekt is. Mit morele en financiële 
steun uut Brussel wo'n historisch weerde-
voIle en beeldbepaolende gebouwen op-
knapt, kriegen de (heufd)wegen et neudige 
ommedaenken deurdat veul aachterstallig 
onderhoold votwarkt wodt en waor neudig 
de kappeciteit d'r van verg root wodt. Mit et 
weerommekommen van et privó-eigendom 
van et onroerend goed, ziej' femilies heur 
jaorenlaank verweerloosde wonings weer 
opknappen. Aihoewel, d'r staon nog veul 
(vaeke oolde, hoolten) vervalen huzen leeg 
omdat in de praktiek de rechthebbenden de 
financiering (nog) niet rond kriegen konnen 
die d'r veur neudig is. Al mit al een interes-
saant perces waorin Europa I de Westerse 
wereld as refereensie dient. 

Opvalend daorbi is ok de grote belangstel-
ling veur de eigen unieke taelen. Die drie 
lanen hebben elk een eigen tael, die naor 
verholing aenlik deur mar weinig meen-
sken praot wodt. De tetaole bevolking van 
Estlaand bestaot uut 1,5 miljoen inwoners, 

Letlaand het 2,7 miljoen en in Litouwen 
wonen 3,7 miljoen meensken. Daorvan is 
in Estlaand en Letland ongeveer 30% van 
Russische ofkomst. In Litouwen gaot et om 
6% Russen en 6% Polen. Dudelik is dat die 
eigen taelen ok volop in gebruuk binnen. Bi'j 
et praoten en schrieven, in de Iiteretuur, mar 
veural ok in de eigen zangkultuur. D'r wodt 
zegd dat de basis veur dat zingen al iewen 
eden Iegd wodde bi'j de verering van de 
oolde Baltische goden. Hoe clan ok, krek die 
liedkeunst het een belangrieke rolle speuld 
bi'j et bundelen van krachten, die de natio-
naole ienhied benaodrokten. In die zin kuj' 
stellen dat de Baltische volken heur in de 
jaoren negentig van de veurige ieuw as et 
waore 'loszongen' hebben van de Sovjet 
Unie. En ok now nog bin de regionaole 
en nationaole Iiedfestivals drokbezochte 
bi'jienkomsten mit tienduzenden tot honderd-
duzenden (heufdsteden) bezukers. 

Netuurlik is de pesisie van de Balten, en 
zeker in oonze daegen, niet te vergelie-
ken mit die van de Stellingwarvers. Zeker 
nao de erkenning van et Nedersaksisch in 
een Europees Handvest veur streek- en/of 
minderhiedstaelen, kuj' spreken van geliek-
berechtiging van oonze streektael en is d'r 
alle ruumte om de kulturele eigenhied van 
de autochtone bewoners de vorm en inhoold 
te geven die weenskt wodt. Mar daorveur 
moe'n de meensken die et angaot vanzels 
wel zéls veur kiezen. Waor et uuteindelik 
op daelekomt is et bewustwodden van de 
weerde, van et unieke van de éigen tael. 
Waorin, om et es mit Jaap de Berg (in Trouw 
van 23 juni 2007) te zeggen, 'de hele ge-
schiedenis en een groot gedeelte van de 
daarmee samenhangende culturele identiteit 
van een gemeenschap is verankerd'. Neffens 
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mi'j het Europa goed in de gaten dat (De 
Berg) de wereld (is) een mozaIk van visies 
op het leven is'. Ok dat 'de verdwijning van 
één stukje van dit mozalek (is) een verlies 
voor edereen is. 
As in de verscheidenhied ok de riekdom 
van oonze laandelike en Europese kultuur 
opsleuten Iigt, is et zaeke om et Stelling-
warfs in ere te holen. Om mit te beginnen 
in et daegelikse verkeer tussen meensken 
en misschien ok tiedens nog te orgeniseren 
Stellingwarver liedfestivals. Of zol daor eerst 
een referendum over holen wodden moeten? 

Harmen Houf man 

Schoelerednie 

- verlangst naor 't weerzien 

en 't verhoel VQfl 30w en mij - 

1• Was niet 

et nette, zwatte pak, 

't gelosie 

van et duurste mark 

of de brille 

die zo zaek'Iik ston 

et was de glimk, 

die krek niet echt was 

en de uutspraoken 

die niet bi'j jow pasten, 

een bri'j van woorden 

die ik kwaolik begreep 

cit mien dromen 

over hutte bouwen 

dreven vot 

bi'j 't eerste bcikkien koffie, 

de heugenissen 

an 't slotien springen 

wodden vciei.. 

- verlangst naor 't ofscheid 

oons smoek verhaeltien is veurbi'j - 
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Van de redaktie 

Tiedens feestelike prissentaosie Malle Meraokels (Sjoukje 
Oosterloo) en Piere en Slakke (Jan Oosterhof) verschenen 

Zaoterdagmiddag 1 september verschenen bi'j de Bruna-winkel in Oosterwoolde twie ni'je 
uutgiften van de Stellingwarver Schrieversronte. Et gong om Malle Meraokels, et eerste boek 
mit kotte, humoristische verhaelen van Sjoukje Oosterloo uut Gersloot en et twiede boek, 
Piere en Slakke mit striptekenings, van Jan Oosterhof uut Steggerde. 
De uutrikkinge van Malle meraokels gebeurde eerst in Rikkingehof in Oosterwoolde; daor 
woont Albert Tiesinga, de 94-jaorige heit van schriefster Sjoukje Oosterloo. Alliend de ere 
kiender van Tiesinga, Schrieversronte-veurzitter Doeke Duursma en direkteur Sietske Bloem-
hoff weren daorbij. Tiesinga was dudelik hiel bliede mit et boek van zien dochter en zol et 
zo gauw meugelik lezen gaon, vertelde hi'j. Omreden Tiesinga misschien de drokte van de 
hiele prissentaosie in de Bruna-winkel niet ankunnen zol, was d'r veur keuzen om et eerste 
exemplaor van Malle me- 
raokels naor Rikkingehof 
te brengen. Liekewel, doe 
vanof 13.30 ure de feeste-
likheden veerder gongen 
bi'j Bruna, was tot verras-
sing van iederiene Albert 
Tiesinga tOch anwezig, 
hi'j wol en kon gelokkig et 
hiele feest mitmaeken. 
Nao de welkomstwoor-
den van Doeke Duursma 
vertelde Sietske Bloemhoff 
over et tot staand kommen 
van et ni'je boek van Sjou-
kje Oosterloo en roemde 
daornaost de positieve in-
zet van de schriefster veur 
A e schrieveri'je in V.U. de 
regionaole kraanten en 	 Sjoukje Oosterloo bödt in Rikkingehof heur ni7e boek an 

heur zorgvuldige meniere 	 heur heit, Albert Tiesinga, an. 

van et ommegaon mit et 
Stellingwarfs. Veerder zee ze nog yule te verwaachten van de schriefster uut Gersloot. 
Nao de uutrikkinge van et twiede en dadde exemplaor van Malle meraokels an de schriefster 
zels en an kollega-schriever Jan Oosterhof was et toe an de prissentaosie van de bundel 
Piere en Slakke mit striptekenings van laestnuumde. Sietske Bloemhoff vertelde dat Jan Oos-
terhof al sund jaor en dag een trouw mitwarker is an de Stellingwarver Spreukekelinder mit 
o.e. zien striptekenings mit in de heufdrolle Piere en Slakke. Daornaost schrift Jan Oosterhof 
gedichten in et Stellingwarfs en is aktief mit meziek in et Stellingwarfs. Een stok of wat van de 
strips verschenen indertied in de bundel Krentiesbrij, die in 2002 verscheen.Toch leek et de 
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uutgeveri'je van 
de Stellingwarver 
Schrieversronte 
goed toe cm een 
selektie van de 
Piere en Slakke-
strips in een appat 
boekien te bunde-
len. 
Et eerste exem-
plaor wodde deur 
de schriever uut 
Steggerde anbeu-
den an de heer 
Arie Buitendijk van 
de Bruna-winkel 
in Oosterwoolde. 
Van de heer Bui-
tendijk was bi'j de 
Schrieversronte 
al dudelik dat hi' 

