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ET VEUROFFIEN Koosje Hornstra 

Aj wat gratis kriegen kunnen, en veural as dat een boek is, vien ik et wel de muuite weerd om 
dr even veur naor de biebeltheek te gaon. Dat komt ok omdak bi'j Max, de omroep die mi'j en 
mien leeftiedsgenoten tot heur doelgroep rekent, de prissentaosie van et boek deur Philip Fre-
riks mitmaekte. Disse nijslezer komt bi'j mi'j altied hiel serieus over, ok al praot hi'j meersten-
tieds mit een tikkeltien ironie, mar dat mag ik wel. lk  hebbe zien boek over zien breurtien Jan. 
dat in Grunningen ommekommen is in de oorlog, lezen en omda'k zels ok in die perveensie 
geboren bin, sprak et me des te meer an. 
As zoe'n man dus et boek van Theo Thijssen De ge/ukkige k/as anpriest, dan wil ik dat ok wel 
es lezen. 1k hebbe ommes ok in een gries verleden zels veur de klasse staon. 
1k wete niet as de klasse, die mi'j d'r veur kreeg, wel gelokkig mit mi'j was. Ikke wel mit de klas-
se. Aj van je zesde jaor of nooit wat aanders wodden willen as schoelejuffer, is niks mooier dan 
eindelik een eigen klasse te hebben. 1k kreeg de eerste en twiede klasse onder mien hoede in 
et dörpien Steenbergen in de gemiente Roden, wat as now Noordenveld hiet. 1k bin drie weken 
veur de vekaansie al begonnen en hebbe et schoelereisien mitmaekt. Naor de speultuun, mit 
doolhof en lachspiegels, in Oranjewoold bi'j Tjaarda. Doe wus ik netuurlik nog niet da'k laeter 
d'r vlakbij in de buurt terechtekommen zol. 
Et eerste jaor he'k volop geneuten. Et jaor d'r nao wol ik zien laoten wat as ik mit een klasse 
berieken kon en dat konnen de kiender niet bi'jbienen. De inspekteur het me d'r doe op wezen 
dat dat mit disse klasse ok niet neudig was en dat et goed genoeg was wat as ik dee. Dezelde 
gedrevenhied herkende ik in et boek. 
De kiender uut de klasse van meester Staal beschrift Theo Thijssen in een soorte van dagboek. 
le kun marken dat et boek al even leden schreven is, want et zol veur disse tied te traoge we-
zen. mar toch pakte et me. De kiender uut de volksbuurt de Jordaan in Amsterdam, mit al heur 
eigenaorigheden, gaon veurje leven. Ok mooi vien ik dat hi'j hiel yule muuite dot om die kien-
der wat bij te brengen en kaansen te geven veur Iaeter. Dat was in die tied netuurlik hielemaole 
niet vanzelssprekend. 
1k hebbe vier jaor veur de klasse staon en an et aende van de zestigerjaoren is de vernijing in 
et onderwies begonnen. Et passeniel van Nieuw-Roden mos naorAssen op kursus en mos dan 
Iaeter an oons vertellen wat as ze daor leerd hadden. Ze hadden dat zels al niet goed begre-
pen, Iaot staon dat ze et oons dudelik maeken konnen. Mit wakker dezelde perblemen, regels 
van hogerhaand, kreeg Meester Staal ok al te maeken. Die begreep ok niet wat as aenlik de 
bedoeling van de inspekteur was. Dat hij bi'jholen mos wat hi'j allemaole an de kiender leerde. 
Neffens mi'j zol dat Iaeter et 'schoolwerkplan' hieten. 
Mien kiender hebben in Hooltwoolde op schoele gaon, dezelde schoele waor as heur vader 
en opa ok henne west binnen, mar niet meer in etzelde gebouw. 1k hebbe daor nog wel hulpen 
as lees- en rekenmoeder en heb nog een peer jaor as invaalkracht in de gemiente warkt, mar 
et bevul me niet zonder een eigen klasse. Een komplete baene was veur mi'j as boerinne niet 
te realiseren en dus bin k aandere dingen doen gaon om bi'j te blieven. Dat kon bi'j de Platte-
Iaansvrouwen, in et dörpsleven en Iaeter in et bestuur van de Schrieversronte. 
Toch wa'k Iaestdaegs even weeromme op diezelde schoele. Ze hadden me vraogd as ik in de 
jury zitten wol van et veurlezen deur de kiender van de hoogste klasse. 1k mos me even veur-
stellen en doe zee jufAnja dat ik in TuundOrp heur juffer west was. De wereld is klein! 
Lezen is nog altied mooi, veurlezen kan de iene beter as de aander. Et was veur mi'j hiel pIe-
zierig es weer op schoele te wezen, al hebben ze d'r tegenwoordig aorig meer passeniel dan in 
mien tied en zeker vergeleken mit de tied die Theo Thijssen beschrift in zien boek De ge/ukkige k/as. 
1k weenske jim yule leesplezier in disse Ovend. 



Peter Hiemstra, maeker van beeidverhaelen. 
le moe'n wel aorig an de Stellingwarven ver-
knocht wezen aj' je huus in Slaoperstil ver-
Iaoten om in Berkoop wonen te gaon. Slao-
perstil, et bekendste dorpien van Grunningen 
deur et lietien van de laandelik bekende 
zanger Ede Staal, dat as 'intro' bruukt wodde 
veur et gelieknaemige pergramme. Een dOr-
pien op een stienworp ofstaand van 'stad', 
waor et kulturele leven van et noorden, te-
meensen neffens de 'stadjers', bepaold wodt. 
Een prachtig plakkien veur iene die de keunst-
akedemie Minerva volgd het, zoas bi'jglieks 
Peter Hiemstra. Mar de femilie Hiemstra 
hoeft gien spiet van de verhuzing te hebben. 
Vanzels omdat Berkoop ien van de mooiste 
dorpen in Nederlaand is, mar ok vanwegens 
et kulturele klimaot van et dorp. Deur Eupen 
Stat is Berkoop, veural bi'j keunstliefhebbers, 
ien van de bekendste piakken in oons laand 
wodden. Peter en Geertje Hiemstra hebben 
daor heur stientien ok an bi'jdreugen. Veural 
dit jaor het Peter, tegere mit Johan Veenstra, 
veur veul publiciteit zorgd mit et projekt Lon-
gerlaand. In kraanten, in tiedschriften en op 
'e radio en tillevisie kregen ze ommedaen ken. 

Van Johan Veenstra wet bi'jkaans elke 
(oold)Stellingwarver et ien en aander, mar 
wat weten we van Peter Hiemstra, behalven 
dat hi'j beelden maekt? De meersten niet 
yule, dus bin 'k een aovend te praoten gaon. 
Now zoj' daenken dat iene die deur zien 
beelden verhaelen zien lat niet zovule mit et 
woord het. Mar dat vul mit, et is dat wi'j de 
volgende dag weer doende mossen, aanders 
had et makkelik naachtwark wodden kund. 

Peter is in 1954 in Wolvege geboren en daor 
ok opgruuid. Nao een jaor ULO in Wolvege 

het hi'j in Stienwiek et HBS-A diplome haeld. 
Een posien twiefelde hi'j over de volgende 
opleiding. As voetballer (FC Wolvege), 
haand bailer (Griffioen) en kaetser lag een 
sportopleiding veur de haand, mar... Peter 
was ok een telentvolle tekener. Hi'j keus veur 
de keunstakedemie, zien oolden hadden 
heur bedaenkings, mar vunnen et goed as 
hi'j naor de lerersopleiding gong, zodat d'r 
altied brood op 'e plaanke kommen kon. Aj' 
naor de aachtergrond van de oolden kieken 
was die weens logisch. As middenstaan-
ders, vader had een drogisteri'je en moeder 
had d'r Iaeter nog een schoonhiedsselon 
bi'j, wussen ze mar al te goed dat et leven 
van een zelsstanige ondernemer onzeker is 
en dat gelt zeker veur een keunstener. Dat 
vader uut een onderwiezersfemilie kwam zal 
ok wel mitspeuld hebben. 

Op 'e legere schoele tekende Peter yule, 
d'r was een grote kaaste mit plaeten en die 
tekende hi'j nao. 'En de knutselklub vun ik 
prachtig', wet hij nog. Dat iene jaor op 'e 
ULO had hi'j in lerer Fred Zoer, ok bekend 
as illestraoter van Stellingwarver boeken, 
iene die him geweldig stimuleerde. Deur zien 
beste ciefers gong hi'j et jaor daorop naor 
de twiede klasse van de HBS in Stienwiek. 
In de dadde klasse trof hi'j daor de bekende 
Louis le Roy. 'Van him he'k niks leerd veur 
et schoelevak, mar zien verhaeien weren 
geweldig, bi'jglieks over et husien in de eko-
kattedraal. En hoe belangriek slakken binnen 
veur et schoneholen van een protte dingen, 
bin 'k nooit vergeten,' zegt Peter. Nog altied 
maekt hi'j now en dan een slakkien. 
Hi'j komt niet uut een keunstzinnig gezin, 
mar d'r was wel belangstelling veur aandere 
zaeken as et wark. Vader was enthousiast 



Peter Hiemstra (rechts) en Johan Veenstra (links) veur iene van Peter zien bee/den tiedens Eupen Stal. 

fotograaf en lid van de fotoklub en moeder 
was bij et teniel. '1k herinner me nag dawwe 
mit de kastdaegen naar een tentoanstelling 
gangen van Hannie Mein en Nan Platvoet in 
de biebeltheek. Prachtig vun ilk et.' 

'In et eerste jaar op 'e keunstakedemie moej' 
alderhaande technieken perberen, mar mit 
klei warken vun ik et maaiste. Docent Kees 
van Renssen stimuleerde mi'j geweldig, 
zegt Peter. De invlaed van Kees van Rens-
sen is bi'j Peter te marken. Ken markend 
veur et keramische wark van Van Renssen 
is de saemenhangende kombinaosie van 
varm, kleur en verhaelende tekening van as-
saciatieve beeldfragmenten. Hoewel et wark 
van Peter aanders is, zaj' disse tekst ak veur 
him bruken kunnen. 
In 1979 haelde hi'j et diplame en dat hi'j de 
Stellingwarven in Grunningen niet verge-
ten was, dee wel blieken, want zien eerste 
tentoanstelling was begin 1980 in de biebel-
theek van Wolvege, saemen mit drie aande- 

re 'Minerva-Stellingwarvers'. We bin d'r weer 
hiette de expesisie. 

Doe ze in dat jaor van vekaansie weeram-
mekwammen, wees zien moeder him op Eu-
pen Stal. In een schure aachter een huus an 
de Oasterwooldseweg was ok wark tentoon-
steld. Mar heur belangstelling gang veural 
uut naar et huus, want dat stan te kaap. Nag 
in dezelde haast hebben ze et kacht en zels 
hielemaole opknapt. In 1981 had Peter d'r 
al de eerste expesisie en die zargde mitien 
veur wat reuring. In zien Grunninger tied 
had hi'j in et Nieuwsblad van het Noorden 
een bericht lezen over de aprichting van de 
Vri'je Naosie der Stellingwarven deur Oene 
Bult, Karst Berkenbasch en Harry Ernst. Dat 
bericht had hi'j beweerd en now bruukt en 
een fata naatekend in een paneel. Et wark 
kreeg de titel Luchtfietsers en dat wadde mit 
naeme niet za wardeerd deur Oene. Harry 
Ernst kon dr de humor wel van inzien. 

4 



Verschil in wardering van zien wark is d'r 
bleven. D'r zit vaeke drama in zien warken, 
inspireerd deur maotschoppetike verschien-
sets, mar et wodt mit een knipoge brocht. 
Een aorig veurbeetd is et beeld veur de ten-
toonsteltingsruumte die veurig jaor bouwd is. 
De reddingswarker mit een beer in de hanen 
dot yule meensken (gtim)Iachen. 