Jan Oosterhof en Sjoukje Oosterloo zetten heur haandtekenings 
in Piere en Slakke en Malle meraokels. 

veul interesse 
het bi'j de uutgiften van de stichting. Dat wodt netuurlik slim op pries steld, en op hiele kotte 
termien wodde besleuten om de prissentaosie van de nijste uutgiften in de boekewinkel an 
de Stesjonsstraote te holen. veur 
de heer Buitendijk was et een 
grote verrassing dat hij et eer-
ste boekien van Piere en Slakke 
anbeuden kreeg. In zien daank-
woord gaf Buitendijk an daor slim 
mit inneumen te wezen, en gaf 
butendat an dat hi'j et belang van 
et regionaole boek in zien winkel 
hiel groot vint. Daornaost zee Bui-
tendijk slim bliede te wezen mit de 
now al goeie saemenwarking mit 
de Stellingwarver Schrieversronte. 
Nao et haandtekeningen zetten 
in de nije boeken deur de schrie-
vers beud de heer Buitendijk heur 
beide, as daank veur de mooie 
bijienkomst, een mooie penne mit 
inskriptie an. 

Jo 

(schreven bij gelegerthied van et verschienen van Piere en Slakke) 

dc's best, dc's een hiei goed idee, man1 
den zuwwe es zien of die leeg ken 

veur oons kan 't gien kwaod 
as 't in de bienen zitten gaot: 

wi' j moen tóch ci kroepende op huus an 
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Andekeuko 

Nicolette Hartong komt uut de buurt van Deventer, Twello, krek an de Gelderse kaante 
van et lesseldal. Ze dee in Deventer gymnasium-beta, mos kiezen hoe veerder, schree 
heur in veur diergeneeskunde in Utrecht, biologie in Grunningen en veur de keunst-
akedemie in Enschede. De pake van heur moedor heur kaante was begin negentien-
honderd as beeldhouwer naor Deventer kommen veur et stienewark an de grate 
Lebulnuskarke. Nicolette heur moeder wol laeter Ok naor de akedemie, mar moch niet. 
Et bloed gong daor as et niet gaon kon, Nicolette gong vat naor Twente naor de akede-
mie. Schilderen en fotografie hadden heur meerste ommedaenken. Tegere mit zeuven 
aandere keunsteners as groep 'Hollaanse Ni'je' hadde ze wat expesisies in binnen- en 
butenlaand. Nao een peer jaor leek heur een post-hbo / post-a kedemisch jaor milieu-
kunde an de universiteit van Twente we! aorig. 
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Vanuut een expesisie in Zuud-Duutslaand schreefze een briefien, wod-
de nuugd en vun heurzels weeromme in 'milieu'. Heur eerste baentien in 
loondienst hadde ze daornao bi'j de perveensie Frieslaand en nao wat 
ere baenties warkt ze now roem vierjaor bi'j et perjektburo Plattelaans-
perjekten Zuudoost-Frieslaand, Beetsterzwaog. Intied volgde ze een 
jaortien aovens in Utrecht de Hoge schoele veur Journalistiek, studie-
route Grote Verhalen. Ze warkt as vaaste mitwarker veur et laande/ike 
kuiertiedschrift Op Lemen Voeten, Aende 2006 kuierde ze mit mannen 
van de historische verienings uut Makkinge, West-Ste//in gwarf en van 
de Schrieversronte, et artikel Leve Stellingwarf! bi'j mekeer. Et gong 
over de waeter!inie in de Ste//in gwarven, de Lende-Kuunderlinie, over 
Bommen Berend bi'j de Bekhof. Oflopen winter volgde ze de kursus 
Ste//in gwarfs veur Beginners bi'j de Schrieversronte in Berkoop. Nico-
lette schrift over et plak dat heur wat dot. 

NUNN- i:iZ 



Dat plak is an de keukentaofel van Tuller. 
As niet-Steiiingwarver en (nog) niet-wonend 
in de Stellingwarven was et muuiiik kiezen 
omreden 1k niet zo yule plakkies echt deur-
en-deur kenne. En et mos toch echt wel in de 
Steiiingwarven wezen. Et kon de LendevaHei 
wezen, of an de Bekhof bij de Lende, bij de 
Sas bij et Wiede of an de Scheene - de Rot-
tige Miente, Mar nee, et wodt toch hiel wat 
eers. Een plak bij lene an een keukentaofel. 
An die van Tuller. Ja, an die van de schriever 
uut Makkinge. Et is zien schoelnaeme, en 
dat lao'we mooi zo. Naodawwe et over dit 
te schrieven stok hadden, een tillefoontien, 
was zien konkiusie dat hi'j beter die taofel 
de deure uutsmieten kon. Mar dat het hi'j an 
now toe nog niet daon, geiokkig. 

Et is meer de herinnering as de taofel zels. 
Ok ails die op himzels ok echt de muuite 
weerd. Aidereerst et taofeizwilk, now krek ni'j 
en bruun, et kan weer een hiele tied mit. Et 
moole, dikke kiled d'r onder, soms nog een 
stoffen taofellaeken over et zwilk, as hi] d'r 
bolie an et en ikke hiel soms een piakkien 
mitete. Veur de tied was et zwilk een rooien 
lene, mar die kieur was doe niet overal meer 
zo dudelik: de tied slit zwilk. Zoe'n zwilk, 
even een natte lappe d'r overhenne haelen. 
klaor. le kennen dat lichtkaans van thuus of 
van vroeger. Mit of zonder bloemen, ruten, 
stippen of strepen, die deur de tied veur een 
pat votpoetst bin nen. 
Et zwilk bij Tuller is now ni'j, effenbruun. 
Die taofel en dat zwilk doen me daen ken 
an een Fraanse dokementaire, een prach-
tig dokement van de filmmaeker was et, 
veur zien geboortestreek de Auvergne. Een 
peer jaor leden hek die zien op et IDFA, et 
jaoriiks fllmfestival veur dokementaires in 
Amsterdam. Opneumen in de Auvergne, 
Zuud-Frankriek, vulkanische bargen, roeg, 
wat muuilik toegaankeiik, slingerweggies 
tussen et overdaodige gruun, langs die peer 
boerderi]en die d'r binnen. Kleine boeren 
mit een peer koenen, al dan niet et hiele 
jaor op 'e stal. De filmmaeker wol die kultuur 
vaasteieggen veurdat die vot is. Vule boeren 
wodden opneumen mit eenzeide beeld: heur 

keuken, heur keukentaofel in de midden veur 
de grote heerd, keukenzwilkien d'r over-
henne, grote 'paanties' koffie d'r op. Boer en 
zien vrouw en de filmmaeker d'r ommetoe, 
somstieden een veehaandeler d'r ok nog bij. 
In gesprek over et bedrief, hoe et nog gaot, 
meerstentieds aorig duuster, die keukens. 
Tullers keuken is niet duuster, hi] het glen 
grote heerd d'r in, mar de taofel mit et zwil-
kien: mooi! En wi'j zitten d'r ok zo ommetoe. 
Zien paanties bin yule sierliker as die grote 
bakken in Frankriek. Ok een mooi, roodglae-
zen sukerpottien en zulveren lepelties. En 
veur de gelegenhied haelt Tuller wat lekkers 
bij de koffie. Ak me temeensen veur de tied 
anmelde a'k langeskomme. 