Mit de beelden van Longerlaand is et krek 
zo. Et begin van de reeks beelden veur 
plakkies in de Stellingwarven Iigt op 'e 
Detleboersterheide. An et aende van 1997 
dee blieken dat Peter t.b.c. hadde. Nao 
een behaandeting in et ziekenhuus het hi'j 
rnaonden had dat hi'j niks doen kon. Meer 
dan een daegeliks kuiertien op 'e Delteboers-
terheide kon hi'j niet opbrengen. Doe het 
hi'j pas goed ontdekt wat een prachtige plak 
dat ofwisselende laandschop is. In et begin 
kwam hi'j niet veerder dan et baankien op 
de heuvel mit et mooie uutzicht, mar al rap 
lokte et de hiele ronde te doen en zo ontston 
et idee veur de goolden ronde. Et gong d'r 
trouwens niet omme een beeld te maeken 
over hoe mooi et is, mar et mos een utering 
van gevuul wezen. Mit goolden ronde is de 
serie van twintig beelden begonnen, mar et 
is wonderlik genoeg ok et beeld dat et Iaeste 
ofrnaekt is. 
Et beeld speult ok een rot in de multimedia-
veurstelting Richard's Ring van et Drents 
Jeugdtheater van Henk de Reus. Net  as et 
beeld Et geheim van de Scheene is et on-
derd let van de theaterperduktie. Eerder had 
Peter veur et Friese gezelschop Tryater de 
vormgeving en de beelden van de perduktie 
Van den Vos Reynaerde daon. 

Et zol mooi wezen orn et te hebben over de 
betekenis van de beelden van Longerlaand, 
mar dat is in dit artiket niet te doen. Butendat, 
tiedens Eupen Stat het men de getegenhied 
had de verhaeten te heuren. Omgekeerd is 
deur verhaelen van bezukers Et mysterie 
van vrouw Hennipman veur Peter oplost. 
Haost elke vri'jdagaovend kwam indertied 
de wat appatte vrouw Hennipman van leken 
Verlaot (de naeme liekt at een mysterie) veur 

wat zalve in de drogisteri'je. Ze kwam dan 
van de slaachter mit een protte wosten an et 
stuur van de fiets. Veur Peter is et altied een 
raodsel west wat zi'j mit at die wosten dee. 
Bi'j et plak leken Verlaot kwam dan ok een 
beeld mit wosten in de heufdrotte. Neffens de 
bezukers van Eupen Stalweren die wos-
ten tiekewel veur alte honnen en katten die 
vrouw Hennipman had. 
Peter warkt ondertussen at weer, mit aan-
deren, an een objekt veur Eupen Stat van 
an kern jaor. Et thema is dan 'binnen en 
buiten' en hi'j daenkt daorbi'j an et innertike 
en utertike bi'j retigie. 
Naost zien vri'je wark is hi'j drie daegen in de 
weke doende bi'j et instituut 'Kunst en Cut-
tuur' in Assen. Vule tied veur aandere zaeken 
is dr dan ok niet. Toch zol hi'j de tied hebben 
rnoeten om weer een dagboek bi'j te hoten, 
zoas hi'j dat van 1986 tot 1996 dee. Dan 
kuwwe taeter misschien tezen vanuut wetk 
idee en hoe de beelden, die zovule vraogen 
oproepen, maekt binnen en as hi'j nog es de 
akkordeon oppakt het orn dr op te speuten. 

In verschillende kraanten was nao Eupen 
Stat te tezen dat 'Longerlaand' et grote 
sukses was van de jaortikse tentoonstet-
ting in Berkoop. Mar ok de redaktie en 
de mitwarkers van de Schrieversronte 
maekten mit riegetmaot die biezundere 
periode mit. 

Op de volgende bladzieden vertelten 
Johan Veenstra en Peter Hiemstra op 
verzuuk van de redaktie daorom over 
hoe ze heur gezaemetike projekt Lon-
gerlaand beleefd hebben. 



Op 4 december was et zes jaor leden dat Pe-
ter Hiemstra bi'j me thuus op 'e koffie kwam. 
Hi'j hadde ok een vraoge: A'k een projekt mit 
him doen wot? Van twintig mooie plakkies in 
de Steltingwarven wot hi'j een beeld maeken 
en ik mos d'r dan gedichten bi'j schrieven. Et 
was dat Pieter Jonker me at van zien komst 
en ptannen op 'e hoogte brocht hadde, aan-
ders wa'k me misschien wet doodschrokken 
op die decembermorgen en ha'k tichtkaans 
van nee zegd. tk hadde noolt op die meniere 
mit iene saemenwarkt en docht altied da'k 
dat niet kunnen zol. tk moet rustig altienig 
schrieven kunnen zonder dat iene aanders 
daor eerst wat mit te maeken het en daor 
drekt at in ommereuren gaot. En gedichten... 
1k was hietendal niet van doet en schrief 
(votdaolik) weer gedichten. Mien dichtbundet 
Winterlaand was die haast krek uutkommen 
en ik hadde niet et idee da'k poëtisch nog 
wat te zeggen hadde. De goeie tezer kon an 
de haand van die bundet trouwens at weten 
da'k bin zoa'k bin en da'k at jaoren een meer 
as aorige kammeraod hebbe. De Frank uut 
Een brogge van glas kwam as F. ommes al 
in Winterlaand veur. Deur de jaoren henne 
bin mien gedichten attienig mar persoontiker 
wodden, dat ik vuulde d'r niks veur om ge-
dichten schrieven te gaon over hoe mooi et 
bi'j de Lende en de Scheene is. Mar et 
dee btieken dat Peter en ik wat dat anbelangt 
op 'e zetde gotftengte zatten. Al die mooie 
ptakkies in de Steltingwarven zotten niet 
meer wezen moeten as een uutgaankspunt. 
Beetden en gedichten zotten persoontik wod-
den moeten. Wat kwam d'r op die plakken in 
oons op? Wat veur stokkien persoontik leven 
konnen we an die ptakken koppeten? Ft was 
aachterof bekeken een zegen dat Pieter me 
veurof tiedinge daon hadde en dat Peter zien 