Een peer sneden bolle votwarkt, nog wat 
naosoezende en praotende zitten we op een 
zoemeraovend an zien keukentaofel; tied 
te verspillen, zoas Tuller dat nuumt. Tuller 
an de iene kaante van de taofel, ikke an de 
aandere kaante. Onder mien stoel schoeven 
laankuut twie allemachtig grote kousevoeten 
vanof de aandere kaante. 1k gao wat verzit-
ten, schieve op 'e stoel dat et weer past. De 
aovend is nog niet zo oold. De zoemer ok 
niet. Dr bin wat donkere staepelwolkens in 
de locht. 
Inienen gaon alle hemeisluzen eupen. "Zoj 
de raemen niet naokieken boven7' 
Nao even waachten gaot Tuller staon: 'leje 
jow zin," en slOt et klapraempien boven zien 
stoel. De zoemerse plensbujje gaot almar 
deur. Dan springe ikzels inienen op: mien 
auto het alle ruten nog eupen. Draevende 
gaot et de gang deur, de buterdeure uut en 
bij de auto bin 'k al zo net, dat schoelen niet 
meer hoeft. Mit een sprong de auto in. 1k 
slute de raemen en waachte of. De stoelen 
bin hatstikke nat. Et plenst de hiele tied deur, 
waoromme nog waachten? A'k mit droepend 
haor de kaemer weer binnenkomme. is Tuller 
an et lezen. Hi] lest in iene van de twie boe-
ken die 1k veur him mitbrocht heb. 
"Een ik-boek." zegt hi'j, doelende op Over 
de Raand van de Engelsman Joe Simpson, 
daor he'k et niet zo op." 

Eerder hadde 1k al zocht speciaol naor dit 



boek veur him bi'j De Slegte. Ni'j is et niet 
meer te koop. Een boek da'k zels in ien rok 
uutlezen hebbe, doedertied, zo spannend, 
aosembenemend. Die weke d'r veur was et 
d'r zomar veur ien euro in een deuze op 'e 
Viomark in... Makkinge. Een theatermaeker 
van boven Dokkum was daor die morgen 
hen nereden omreden, et zok mooi wear was 
en hi'j wel zin hadde om zien bussien mit 
deuzen uut te pakken. En vanuut Boksum 
mien persoontien die die dag wel zin hadde 
om kieken te gaon in Makkinge. Toeval be-
stiet niet. 

Et aandere boek op 'e keukentaofel is De 
Graanrepubl/ek van Frank Westerman. Kot 
d'r veur liend van een vrundinne. Frank 
Westerman volgt drie families van et Hoge-
laand: een trotse graanboer-hereboer, een 
kommunistische arbeider die wethoolder 
wodde in Finsterwolde, Beerta, en Sicco 
Manholt. We kwammen d'r grappig genoeg 
over an de praot diezelde wake. omreden 
in de kraante een aachtergrondartikel ston 
over Mansholt (toeval bestiet niet, ik hadde 
et boek krek uutlezen). Mansholt kwam ooit 
uut de kIel van at Hogelaand in Grunningan, 
wodde minister van laandbouw en laeter 
Europees Kommissaoris Laandbouw. Onder 
Mansholt bin de laandbouwvergoedings veur 
boeren instald en de quota veur zaod, melk 
en zo wat henna. Mansholt hadde de oorlog 
mitmaekt en wol in Europa nooit meer te mm 
eten hebben, hielendal zelsveurzienend we-
zen. Dat boek dus. Ok een dokement of mis-
schien wel een monument. Frank Westerman 
schrift beeldend en pakkend. 'le moe'n et 
boek wel rap lezen, want ik wil at zels aanst 
weerommebrengen in Grunningen, dat ik kan 
d'r niet zo lange meer op waachten." 
Drie daegen laeter ligt d'r een kevot op de 
schrieftaofel. De Graanrepubliek. Gien brie-
fien of niks d'r bi'j. Hi'j zal et wel niks vunnen 
hebben, zo rap as et weerommebrocht is. 
Daegen laeter, as at boek al wear in Grun-
ningen dropt is, Tuller an de tillefoon: hi'j vun 
at een goad boek, dat hi'j hat at an ian stok 
deur uutlezen. En dat wiels et toch wel een 
peer hondard bladzieden binnan... 

Die aovand praoten we nog lange wieder 
over koegies en kalfias, we bin lekker tied an 
at verspillan. Da regenbujje is al lange over, 
de zoemeraovend is wear een mooie zoe-
mer-aovend, de laampe bovan de keuken-
taofel gaot niet an, gien van oons beiden 
daenkt d'r an, at is donker mar binnen 
schiant at lochtar te wazen. Dat plak, dat dot 
mi'j wel wat, an die kaukentaofel van Tuller. Hi'j 
daenkt d'r an die taofel now vot te smieten. 
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4* DAt VIEW  
Joukje Postma 

NOWErNMOOMOrK 

Mien vader was socialist in hatte en nieren. 
Dat hul onder aanderen in et yolk te verhef-
fen, deur ze goeie boeken lezen te laoten. 
Hi'j was dan Ok lid van de Arbeiderspers en 
wi'j kregen daordeur len keer in de twie a drie 
maonden een boek toestuurd. 
Waor ik now over schrief gebeurde in de dat-
tiger jaoren en van inkelde schrievers weet 
1k de naeme nog: Willem van lependaal en 
A.M. de Jong. Die schreef de cyclus over 
Merijntje Gijzen, et verhael speulde him of 
in Braobaant en was een anklacht tegen on-
recht en aarmoede in disse aarme streek. 
Veur de kiender sch reef De Jong een soort 
van stripverhael over Buiietje en Bonestaak 
en as die kwam vochten we dr omme wie 
as eerste et blad lezen moch. In 1943 is de 
schriever deur de Duutsers doodscheuten, 
doe hi'j de deure veur de mannen eupen 
dee. Mien vader en zien vrunden weren 
diepe raekt deur dat bericht, want hi'j was 
iene van heur. 
In oonze schoele, de eupenbaore legere 
schoele, was een soort biebeltheek waor 
as niet alliend boeken veur kiender uutliend 
wodden. Wekeliks haelden wi'j daor veur 
oons vieren, mien vader, zussien, breur-
tien en veur mi'j nije boeken en daor is mi'j 
et boek AIieen op de wereid et beste van 
bi'jbleven. Dikke traonen he'k goeld om Remi 
en Ok de naemen Vitalis en moeder Barbara 
zitten in mien heufd vaasteklonken, hiel 
weerdevol! 
Op zeuventienjaorige leeftied wodde ik 
dienstmaegien in Et Vene. 1k trof et. Die 
meensken daor ik kwam hullen ok van 
lezen. Op 'e hoeke van de Koemarkt, naost 
de Witte Bioskoop, was de leeszael. Op 'e 
Dracht was boekhaandel Brouwer en daor 
koj' Ok boeken lienen. Wat een feest, aovens 