idenen at even in de wieke staon hadden. tk 
zee dus gien nee, mar we praotten of da'k et 
es in me ommegaon laoten zol en da'k es in 
zien atelier kieken zol. 1k was vanzets Ok wet 
een betien vereerd dat hi'j wat mit me wot. 
We akkedeerden of da'k op 29 december 
bi'j him kieken zol. En doe gebeurde d'r wat 
wondertiks. tk vuutde op de ien of aandere 
meniere vermoedetik drekt dat et mit Pe-
ter wet klikken zol en wa'k nooit verwaacht 
hadde gebeurde ems ogenblikketik. D'r 
kwammen idenen over ptakkies waor a'k 
wet wat mit kunnen zol, daor ik poetisch een 
persoonlike invutting an geven kunnen zol. 
En d'r kwammen Ok at fladden van gedich-
ten. Losse regels, niet meer as dat, mar wet 
mooie regets. 
Op 29 december 2001 was et een kootde 
dag. Ondaanks dat Peter de kachet in zien 
atelier an hadde, da'k waarme thee kreeg en 
een wintertrui an hadde, vun ik et d'r koold. 
In die winterkootde las ik et eerste perbeerset 
van et gedicht Geheim over de Detteboerster 
Heide veur. Een gedicht over een hetdere 
winterdag. En et ktikte echt. We besteuten 
mit et projekt deur te gaon en praotten of dat 
et in 2004 ktaor wezen mos. In dat jaor zol 
Peter 50 wodden en dan was dit een mooi 
jaordagskedogien. Dat was geruststeltend. 
Ft projekt dat nog gien Longerlaand hiette 
mar wet een ode an de Steltingwarven wod-
den mos, hoefde drekt niet ktaor te wezen. 
Want a'k argens een heket an hebbe is 't an 
gejaeg en drieveri'je. 
Ft het at mit at drie jaor tanger duurd as dat 
we docht hadden. Mar wat maekt et uut. 
We hebben de jaoren deur hiet kamme-
raodschoppetik an oons projekt deurwarkt. 
We bin tegere naor at die ptakkies toe west, 
hebben d'r ommebeinseld en —keken. Wat 



bin de Stellingwarven mooi! De gedichten 
die 'k maekt hebbe, sluten hielemaole an 
bi'j de roman Een brogge van glas. Roman 
en gedichten vloeien as et waore in mekeer 
over, ze gaon over mien leven en bin in 
dezelde tied schreven. Henk van der Veer 
het dat verbaand hiel mooi blootlegd in zien 
bespreking De liefde overwint alles in et 
Sneeker Nieuwsblad. 
En doe was Longerlaand (die naeme is een 
idee van Peter) clan krek veur et begin van 
de Eu pen Stal van van 't jaor allegeer echt 
klaor: de beelden, et boek, de tentoonstel-
ling. En wat was et mooi! Wat een boek! Wat 
een tentoonstelling! En wat kwam d'r een 
protte yolk. En wat hawwe wat uut te leggen 
an alle yolk van veer buten de Stellingwar-
yen. 'Dit Fries kunnen wij wel lezen.' Ja, dat 
zal best. En ikke mar uutleggen dat ze in et 
Saksische pat van Frieslaand op vesite we-
ren en dat daor gien Fries praot wodt, mar 
et machtig mooie Stellingwarfs en dat ze dat 
vanzels yule beter lezen en verstaon konnen 
as et ontoegaankeliker Fries. En de boe-
ken vleugen vot! Wat hewwe dattig daegen 
laank zegenriek zendingswark verricht! De 
stemme hies, de bienen mu, mar wat was 
et mooi! Now ja, ie hebben vanzels Ok altied 
oerstom yolk en zokken kriej' Ok over de 
heerd. Peter het op ien van de laeste dae-
gen allemachtig in de slag west mit een mal 
wief van de Veluwe. Mar daor vertelt hi'jzels 
grif wel over... Daor kom ik niet tussen. 
We hebben in wezen in september nog een 
kleine toegift beleefd. De beelden van Peter 
die in Berkoop niet verkocht binnen, bin naor 
een tentoonstelling in Laren gaon. Op 'e 
eupening op 2 september he'k daor veur de 
Hollaanders gedichten veurlezen uut oons 
boek. Wat is et mooi om een aander yolk 
wat kultuur bi'j te brengen! Meensken die 
van niks weten op 'e hoogte te brengen van 
al et moois dat d'r in de rest van Nederlaand 
is en daor zi'j gien weet van hebben. Om 
heur heuren te laoten dat Nederlaand groter 
is as Hollaand. Dat de Saksische Stelling-
warven bestaon! En hoe! 
Op 30 november mochten we trouwens mar 

liefst drie lesuren vullen op et Linde College 
in Wolvege en over Longerlaand vertel-
len veur leerlingen die et yak kulturele en 
keunstzinnige vorming doen. Die leerlingen 
bin, naor oons veurbeeld, now Ok mit zoe'n 
projekt doende. Wat mooi dat wi'j zokke 
initiatieven in gang zet hebben! 
En now... he'k een betien heimwee naor 
Longerlaand. De reize deur mien laand van 
verlangst en mien eigen ik. Die tentoonstel-
ling in Laren is now ok veurbi'j en de beel-
den, die zo bi'j mekeer heurden, bin zowat 
allegeer verkocht en staon her en der in et 
laand te pronke. Die zie 'k nooit weer. Mar... 
1k hebbe d'r twieje van. Die blieven bi'j mi'j 
tot ik d'r niet meer bin. Et beeld dat bi'j de 
Scheene heurt en dat wat bi'j et Wiede van 
de Lende heurt. Die mos ik gewoon hebben, 
want die heuren bi'j mi'j omdat de gedich-
ten die d'r bi'j heuren over mien moeder en 
Frank gaon. En die heuren Ok bi'j mi'j. Veur 
altied. Tot ik d'r niet meer wezen zal. 
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Et hadde hiel wat om de hakken om alles 
klaor te kriegen veur de boekprissentaosie 
op 'e 13ejuli  en de eupening van de Eupen 
Stal op 'e 14e  juli. D'r mossen op et laeste 
mement nog zovule dinkies gebeuren. Gelok-
kig gong de geboorte van et boek veurspoe-
dig. 1k hadde et veurrecht om mit vormgever 
Gert Jan Slagter en de fotografen Erik en 
Petra Hesmerg en Sijtze Veldema warken te 
meugen. Zi'j hebben prachtig wark leverd. 
Drokkeri'je Het Grafisch Huis en boekbiender 
Witlox uut Grunningen hebben d'r een mooi 
boek van maekt. Et eindrisseltaot was zoa'k 
hoopt hadde dat et wodden zol. En... et was 
op 'e tied! 
Aj' negentien beelden op een tentoonstelling 
hebben die d'r stok veur stok perfekt uutzien 
moeten, dan hej' een pochel vol wark. En 
dan is al dat wark eindelik klaor en moet de 
tentoonstelling inricht wodden. De ruumte 
van de Schrieversronte is niet maekt om 
tentoonstellings te orgeniseren. Dr is slecht 
Iocht en et is onhaandig groot. We hebben 
besleuten om de ruumte kleinder te maeken 
en de raemen an de veurkaant te bruken. En 
doe kiopte et. De ruumte was groot genoeg 
om de beelden mooi te expeseren en et locht 
was ok redelik goed. We hebben hiel wat 
komplementen had over de prissentaosie 
van de beelden. 
Van teveuren ha'k bedocht da'k elke dag bi'j 
de tentoonstelling wezen wol. An de iene 
kaant om et wark goed in de gaten te holen, 
want et is hiel kwetsber, en an de aandere 
kaant om ofscheid te nemen van de beelden 
en d'r mit de meensken over te praoten. Et 
zol de laeste keer wezen dat alle beelden bi'j 
mekaander staon zollen. Van teveuren ha'k 
d'r al een peer van verkocht en tiedens de 
tentoonstelling bin d'r ok nog een stokmen- 

nig van eigener veraanderd. We hebben 
5 1/2  jaor warkt an et projekt en dan is et ok 
goed om de beelden nog een periode goed 
te bekieken. En dat he'k daon! De bezukers 
van de Eupen Stal weren slim belangstellend 
en de verhaelen over de beelden gongen 
d'r in as een preek in een oolderling. Veur 
jezels maek ie d'r dan ok nog een spullegien 
van. Zo ha'k et laegien in et beeld Et oolde 
huus altied dichte. Pas as meensken heur 
ofvreugen waor as die segarebaanties en die 
knikkers now toch zatten, dee 'k et laegien 
eupen. As een soort beloning veur oplettend 
gedrag. 
D'r komt hiel wat appat yolk veurbi'j in 
zoe'n periode. Die kerel uut Braobaant 
bi'jveurbeeld die vreug as et oolde keunst 
was. Doe 'k vreug hoe as hi'j dat bedoelde, 
zee hi'j: 'Now, zoas dit.' En doe tikte hi'j zo 
hadde mit zien autosleutels tegen een beeld 
dat de deukies d'r in zatten. D'r kwam ok 
een vrouw veurbi'j die zee dat d'r in Wattou 
in Belgie elk jaor poëzieroutes binnen waor 
as de dichters veurlezen. 'Now,' zee ik, 'daor 
kuwwe wel wat an doen.' En doe reup ik 
Johan! En die gong doe een gedicht veurle-
zen en d'r stonnen zeker zoe'n 30 meensken 
naor te luusteren en vunnen dat prachtig. En 
dan de lof die we kregen veur oonze mooie 
tael. 'Zo waarm,' zeden de meensken, 'en 
wat een mooie woorden.' 
Mar dat vunnen ze niet allemaole. Die iene 
kerel uut Amsterdam die mit een verschrik-
kelik aksent beweerde dat dat dialekt veur 
him de prullebak wel in kon. Doe kon ik et 
niet naolaoten om d'r wat van te zeggen. Mar 
die vrouw uut Hattem was wel et alderslim-
ste. Al foeterende tegen heur vrundinne zee 
ze dat alle streektaelen verbeuden wodden 
mossen. 'Dat is voor een fatsoenlijk mens 



Johan Veenstra (links) en Peter Hiemstra (midden). Peter: To ha'k et 

laegien in et beeld Et oolde huus altied dichte. Pas as de meensken heur ofvreugen waor as die 
segarebeanties en die knikkers now toch zatten, dee l< et laegien eupen. As een soort beloning 

veur oplettend gedrag.' 

toch niet te verstaan en te tezen!' 1k vreug 
heur waor as ze wegkwam en ze zee dat 
ze uut Hattem kwam en dat ze de boeren 
daor ok at niet verstaon kon. Dat dialekt 
daor mos ok ofschaft wodden. As lederiene 
now es abn praotte, dan wodde et attemaole 
een stok makkeliker. Ze vun dat at die rere 
kulturele uterings et leven mar overdreven 
ingewikketd maekten. 'Now, dan moe'we et 
Nedertaans ok mar ofschaffen en Spaans of 
Chinees praoten gaon,' zee 1k, 'want wat stett 
dat aachtertike Nedertaans nog veur aj't in 't 

groot bekieken?' Mar dat zag 1k verkeerd. 1k 
hebbe nog een hiete tied mit heur staon te 
bekvechten, mar 1k hebbe niet et idee dat d'r 
in dat botte heufd wat veraanderd is. 
Mar och, ok dit soort diskussies weren veur 
de otwisseting best wet aorig. Wat hewwe 
vandezoemer at mit at wat ofpraot en wat 
hewwe een goele dingen over et Stelting-
warfs en de Stettingwarven vertetd. Et was 
de muuite meer as weerd en 1k zot et zo 
weer overdoen! 



Henk Bloemhoff 

Oonze tael, oonze zorg 

De Stellingwarver Schrieversronte: 
35 jaor jong 

Misschien is et an sommigen toch wat 
ongemurken veurbi'jgaon, et 35-jaorige 
bestaon van de Stellingwarver Schrievers-
ronte. Alhoewel, dat kan amper, want clan zoj' 
et eerste artikel in de boekekraante van dit 
jaor over 't heufd zien hebben moeten. Doe 
zoe'n 35 jaor leden Omroep Frieslaand nao 
negen uutzendings niet langer deurgaon wol 
mit een kertiertien Stellingwarfs in de drie 
weken, was dat de Iaeste prikkel om een ei-
gen kiub te maeken', schrift veurzitter Doeke 
Duursma in dat aorige stok. En, schreef 
ikzels in een stokkien over Ni'jberkoop in et 
huus-an-huusblad De Grijpvogel in de loop 
van de zommer: 'In datzelde Ni'jberkoop 
wodde zoe'n 35 jaor leden et ontstaon van 
de Stellingwarver Schrieversronte veurbe-
reided. Een groep meensken die d'r veur is 
om mit mekeer wat doen te gaon an de tael: 
et praoten, et schrieven, de volkskunde, de 
ontwikkeling van de literetuur, de geschiede-
nis. Om kot te gaon: an haost alle onderdie-
len van et streekeigene. Op et langelaeste 
is d'r dus een instituut uut kommen zoas dat 
vandaege-de-dag een pracht van een funktie 
het in et oolde centrum: Berkoop'. 
Now, dat streektaelinstituut het vandaege-
de-dag niet allienig meer as 1300 leden, een 
aktief bestuur, een aktieve groep mitwarkers, 
een goed onderkommen, een uniek doke-
mentaosiecentrum en meer hiele belangrieke 
streekkultuurfunkties, we marken an veul 
reakties uut de regio en van veer daorbuten 
hoe'n wardering d'r veur oons doel en oons 
wark is. Zoks geft een goed gevuul, omdat 
we naor verholing mar een klein gebied bin-
nen mit een naor verholing toch ok weer niet 
arg grote groep sprekers van de streektael. 