nao achten tot elf ure kon 'k lezen en zo he'k 
honderden boeken in hanen had. Stiefmoe-
derAarde van Teun de Vries, Volk zonder 
uren van Evert Zandstra, wat him ofspeulde 
in Jubbege en iene grote anklacht tegen mis-
stanen en aarmoede was. Veur de Twiede 
Wereldoorlog zaggen wi'j dat Ok overal om 
oons henne. Dat het doe grote invloed op 
mien keuze veur die soort literetuur had. 1k 
hole nog altied van realistische, sociaole 
boeken. 
Op et heden kommen d'r hiel yule 
boeken van butenlaanse schrievers op 'e 
mark. Vaeke bin die meensken heur Iaand 
ontvlocht en schrieven over heur frustrao-
sies en onmacht, deur de misstanen in heur 
laand. Een veurbeeld is Khalid Hosseini, mit 
et boek De Vile geraar. Et boek speult him of 
in Afghanistan, veurdat de Taliban daor de 
baos wodde, mar al perbeerde de macht te 
griepen. Et is prachtig beschreven, 1k hadde 
et gevuul daor Ok te wezen. 
Toch he'k keuzen veur et eerste diel van 
een trilogie van een Noorse schriever. An de 
Zweedse en Noorse schrievers he'k trou-
wens hiel goeie herinnerings. Niels Hoiger-
son wodde vroeger deur de meester veurle-
zen en wi'j zatten mit him op 'e rogge van de 
gaanze en reisden Ok mit. Ft was doodstille 
in de klasse. 
De trilogie waor ik et over hebben wil is van 
de Noorse schriever Herzbjorg Wensmo. Et 
eerste die[ hiet Dina. 
Zi'j is de dochter van een drost, een soort 
rechter. Heur moeder is een sociaol vulende 
vrouw, die heur passeniel, de dienstmaegies 
en staljonges goed behaandeld. As maegien 
van vuufjaor is Dina de oorzaeke van heur 
moeders dood. Ze trekt an de hendel van de 
waspot en heur moeder slaegd d'r in om et 
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kiend weg te trekken, mar krigt daordeur zels 
de ketel mit hiet ziepsopwaeter over heur 
henne. Ze verbraant levend, wiels ze ofgrie-
selik raost. Daornao kun ze mit Dine glen 
kaant meer uut. 
Dina gruuit op mit Thomas, de staljonge en is 
et liefst bi'j him en et vee. 
As ze zestien jaor is wodt ze deur heur vader 
uuthuwelikt an zien beste vrund. een man 
die dattig jaor oolder is. Ze verhuust naor et 
koolde, donkere noorden, waor as die man 
een groot laandgoed het in Remsnes. Dine 

bestuurt dit mit vaaste haand. Heur peerd 
is heur beste vrund en wet as de meensken 
van heur daenken let heur koold. 
Op 'e mannen in de omgeving het heur 
ongeremde sensualiteit een betoverende en 
verwoestende invloed. 
Et boek Dine het vuufhonderd bladzieden 
en zo as de Volkskraante schrift: Disse 
schriever tat him mit glen aandere schriever 
vergelieken. Et beschrie van van wreedhied is 
aodembenemend. Et tiekt dichtertike proza. 
Lezen dus: meensken! 

Kees Koopstra 

somber 
Zwatgrieze wolkens bin zwaor Z U fl fl 19 

glen blauw te bekennen, 
de akkers bin kael, Prachtig vien 1k et, 

regen klaetert in et waeter. a'k de zunne opkommen zie 
Bi'j et karkhof mit al die veraanderende kleuren. 

om d' oolde klokkestoel 
dwarrelen dooie blaeden, baor kan 'k van genieten, 

zwatte kri'jen fladderen et is hieltied weer aanders 

in de ronte. krek, as mit et leven. 

Elk mement is aanders, 

1k perbere an die veraanderings 

een positieve dri'j te geven. 

Et is prachtig om te leven. 
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W.deJong 

Herinnerings an mien jeugd in Appeische (2) 

Uut-van-huus 

As ze oons now even kwiet mossen of 
aanders wat, dat weet ik niet, mar wi'j, mien 
zussien en ik, zotlen uut-van-huus naor pake 
en beppe. We gongen daor ok slaopen, dat 
was vanzets hiet wat. 
We hadden wat spullegies mit. 1k een an-
geistok mit een pottien mit pieren en mien 
zussien een poppien. Dat kon echt niet 
thuusblieven. 
Wi'j tegere op pad. Van oons huus uut koj' et 
huus van pake en beppe zien en aandersom-
me ok vanzels. Zo konnen ze oons mooi van 
twie kaanten in de gaten holen op oonze reize. 
Onderwegens kwammen we op de ni'je vaort 
allemaole mooie bloemen tegen. 1k was gek 
op bloemen en geneut d'r van en kon amper 
hebben dat mien zussien een bossien veur 
beppe plokte. Maegies tetten vanzets wat 
meer op retaosies en mit bloemen breng le 
ok een stok aorighied over, is et niet? le kun 
toch ok niet mit tege hanen ankommen. 
Onderwegens weren we van alles at tegen-
kommen wat de neudige andacht vreug. Dat 
echt hadde scheuten wi'j ok niet op. 
Zo ston d'r een grote tiendeboom mit zoe'n 
groot gat in de stamme, daj' d'r wel in vot-
kroepen konnen. Ombeurten hebben we dat 
even uutperbeerd. 
Een ootde dubbele tente was ok et bekieken 
weerd en bi'j de boerderi'je op de hoeke van 
de vaort bi'j de brogge was de boer drok 
doende mit de botte uut et hokke te hae-
ten. Een koe ston an et touw buten an een 
stange bunnen. De oftoop van dit gebeuren 
hebben we tegere ok mar even ofwaacht. 
Eerst doe de bolte weer in zien hokke was 
konnen wi'j veerder. Oonze reize was mit on-
geduld van de beide uutkiekposten uut volgd 
en at een peer keer was zegd dat die kiender 

ok hietemaote niks aevenseerden. Ze hoten 
je mar van et wark of. We bin uuteindetik 
wet bi'j pake en beppe anbetaand, heur, en 
hiet aorig inhaetd. We hebben drok vertetd 
wat we altemaote at beleefd hadden onder-
wegens. Veurat de dikke bolte hadde grote 
indrok maekt. Een hiet geveertik beest, die 
botle, mit hiete grote hoorns. 
Et hiem van pake was attied netties an kaant. 
le dusten d'r haost niet te speuten, zo netties. 
Om in huus te kommen teup ie de zieddeure 
veurbi'j en gongen deur de aachterdeure 
naor binnen en kwammen dan op de dele. 
Daor was wit zaand stri'jd. In et hoekien bi'j 
et husien was et hokke van de geite. Die 
mekkerde zo, aj' d'r inkwammen. Die mos 
eerst even anhaetd wodden. Even over de 
kop strieken en zeggen dat hi'j een hiele 
beste geite was. Dan was et goed en koj' 
deurtopen. Et gaankien deur kwaj' van de 
dete in de kaemer. D'r weren twie bedsteden 
en de deure naor de spiene, daor hadde 
beppe heur tekkere spullen. In de midden 
van de kaemer ston een hiete grote, ronde 
taofet mit an de lene kaante de lege rieten 
stoet van beppe en an de aandere kaante 
de hoge rieten stoet van pake. An de waand 
hongen grote katken piepen, een betien 
bruun uutslegen van de tebak. An de beide 
ziedkaanten van de kaemer weren raempies. 
Dat ie konnen al in de veerte iene an zien 
kommen, veurbi'jgaon en an de aandere 
kaante naokieken. Dat was et wark van 
beppe. 1k heur heur nog zeggen: 'Wie zot dat 
wezen, Jehannes', en 'Waor zol die henne 
gaon? Zol d'r wat wezen?' 
Nee, d'r ontgong beppe niet zo veule, heur. 
Mar veur de kleinkiender had ze alte tied en 
vergat dan uut te kieken. 
Mien zussien gaf de bloempies an beppe. 
In heur waarme haantien weren die al wat 
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hangen gaon. Beppe was d'r hiet bliede mit 
en zee: Bin die veur mi'j, mien kiend? Wat 
een moole bloempies. Heb ie die veur mi'j 
ptokt? Fijn heur.' 
'Ja, heur,' zee mien zussien, 'op de ni'je vaort 
bin d'r nog veul meer.' 