Oolde strieders: Henderk Jehannes Berg-
veld en Martinus Bakker 

In de loop van zoe'n 35 jaor veraandert ne-
tuurlik de groep van meensken die besturen, 
die et 'gewone wark' doen en die d'r op aan-
dere menieren betrokken bi'j binnen, zoas 
netuurlik in et biezunder ok de lezers van De 
Ovend. Jawisse, de meensken die him Iezen 
blieven wo'n oolder, mar d'r kommen de hiel-
tied ok ni'je lezers bi'j, en mit et oge op die 
meensken wol ik hier even in et kot wat ver-
tellen over een peer bekende meensken die 
d'r now niet meer binnen, mar die in heur tied 
hiel veule betekend hebben - as schrievers, 
as personen die van oonze tael en soms ok 
van de geschiedenis nogal wat vaastelegd 
hebben en as personen die et in leven holen 
van et Stellingwarfs slim anvieterd hebben. 
De eerste die ik numen wil, dat is de bekend-
ste Stellingwarver schriever uut een ooldere 
periode, Hendrik Johannes Bergveld. Die 
is veur de meensken in en nao zien tied 
as Stellingwarver schriever een veurbeeld 
wodden, en et ommedaenken dat hi'j gaf 
an 'streekidentiteit' en streektael gaf en geft 
mennigiene nog altied een plezierig gevuul. 
Zien veurbeeld kan je anvieteren, om zo te 
zeggen. In de tied van et ontstaon van de 
Stellingwarver Schrieversronte zaggen ze 
in him een hiel belangriek en goed veur-
beeld, en feitelik is dat nog zo. Hi'j was een 
slim sekure schriever, en hi'j perbeerde in 
zien gebruuk van et Stellingwarfs veural ok 
streekeigen woorden en uutdrokkings naor 
veuren kommen te Iaoten. Op die meniere 
was et starker, sprekender, echter. 
Bergveld wodde in 1902 geboren, in Oold-
Appelsche, as zeune van een boere-arbei-
der. Nao zien legere schoele-jaoren in Lan-
gedieke en zien Mulo-tied in Oosterwoolde 
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H.J. Bergveld (1902 - 1966). 

kwam hi'j op 'e gemientesikterie in Ooster-
woolde. In 1946 wodde hi'j administrateur op 
et sannetorie Beatrixoord in Appelsche. Nao 
de oorlog ok was hi'j een tied redakteur van 
De Nieuwe Oostste/Iin gwen/er. Die kraante 
was in de oorlog - onder de veurige, oolde 
naeme De Oostste/Iingwerver - fout west. De 
oold-verzetsman Bergveld, die goed mit de 
penne ommegaon kon, kreeg daor een lo-
gisch plak op de redaktie. Dat zodoende zaj' 
ok riegelmaotig Stellingwarfs van de haand 
van Bergveld in die kraante. 
In 1959, doe et mit zien gezondhied wat mm-
der wodde, wodde Bergveld schriever van 't 
bestuur van et sannetorie. In 1966 raekte hi'j 
weg. Hi'j woonde doe in Oosterwoolde. 
Bergveld sch reef riem pies, verhaelen en al 
zo meer, haost allienig in et Stellingwarfs. 
Hi'j hadde ok flog mooie plannen daor hi'j 
nooit mit klaorkommen is, zoas kienderboe-
kies in et Stellingwarfs veur de schoelen 
en een Stellingwarver woordelieste. Mit 
zoe'n lieste het hi'j we] al drok doende west, 
mar ze hebben him zien wark ontneumen 
doe hi'j in de oorlog, as verzetsman, arres-
teerd wodde. Laeter het hi'j toch weer funk 
wat woorden op een riegel zet, en die bin 

nog weer Iaeter, van zeg mar 1974-1975 
of, bruukt veur et vierdielige Stellingwarfs 
Woordeboek. Van Bergveld bin mar weinig 
foto's en aandere ofbelings bekend. Et leek 
oons aorig om hierbi'j iene van de bekend-
sten of te drokken, veur de geInteresseerde 
lezer. Et gaot om een tekening van de haand 
van iene van zien kammeraoden, de Appel-
schester keunstener Siert Geertsma. Dan 
nog even pies speciaol veur de lezers die 
nog niet eerder mit zien wark in de kunde 
kwammen en die graeg meer lezen willen. 
Ur bin twie boeken mit wark van Bergveld: 
De Oo/de P00k (Wolvege, 1971) en Klaeter-
jaegers (Oosterwoolde, 1976). 
Bi'j zien leven is dr deur Bergveld zels ok 
een interessaant boekien maekt; dat is 
doedestieds bi'j Van Gorcum in Assen ver-
schenen: De Stellingwervers en hun dialect 
(Assen, 1949). 
Bergveld was een man mit oge veur de 
netuur, en dat was ok de twiede ooldere 
schriever die ik mit ere numen wil: Marti-
nus Bakker. Die wodde in 1926 geboren 
in Noordwoolde. Van zien oolden dee mit 
naeme zien heit in de begintied in de jaoren 
zeuventig nog mit an et projekt Stellingwarfs 



Martinus Bakker (1926 - 1996). 

Woordeboek. Zets kwam ik in 1972 veur et 
eerst mit Bakker in de kunde. 1k zocht him 
op in Hoogezaand, daor hi'j doe woonde en 
daor hi'j onderwiezer was. Et wodde een 
gesprek over et uutgeven van wark van 
zien haand. Dat zot doe gebeuren moeten 
deur.. de doe nog piepjonge Steltingwarver 
Schrieversronte. 'Een man mit wat langach-
tig haor dat at wat gries wodt, tat mi'j d'r in', 
zo schreef ik taeter in et veurwoord van de 
eerste boekuutgifte, Een haandvol speulgoed 
(Wotvege, 1972). Bakker hadde doe al een 
hiete poze bekend west as schriever van 
veu rat riem pies, mar ok van verhaeten in 
verschiltende kraanten, veural et weekblad 
Stetlingwarf en de Friese Koerier. De Koerier 
was een dagblad dat taeter opgaon is in de 
Liwwadder Kraante. Disse dichter/schriever 
was niet zo bekend onder de naeme Marti-
nus Bakker, mar veurat onder de schoelnae-
me Jouk. Ok Jan Aarm Ongetok, 'huusnom-
mer 13', was een schoetnaeme van him; hi'j 
gaf dat vaeke niet dreks toe, mar zee op een 
vermaeketike meniere wet dat hi'j die per-
soon hiet goed kend hadde. In 1972 vertetde 
Bakker dat hi'j at een poze eerder vunnen 
hadde dat hi'j wat deur zien stof henne was, 
en dan moej' d'r mit ophoten, hadde him 
docht. Mar wet was hi'j at een jaormennig 

doende mit et uutgeven van Nedertaanstae-
lige kienderboeken, onder de serienaeme 
'Harm-Jan en Tineke'. Van zien kundighied 
om veur kiender te schrieven hebben de 
Stettingwarvers taeter ok weer profiteerd. Zo 
verscheen van zien haand Et Kienderboek 
van Jouk (Oosterwoolde, 1981). Hi'j wodde 
ok weer aktief as dichter. In de jaoren tachtig 
gaf de Schrieversronte een bundeltien ver-
maekelike, raeke gedichies van him uut 
onder de naeme GreensgevaI (Oosterwoot-
de, 1984). Bi'j et tienjaorig bestaon, eerder 
dus al, was al een 'topper' uutgeven: Wi/Ic op 
'e br/lie, et eerste Ste//in gwarver husienboek. 
Mit touwgien en at om et ophangen te kun-
nen op et husien. Et is nog attied een artikel 
daor veul wardering veur is. 
Krek as Bergvetd raekte ok Bakker vusen te 
vroeg weg, dat was in etjaor 1996. Et is hiet 
mooi dat zien vrouw Bettie Bakker-van der 
Heide en Schrieversronte-man Pieter Jonker 
taeter de uutgifte van een mooie bundet ver-
haeten verzorgd hebben. Et gaot om Sunder-
ktaosverhaeten, Kastvertetlings en Oolde-
jaors(aovend)verhaeten in et Steltingwarfs. 
Die bundet is tachtig btadzieden en het de 
naeme Decemberverhae/en (Berkoop, 2004). 
Dc foto die bi'j dit stokkien ptaetst is, is deur 
Jan Harm Spijkervet maekt op 28 september 
1984. Martinus Bakker sprekt hier de meen-
sken toe op et Stetlingwarver boekefeest (mit 
een prissentaosie van verschiltende uutgif-
ten, zoas zien bundel Greensgeva/). 
Martinus Bakker hadde krek as Bergvetd slim 
hatte veur et Stetlingwarfs. Hi'j vun dawwe 
daor veur strieden moeten - wie van oons zot 
dat in oonze tied niet vienen moeten! - en zo-
doende was hi'j as persoon dus veur 1972 at, 
krek as Bergvetd, een soort veurtoper van de 
Steltingwarver Schrieversronte. Dat hi'j hatte 
veur de zaeke hadde, het ok btieken daon 
uut zien atgedurig mitdoen an et wark van de 
Schrieversronte, en uut verschitlende teksten 
van zien haand. Et Stettingwarver Volkslied is 
van Bergveld, en wat bi'j een protte meen-
sken wet et twiede Stellingwarver votkstied 
hiet, is van Bakker zien haand. Dc tekst volgt 
hier nog es. 
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Waor de Lende. 

Waor de Lende zien loop deur de weilanen trok 
In de vremd-wispelturigste bochten, 
Daorjubelen de voe gels van poere gelok, 
An oneindige straolende lochten. 
Ja, daor pronken de pettens, et bugende net, 
En van kleurenpracht tillen de tunen. 
Ja, daor roezen de dennen heur donkere lied, 
En daor tooltert dejeugd deur de dunen. 

Al die dorpies, ze liggen verspreid her en der, 
Mit een karke, een koppeltien huzen; 
En een botterfebniek of een schoele is d'r, 
Soms wat groter mit wegen die kruzen. 
Och ze bin mar zo klein, mar ze bin zo vertrouwd 
Veur et yolk dat d'r eigen mit raekte, 
Want ze bin mit et zwiet van et veurgeslacht bouwd, 
Dat van heideveld weilanen maekte. 

Ja, dat yolk is een yolk van et Saksische slag, 
Dat zien eigen kerakter beweerde, 
Dat zien tael onderhul tot vandaege-de-dag, 
Dat zien eigen kultuur nooit verleerde! 
Ja, dat yolk is deur d' ieuwen vergruuid mit zien 
grond, 
Mit zien dorpen en eigen bedrieven. 
- En de Lende stroomt wieder! De stroom is gezond! 
Zó zal Stellingwarf Stellingwarfs blieven! 

Wie van de ni'jere lezers meer weten wil 
over de schrieveri'je in et Stellingwarfs van 
de veurbi'je 35 jaor, zo'k anraoden willen 
om et boekwark Feest van (h)erkenning te 
lezen, een bundel mit wark van de verschil-
lende Stellingwarver schrievers tot et jaor 
van uutgifte: 1997. Daor vien ie ok een over-
zicht in van de Stellingwarver schrieveri'je tot 
dat jaor. 

Veerdere erkenning Nedersaksisch 

Zokken as Bergveld en Bakker hebben in 
de tied dat zi'j drok weren mit et Stelling-
warfs heur vaeke argerd an et daelekieken 
op et Stellingwarfs deur pattie meensken: 
deur sommige Stellingwarvers liekegoed as 
deur niet-Stellingwarvers. Van dat kwam de 
erkenning van et Nedersaksisch as regio-
naole tael in 1995 as een zegen. Toch willen 
we, zoas bekend, dat et Stellingwarfs en 

et Nedersaksisch as gehiel nog een stap-
pien hoger kommen, en niet allienig onder 
diel II mar ok onder diel Ill van et Europees 
haandvest veur regionaole taelen of taelen 
van minderheden valen. Onderdehaand bin 
streektaelinstellings, verienings, perveensies 
en overheden daor al meer as tien jaor mit 
doende. 'Den Haag' het et veur de zommer 
van dit jaor weer bi'j de regio's daelelegd: 
de regering wil zels niet te yule regelgeving 
maeken, de regio's moe'n et veural zels 
doen. De regio's bin now weer an zet en bin 
dus ok doende mit plannen. Onderwiels het 
op 6 september de visitaosiekemmissie van 
de Raod van Europa weer mit o.e. de Ne-
dersaksische streektaelinstellings en SONT 
praot. De kemmissie was niet tevreden over 
de wieze waorop oonze rieksoverhied mit 
oons ommegaot. Et waachten is now eerst 
op de officiële rapportages van de Raod van 
Europa. 