Mien zussien was at gauw an et wark. Vegen 
en zaandstri'jen, butendeure atles nethes 
maeken. tk pakte de angelstok en dee d'r 
zets een piere an om te visken in de wiek 
veur et huus. Et wol hielemaote niet bieten. 
Ok mit een ni'je piere niet. Mit een stokkien 
eerpel niet. En ok mit brood wol et niet ok-
ken. De aorighied gaot d'r dan ok al gauw of. 

Dan mar even bi'j pake kieken veur een klus-
sien. Now, ik kon de schaopekeutels wet uut 
et kaampien taand aachter huus opzuken en 
op et buttien gooien. Mar dat was Ok niet wat 
om lange mit doende te wezen. 
Doe, mit eerpetdolten en aandere warkies 
drok doende, wodden wi'j reupen om te eten. 
Wi'j konnen aenlik niet bi'j et wark weg! 
Beppe kon hiel Iekker koken. Eerpets mit 
rooie bieties en een stokkien vteis van et 
varken, dat de veurige haast slaacht was. 
Getokkig kregen wi'j rebarber toe. tk was at 
bange west veur riezenbri'j mit zoolt. Dat vun 
ik hietemaol niet tekker. 1k zee dat wet niet, 
mar ik daenke dat beppe dat wet wus. Suker 
d'r overhenne, dat tus ik wet, mar dat dot 
beppe noolt. Dat heurt niet zo, zegt ze. 

Et was een hiete lange dag, heur. Dan weer 
even visken, dan weer bi'j pake kieken en 
mithetpen. Dat gong de hiele middag nog 
deur, tot broggien eten toe. En dan op bedde 
vanzets. Mar eerst mos ie nog even naor et 
husien aachter op 'e dete. Dat was vtakbi'j de 
geite. Aj' daor op et husien zatten dan kwam 
de geite mit de kop over de plaanke bi'j jow 
kieken en stikte je in et haor. Mi'j maekte dat 
niks uut, heur. 1k was daor niet bange veur, 
mar mien aandere zussien was as de dood 
veur dat beest. As die naor et husien moest, 
dan moest 1k de kop van de geite beethoten 
aanders dust ze niet. 
Zo an et aende van de dag raekten wi'j mit 

zien beiden in de bedstee. Eerst keken wi 
nog wel een posien deur de kieren van de 
bedsteedeurties, die dichtedaon weren. Wi'j 
konnen pake en beppe zitten zien onder de 
pietereutietaampe te kraantetezen. Ze zeden 
niks. Nao zoe'n lange dag koj dat ok niet 
lange volhoten en vutlen in slaop veurdaj' d'r 
arg in hebben. 
De aandere dag bin wi'j weer naor huus toe 
gaon. 1k mit mien hangetstok en mien zus-
sien mit de poppe. De pieren heb 1k daor mar 
taoten, die kon 'k taeter wet es weer vangen. 
Onderwegens bin we niks tegenkommen en 
weren gauw weer thuus. 1k heb mien heit 
nog vraogd waorom as et zo min bieten wol 
daor bi'j pake en beppe. Hi'j wus dat Ok niet. 
Hi'j hadde daor vroeger wet hiet veul vongen. 
Misschien wet wat te veule aj' et mi'j vrao-
gen. D'r was now niks meer over. 

Ni'jjaor winnen 

Et had die naacht slim sni'jd. Et was bladstitte 
onder een strakbtauwe tocht. Een winterdag 
as op een ni'jjaorskaorte. 
Et was gewoon dat wij as kiender dan naor 
de femitie van mems kaante gongen te 
ni'jjaorwinnen. Ok now baggerden wi'j deur 
de dikke sni'j hielemaot naor de aandere 
kaante van et dorp. En daor mossen we nog 
een aende aachteruut Ok. Wi'j weren vanzels 
wet wat an de taete kaante, mar wodden 
evenzogoed mit ptezier ontvongen en goed 
onthaetd. Mit oonze neven en nichten maek-
ten wi] een grote sni'jpoppe en hadden veul 
witte. Zo van et lene adres naor et aandere 
kwammen wi'j doodmu weer thuus. 
In de middag gong ik mit mien heit bi'j zien 
femitie tanges. Mien heit zien ootden weren 
altange vot. Op de ni'je vaort was een hiet 
riegettien boerderi'jgies die altemaol an de 
femitie heurden. En wi] gongen van huus 
naor huus. 1k kende de meensken niet lens 
goed. Bi'j etkeniene kregen wi] een schone, 
ik ok. Now moet ik zeggen dat 1k d'r niet veul 
van markt hebbe. De eutiebotten zutten wet 
as bojem diend hebben. Ok bi'j Pieterom 
steuken wi'j nog even an en kregen Ok daor 
iene, mar now mit suker. 
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Naor de zuudkaante 

Veur mien mem was et een hiele verbete-
ring dat wi'j now weer an de zunnekaante 
woonden. Et huus was krek zo indield as 
et veurige, mar clan net aandersomme. De 
eerste wiek bleef een tochthoeke en oons 
mem het altied verlangd naor een beschut-
ter stee an de aandere kaante van de vaort. 
Et is d'r evenwel nooit van kommen. As d'r 
een kaans was clan was d'r altied wet len of 
aander man kement an dat huus, waordeur et 
ofkeurd wodde. 
De tuun tag een stok hoger as bi'j et veurige 
huus. De grond uut et huusstee was daor 
opbrocht. Mar de grond was zo uutput, dat 
d'r eerst goed mest wodden mos, wot d'r wat 
gruuien. Een ligusterhede scharmde de tuun 
of van de koolde noordenwiend. Wi'j heb-
ben daor altied goed bouwen kund. Schuin 
aachter et huus had een hokke staon. Wi'j 
hadden dat wel overnemen kund, mar et was 
oonze ootden te duur. De vtoer van et hokke 
was van hem west. D'r was clan ok glen 
inkeld bezwaor tegen dat 1k daor een tuun-
tien van maekte. De verwaachtings van mien 
wark was bij mien huusgenoten niks en nog 
es niks. Mar doe mien boonties veul eerder 
klaor weren as die uut mien heit zien tune-
gien heb ik niet iene meer heurd over mien 
minne tuun. Et volgende jaor heb 1k d'r zwaor 
veur pleiten moeten om mien tuuntien weer 
as mien tuuntien bruken te meugen. 
In dat huus bin wij groot wodden, en hebben 
daor clan ok van atles mitmaekt. 

Draank maeken 

Bi'j oons thuus kwam d'r glen draank in huus. 
Niet dat wi'j bij de gehietonthoolders ansleu-
ten weren. Mar steunen deden wi'j ze wel. 
en keer in de zoveut tied kwam d'r iene mit 
een bussien an de deure. Daor kwam clan 
wat in veur et bestrieden van et draank-
misbruuk. Een besteding waor goed over 
naodocht was. Draank kopen doej' niet. Dat 
heurt niet zo. Zels een betien maeken is hiel 
wat aanders. Dat was veur de kommende en 
gaonde man. Zels bruken was d'r niet bi'j. 

Daor was mar iene uutzundering op en dat 
was mit ni'jjaor. Dat was een dag aanders as 
ahle aandere daegen, daor mos op dronken 
wodden. hene, heur, meer niet. Mar die iene 
steeg je clan knap naor et heufd. Et was stark 
spul. In de tied dat de rooie en zwatte beien 
riepe weren, zo tegen augustus, wodde d'r 
wien van maekt. Honderdtwintig dikke zwatte 
belen wodden in een schone soepeflesse 
daon. De flesse wodde veerder anvuld mit 
suker. Een pepiertien mit gatties d'r in sleut 
de flesse of. De flesse wodde in de veen-
sterbaank zet, in de zunne en daor ston hi'j 
clan tot an de haast te gisten. Dan wodde 
et sap van de belen geuten en in schone 
flessen daon en in de kelder zet. Dr wodde 
niet meer naor ommekeken. Daor konnen ze 
jaoren staon. 
As d'r mit ni'jjaor iene kwam die wet een 
slokkien luste, clan kwam d'r een flesse uut 
de kelder. Dat gebeurde ok doe mien omke 
Klaos oons ni'jjaor weensken kwam. Now 
weet 1k niet as hi'j op aandere adressen ok 
al et len of aander had hadde, mar doe mien 
mem him veur de twiede keer een fhinke 
borrel inschinken wol, zee hi'j: 'Dat starke 
spul van jim as gehielonthoolders kan mit ien 
glassien wet toe, wit ie niet dronken wodden.' 
En hi'j is doe mitien ofzet. Laeter is zegd dat 
hi'j shingerende op de fiets thuuskommen is 
en zegd hadde dat et kom men was deur de 
draank van oons. 

(wodt vetvolgd) 
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Koosje Hornstra 

Klaas en de sutelaktie 

Et zal even wennen wodden. De sutelaktie van de Stichting Stellingwarver Schrieversronte 
zonder Klaas. Naodat hi'j zes jaor de leiding van disse vri'jwilligersaktiviteit had het, vint hi'j 
dat et tied wodt veur een opvolger. 
Doe Klaas van Weperen stopte as veurzitter van de Schrieversronte het hi'j him beschikber 
steld as koördinator van et sutelen. In zien bestuurstied hadden de gemienten eist dat de 
sutelaktie een vri'jwilligersaktiviteit wodden mos. Et leek Klaas wel aorig om dat even goed op 
poten te zetten en dat is him lokt. Een goeie orgenisaosie en alles goed op pepier, dat is wat 
hi'j aachterlat. 

Klaas van Weperen (rechts, staonde) bedaankt oflopen 19 september a! 'zien' sutelders veur et laest. 

Begin augustus stuurt hi'j zoe'n 80 brieven rond en naodat daor krapan tien meensken op 
reageerd hebben gaot Klaas an et bellen. 
'De reakties bin altied hiel positief as ik belle,' zegt hi'j, 'en clan kan 'k an de gang mit et su-
telschema. Et liefst he'k dan elke aovend omtrent 26 sutelers, mar dit jaor is dat een betien 
minder west.' 
Al vanof et twiede jaor onder zien leiding is men overgaon van drie zaoterdaegen naor drie 
weken op de maendag- en de woensdagaovend. Dat is een hiel goeie beslissing west, want 
zo trof ie de meerste meensken thuus en dat verhoogde mitien de opbrengst. Et hoogtepunt 
was et jaor 2006 mit 22.500 euro. 
Gebeurde eerder alles deur de meensken op kantoor, now mos et wark deur vri'jwilligers 
gebeuren. 
Klaas is d'r in slaegd een vaaste, enthousiaste groep om him henne te verzaemelen. 
Jan Punter zorgt d'r veur dat de krojen d'r binnen en te plak kommen. Hammie Hofstra dot de 
routeplanning veur Oost-Stellingwarf en Hedzer Seinstra dee dat veur West. 
Jan Punter, Kees Koopstra en Roelof Gorter zetten elke suteldag morgens de bakken klaor 
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Ok burgemeester Gerard van Kiaveren was tiedens de 
jaorlikse sutelaktie een aovend in 't spier veur de Schrievers- 
ronte. Hier komt hi tegere mit Johan Veenstra, krek bij een 

klaant weg an de Sleeswieklaene in Wolvege. 

en Joop Oosterhof, Joop Donker 
en Geert Dekker zorgen aovens 
veur et ofrekenen. Klaas maekt 
zels de verkoopliesten klaor. En 
dan bin d'r nog drie meensken 
die de catering verzorgen, broties 
smeren en koffie en thee zetten. 
Dat doen Trijnie Telkamp, Aafje 
Punter en daor help ik ok an mit. 
Dr bin deur de jaoren henne ok 
ni'je dingen invoerd. De sutelers 
kriegen een stokmennig 'gele' kaor-
ten mit, om bi'j de huzen waor as 
ze gieniene antreffen, weten te 
laoten dat ze an de deure west 
binnen. Mit die kaorten kun de 
meensken boeken bestellen of 
heur opgeven as lid van de stich-
ting. Konnen de lopers vroeger, 
nao heur laeste aovend een boek 
uutzuken, now kriegen ze veur 
elke keer sutelen een weerdebon. 
'Zonder al disse meensken had 
et niet kund,' zegt Klaas. '1k heb 
et daordeur mit hiel yule pIe-
zier daon. 1k viene et daankber 
wark. Et enthousiasme van de 
meensken en de verhaelen as 
ze weerommekommen, dat zak 
wel missen, mar ik hool d'r fijne 
kontakten an over.' 
1k daenke niet dat Klaas him 
zonder de sutelaktie verve-
len zal, want d'r blift nog zat 
vri'jwilligerswark over. 

Opbrengst sutelaktie 2007 
De jaorlikse sutelaktie brocht ok dit keer weer een mooi bedrag op veur de uutgeveri'je van 
de stichting. De tetaole opbrengst was krapan € 17.500,00, en daor was iederiene ommeraek 
wies mit. Veerweg et beste wodde de ni'je spreukekelinder verkocht, mitien volgd deur Malle 
meraokels, et eerste boek van Sjoukje Oosterloo. Hiel goed verkocht ok et boekien mit strip-
tekenings Piere en Slakke van Jan Oosterhof, Een brogge van glas en De wereld is gek van 
Johan Veenstra. 
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In De Ovend van juni vreugen we naor de zin 
of onzin van et vertaelen van mit naeme Ne-
derlaanse teksten (van gedichten, verhae/en, 
romans en zo) die al in drokvorm verschenen 
binnen. Now was de tied om te reageren wat 
kot, dat we kregen glen reakties. In et augus-
tusnommer gavven 
we an dat d'r nog op 
reageerd wodden 
kon veur et oktober-
nommer. We kregen dac 
reakties binnen die as jii 
lezen kunnen. De eerst€ 
is van Freerk Mu/der en 
Hoogebrug, de twiede k 
van Jan Koops. 
In augustus vreugen we 
ok naor de zin of on-
zin van reisverhae/en 
in et Ste//in gwarfs. 
Daor kregen we iene 
reaktie op binnen, die van Harmen Houtman. 
Jim lezen die nao et stok van Jan Koops. 
Veur et decembernommer hebben vanze/s 
een ni7e vraoge. We wi//en graeg weten wat 
jim de zin of onzin vienen van zonuumde 
/uusterboeken. De hie/tied meer verschienen 
d'r boeken op cd. Het zoks zin, en waorom, 
of dot zoks et schreven boekjuust tekot? 
Graeg Jim reakties véür 15 november opstu-
ren of ma//en naor et kantoor van de Ste//in g-
warver Schrieversronte in Berkoop. 

Freerk Mulder en Anne Hoogebrug 

Onzin 

Dit heb k persoonlek al ains aan Johan 
Veenstra zegd. Begriep mie goud, 1k yin 
Johan Veenstra n geweldege schriever. Zo 
ook Marga Minco, Maarten t Hart, Rudi van 
Dantzig en nuim ze mor op dij prachtige 
Nederlaanse schrievers. 
Mor nou t lezen van Verrassend Ste//in g-
warfs, kon 1k mie nait veurstellen, dat Rudi 
van Dantzig ooit Stellingwaarfs proat het mit 
zien Amsterdamse moeke. Zo zal ik oak gain 
sloek kinnen kriegen op n Nederlaands bouk 

van Johan Veenstra. Veur mie moutje dizze 
dingen geschaiden hollen. Dat moakt de dia-
lektschrievers nou juust zo uniek en onder-
schaiden van de Nederlaanse schrievers. 
Allemoal gale literaire schrievers, mor wel in 
heir aigen toal. 

Koops 

ertaeIe 
Dat dit as onder-
warp in Zin of 
Onzin anbeuden 
wodt, is aenlik bie-
zunder. Want, aj' et 
filesofisch bekieken 

dan is haost alles 
fertaelen'. 
s dat een schrie- 

ver op pepier zet is ja ok 
vertaelwark. Hi'j of zi'j moet ommes vertaelen 
wat d'r in zien heufd en hatte ommegaot. Hi'j 
moet zien gedaachten of gevu lens vertaelen 
naor et pepier. En dat komt aorig krekt, want 
as niet de juuste woorden bruukt wodden, 
lichtkaans dat een lezer dan niet lest of be-
gript wat de schriever in 't zin had het. 

Nog ingewikkelder wodt et netuurlik aj' tekst 
vertaelen gaon naor een aandere tael, et 
letterlike vertaelen, dus. Dan hej' te maeken 
mit een dubbel vertaelperces. De vertaeler 
moet dan mar perberen zo dichte meugelik 
te kommen bi'j de gedaachten en gevulens 
die de schriever had het en die hi'j zo goed 
en kwaod as et gaon is, eerst zels op pepier 
zet het. 
Aj' de schriever persoonlik kennen, dan hej' 
daor veurdiel bi'j. Mar ken ie de schriever 
niet, dan wodt et al een stok muuiliker. 
En hielemaole ingewikkeld wodt et as de 
tekst ok nog es uut een aandere tied en een 
aandere streek ofkomstig is. 
Bi'j biebelteksten hewwe mit al die muuiiik-
heden van doen. Eerst hewwe een schriever 
die in zien tied (van veer veur tot zoe'n 100 
jaor nao Christus) een tekst uutspreuken 
of op perkement zet in zien tael. Dan bin 
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d'r laeter meensken west die hebben die 
teksten op- en overschreven (en daorvan 
biwwe haost wis) hier en daor ok wet es wat 
anpast; en daor moet in disse tied clan weer 
een vertaeting van kommen, die meensken 
begriepen kunnen en (graeg) lezen witten. 
In at die overgangen zitten beslissings die 
maeken dat an de oorspronkelike bedoeling 
van de schriever misschien hielemaole niet 
meer recht daon wodt. 
Zels he'k et me niet makketiker maekt deur 
beriemde Psalms en Gezangen te vertaelen. 
Dan hej' naost de hierveur nuumde zwaorig-
heden ok nog te maeken mit et tat tettergre-
pen dat een rieget hebben moet en ie moe'n 
zorgen dat et hier en daor aorig riemt. 
En clan zal et wet es wat ofwieken van de 
oorspronkelike bedoeting van de biebel-
schrievers of de dichters van Gezangen. Mar 
zo arg is dat now ok weer niet, want waor et 
bi'j et vertaelen van de Biebel of Psalms en 
Gezangen uuteindelik omme gaot is dat de 
lezer van de tekst d'r 'spiritueet' mit hulpen 
wodt. 
En clan kommen wi'j op een punt dat veur 
atle teksten gelt. 
Wetenschoppers hebben vaastestetd dat de 
receptie' - dat is de ontvangst - van een 
tekst lieke belangriek is as et op pepier zet-
ten van de juuste woorden deur de schriever. 
Aj een schriever niet graeg tieden meugen 
(en dat schient veur te kommen) clan bi'j 
dus al beveuroordield aj' tekst van de man 
of vrouw lezen. En ok de omstanigheden 
waorin teksten lezen wodden bin belangriek. 
tene van wie de heit in de oorlog ommekom-
men is, zal een oortogsboek aanders lezen 
as een aander die gien speciaote retaosie 
het mit oorlogssituaosies. 
As ie je man of vrouw verteuren hebben deur 
een hatanval, clan zal een heufdstok over 
iene die ok een hatanvat had het, jow meer 
raeken. 
lene die £tegen  homofilie is' (kuj' daor wet te-
gen wezen, trouwens?) die zal meer muuite 
hebben et boek 'Een brogge van gtas' posi-
tief te beoordieten. 
Aandersomme bin d'r ok meensken mit die 

geaordhied die perbtemen hebben mit de 
Biebet (en de Koran), juust deur de teksten 
over homofitie die daor in staon. 
Jammer genoeg vieteren pattie uutleggers 
van Biebet en Koran dat ok nog es an, deur 
heur wieze van uutteggen. 
En clan hewwe de cirkel weer rond, want ok 
et uutleggen van (biebel)teksten, beschrie-
yen van schilderi'jen, bespreken van boe-
ken: et is altemaote 'vertaet'wark. Vertael-
wark dat daon wodt deur meensken die ok 
een eigen miening hebben over alderhaande 
zaeken die ze uutteggen, beschrieven of 
bespreken moeten. 
En aj' niet oppassen clan gaot jow eigen mie-
fling mit de oorspronkelike tekst op de loop. 
Biebet vertaelen is clan ok een 'heidens' 
kerwei. 

Harmen Houtman 

AMes kan in elke tael, dus ok een 
reisverhael 

Now en clan schrief ik een reisverhael. Dat 
kan ok in et Stettingwarfs. 
tk doe et dus in et Stettingwarfs. Et beteven 
van een reize doej' in beelden en daor is 
gien tael veur vanneuden. Aj' jow betevenis-
sen vertelten gaon doej' dat, aj' et kunnen, in 
de tael van degene die aj' et zeggen wilten. 
Et geft gien meerweerde en et is ok niet mm-
der, et is attiend je gevuutte overbrengen. 
Een reisverhael gaot om de inhootd. Wat die 
inhoold anbelangt, moej' bi'j reisverhaeten 
veurat de specifieke dingen opschrieven. Ok 
ere meensken hebben tichtkaans west waor 
as jow weren, mar daor niet etzetde beteefd. 
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Van de redaktie 

t)e hollebomebos 

Op io oktober verscheen et nije kienderboek be hollebomebos von Herma Stroetingo en 
Trudy Kramer. In et boek wodt verteld over de keboolters Pim en Pomme, Knienegien Snuf-
fe!, Harrie Haeze, Ente Slobber, Sloompien Slokke, Ties Stiekelvarken en niet te vergeten 
de hekse Krokkemikka. be  verhoelen bin oorspronkelik in et [)rents schreven deur Herma 
Stroetinga uut Paterswolde, mar wodden in et Stellingwarfs vertoeld deur Sietske Bloem-
hoff. beur een goeie soemenworking mit Stichting Het brentse Boek ken be hollebomebos in 
oktober niet alliend in et brents verschienen, mar ok in et Stellingwarfs. Ft boek verschient 
hielemao!e in kleur, mit prachtige tekenings van Trudy Kramer uut Grunningen. In et boek 
staon 19 verhaelen die geschikt binnen veur kiender van zoe'n vier tot acht jaor. 
Van be Hollebomebos wodt deur de Schrieversronte an alle basisschoelen in Stellingwarf 
twie exemplaoren beschikber steld. baornaot is et boek rondomme te koop in de boekhoan-
dels en bi'j de Schrieversronte zels veur f 14,50. 

Uut be Hollebomebos: 

Sni'j 

Et het sni'Jd. En funk ok! 
be Hollebomebos is bedekt mit een dikke 
laoge! Harrie Haeze, Knienegien Snuffe!, 
Ties Stiekelvarken en Sloompien S!akke 
staon mit heur slegies boven op de Ho lie-
bomebosheuvel. 
'Jonges, kiek, zegt Harrie Haeze, ik heb 
vier stokkies. Een kotte, een wet langere, 
iene die nog weer wet longer is en disse. 
De langste.' 
Harrie k!emt de stokkies in zieri voeste. 
Hi'j zorgt dr veur dot de vier stokkies 
allemaole even veer boven zien voeste 
uutsti kken. 
We et !angste stokkien trekt, mag as 
eerste mit de slee van de borg of. En wie 
et kotste pakt, is as laeste an de beurt. 
budelik. 

Nao et stokkies trekken bliekt dot 5loom-
pien Slakke as eerste beginnen mag. Nom-
mer twie is Harrie Haeze. Ties Stiekelvar- 

ken is dadde en nommer viere is Knienegien 
Snuffel. 
'1k goo vast en zeker biesterbaorlik 
hadde, zegt Sloompien Slakke, 'want ik 
heb mien iezers van de slee insmeerd mit 
snotteglad slakkesliem.' 
'bie van mi'j, hen, die heb ik glad wreven 
mit een lekker zaacht lappien,' zegt Ties 
Stiekelvarken. 
'1k heb mien iezers oppoetst mit een oolde 
sokke,' legt Knienegien Snuffel uut. 
'En weten Jim wat as ik doon heb,' vragt 
Harrie Haeze. '1k heb mi'j gewoon even 
funk in de poten spi'jd. En daormit heb ik 
mien glieders bewarktl' 
'Zal ik mar,' rapt Sloompien Slakke. 'Geef 
mi'j even een zettien, Harrie!' 
Net as et haesien dot doen wil, heuren ze: 
'Moo[ weer, hen.' 
Dot is hekse Krakkemikka! 
bie zweeft op heur bessem percies boven 
de vier kammerooties. 
Aachter bi'j heur op de bessem staot een 
grote, geelgrune gieter. 
Op de tute van de gieter zit een dekseltien 
en an dot dekseltien zit een touw. 
AY an dot touw trekken gaot et deksel- 



tien omhogens. 'Willen Jim slegienrieden,' 
vragt de hekse. Now, dun heb 1k een ver-
rassing!' 
En wat dot hekse Krakkemikka? 
Die trekt an et touw! 
Et dekseltien op de tute van de gieter 
kiapt omhogens en dun... don stroomt dr 
wat wits uut die tute! 
Krakkemikka !ucht gemien en vtigt mit de 
Jeeglopende gieter over de besni'jde hel-
Jing. 
Henne-weer en henne-weer! Net zolange 
totdut de gieter hielemuole Jeeg is! ban 
stoft ze dr op heur bessem vandeur! 
'Moej' now kieken!' ropt Knienegien Snuf-
fe!. 'be sni'j smuit!' 
'Wel hedenhitskes! bat was zoolt, man,' 
zegt Sloompien Slakke. 'b'r zut zoolt in 
die gieter. 
En zoolt maekt van sni'j waeter!' 
'En op waeter kuj' niet slegienrieden,' wet 

Harrie Hueze. 
Eerst bin de vier vrunties dr sneu van! 
Slim sneu! 
Mar den won ze kwaod. Slim kwaodl 
Op hekse Krakkemikka, vanzels! 
As die de aandere morgen naor buten 
komt, wet ze niet wat heur overkomt! Ze 
glibbert van links naor rechts en van veur 
naor aachter. En ze glibbert net zolange 
tot dat ze komt te valen! 
'Au! Auw! kreunt ze. 'Mien heksekont, au 
mien heksekont!' 

Op hanen en voeten kropt ze weeromme 
nuor de deure. Mit een stokkien plakbaand 
is duor een pepiertien opplukt. 
En daor staot op: 'le veruanderen sni'j in 
waeter, wi'j veraunderen sni'j in ies.' 

Wie zollen dot now op heur geweten heb-
ben?! 



Sjoukje Ooster'Joo 

Mem 

be hieltied komt et katterbij, 
et aende van de moond oktober 
t Zunneocht vault over je petret 

dot te prank stiet op e kauste. 

be hieltied stuo 1k stille, 
veur jaw foto, mem. 

be hieltied komt et kotterbi'j, 
de dug duj' juorig weren. 
Twaef juoren bin vervleugen, 
sund we t mit jaw vierden. 
1k duenke an die dog, now 'k stao 
veur jaw foto, mem. 

be hieltied bluuien weer de rozen, 
op 	e dug daj' eertieds joarig weren. 
Een grate rooien iene plok 1k, 
en zet him nuost je duele. 
be hieltied pruot 1k zuchies, 
tegen jaw foto, mem. 

be hieltied wodt et tiedrek wieder, 
sund jaw loeste juordug en 
et aende von aktober. 
be hieltied gruuit et langst, 
noor de tied do k je wet vraagen kan. 
be tied duk nag niet stan te dromen, 
veur jaw fata, mem. 

De hieltied duenk ik on vrogger, 
kaj mar evenpies weer bi'j oans wezen. 
Den kan k je zeggen 
haeveul 1k van je haal. 
k Hudde 't je voeker zeggen moeten, 

weet 1k de hieltied as 1k tao, 
veur jow foto, mem. 



uUD 

Via Vrouw van Veen-Baas 
uut Oosterwootde kregen 
wi'j een foto in hanen van 
een soldaot in et uniform 
van et Nedertaanse teger 
van viak veur de invat van 
de Duutsers, in de meidae-
gen van 1940. 
De meugelikhied bestaot 
dat disse jongkeret nog 
een betien femilie van heur 
wezen kan. De foto stamt 
uut de naotaotenschop van 
heur grootmoeder Jantje 
Baas-Van der Weide. Zij 
woonde in Berkoop an de 
Bovenweg, zowat op 'e 
scheiding mit Nijhooltpae, 
en dat sputtegien staot dr 
nog attied. Meugelik is disse 
soldaot ok een Van der 
Weide en de kaans bestaot 
dat hi'j een zeune is van 
Harm van der Weide die 
destieds as voerman op 'e 
C.A.V. warkte in Berkoop, 
en daor ok woonde. 
De vraoge die bi'j Vrouw 
van Veen nag attied speutt 
is wie van de ootderen de 
soldaot herkent. As dat et 
gevat is, wit die dan even 
betten? 
Tittefoon 0561-613102. 
Bi'j veurbaot daank! 