'Streektaal en duurzaamheid' 

Onder die titel verschient eerdaegs bi'j de 
Stellingwarver Schrieversronte, in een mooie 
boekvorm, et versiag van de internatio-
naole streektaelkonfereensie die op 25 meie 
in Noordwoolde west het. In et boekwark 
bin alle lezings opneumen, d'r wodt uutleg 
geven in et woord veurof en ok is aachterin 
een saemenvatting van de forumdiskussie te 
vienen. Mit mekeer gaot et om elf heufdstok-
ken en een dikte van zoe'n 120 bladzieden. 
De pries van disse Schrieversronte-uutgifte 
vol infermaosie over streektaelbeleid en —ak-
tiveiten is 12,50 euro, krek as de bundel van 
de eerste konfereensie in Mestricht, een jaor 
eerder. Die hiette Lang leve de dialecten, 
is ok nog te koop en wodde uutgeven deur 
Bureau Streektaal Nederlands Limburg en 
Uutgeveri'je TIC, Mestricht. 

13 



Van de redakfie 

Beide Stellingwarver burgemeesters lezen veur 
tiedens veurleesrniddaegen 

Burgemeester Van Kiaveren krigt et nije kienderboek uut hanen van Doeke Duursma en lest d'r daornao uut veur. 

In de kienderboekeweke wodden in de biebeltheken van Oosterwoolde en Wolvege Stelling-
warver veurleesmiddaegen holen. Beide middaegen begonnen mit de prissentaosie van et 
ni'je kienderboek De Hol/ebomebos van Herma Stroetinga. De eerste exemplaoren wodden 
uutrikt an burgemeester Harry Oosterman van Oost-Stellingwarf en burgemeester Gerard 
van Kiaveren van West-Stellingwarf. Daornao lazzen beide burgemeesters een heufdstok 
veur uut dat ni]e boek. Dat gebeurde ok in et Stellingwarfs netuurlik, en et gong beide man-
luden mar knap of! In Oosterwoolde wodde et veurlezen overneumen deur Berna Brinkman, 
zi'j orgeniseerde daor in opdracht van de gemiente Oost-Stellingwarf i.s.m. de biebeltheek 
een prachtig pergramme veur de hiele kienderboekeweke. Et veurlezen wodde in Wolvege 
overneumen deur Femmy van Veen uut Hooltpae. Femmy is niet alliend bekend as 'veurlees-
stemme' veur et yak hiemkunde, mar ze is ok mit riegelmaot te heuren in et streektaelmeziek-
pergramme Sin geliers op de Iekaole omroepen. In et twiede pat van de veurleesmiddag las 
oold-onderwiezeres en Schrieversronte-bestuurslid Grietje Bosma uut Sunnege de ooldere 
jeugd in Wolvege veur uut de novelle Spanning in de Koepelbos van Sjoukje Oosterloo. In 
Oosterwoolde gebeurde dat deur biebeltheekmitwarkster Klaasje Herder. In die biebeltheek 
wodde et veurlezen ofwisseld mit prachtige meziek van de Molukse meziekgroep Bergaul. 
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Van boven naor benedei 
Klaasje Herder van de 
Oosterwooldiger bie-
be itheek lest veur uut 
de novelle van Sjoukje 
Oosterloo, burgermeest 
Oosterman waogt him a. 
et Stellingwarfs in De Hc 
lebomebos, Berna Brink 
man nam dat even laete 
van him over. Aachter 
heur is de Molukse groe 
Bergaul te zien. 
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roely 

Jannewaoriwiend 

Mit de jannewaoriwiend gongen jow 

guur en koold, 

Ieuj rni'j gien spraankien waarmte. 

Krummelfien 

Poëzieroute Opsterlaand 

Op 11 oktober hebben de Friese schriefster/dichteresse Tiny Mulder en wethool-

der Klaas de Boer van Opsterlaand de vernijde poëzieroute Opsterlaand eupend 
in et Wienjeterper Schar. Et Schar is een prachtig netuurgebied dat beheerd wodt 

deur Staotsbosbeheer. De route bestaot uut vuuftien gedichten die onderwegens 

op botties te lezen en mit een mp3-speulder te beluusteren binnen. Gedichten in et 

Fries. Nederlaans en Stellingwarfs. Et eerste gedicht daj' op 'e route tegenkommen 
is Sletel parredies van Johan Veenstra uut die zien gelieknaemige dichtbundel. Alle 

gedichten mit vertaelings staon ok in et boekien Poezieroute Opsterland/Poezijrüte 

Opsterlân. len en aander is een ssemenwarkingsprojekt van Staotsbosbeheer, de 

gemiente Opsterlaand, It Skriuwersboun en Tresoar. Gao op een mooie middag mar 

es naor et Wienjeterper Schar te kuieren, dan kuj' genieten van mooie netuur en al 
lieke mooie gedichten! (red.) 
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Jimmy Visser 

Toch nog een kastgevuul 

1k zat even aorig in de nederklitse. Mit et 
oprumen van de zoolderkaemer kwam ok 
de kaststal weer boven waeter. Jaorenlaank 
ha'k rn niet meer daelezet, omdat hi'j te 
goed opburgen was en et tevule stress op-
reup om eerst al die ere zaeken d'r veur weg 
te haelen. 
't Is mar een klein stallegien. 1k heb 'm clan 
ok kregen! De feguurties die d'r in heuren te 
staon bin nog steulen ok. Bi'j Goldhoorn uut 
de winkel. Dat was niet de bedoeling, mar 
sornstieds lopen zaeken zo. De vrouw, die et 
neudig vun om mi'j een stal te geven, leup 
mit die stal in de haand poppegies d'r bi'j te 
zuken. Winkelmaanden haj' nog niet doedes-
tieds. Waor Iaot ie clan de kleine rommel? 
Krek, in de buse. Ze het de stal betaeld en 
ja krek, de poppegies niet. Dr gong ok gien 
alarm of. Eredaegs het ze toch nog henne 
west om ze of te rekenen. Doe kreeg ze ze 
ok nog vergees mit. Sorns kornt d'r aachter 
minne dingen nog wel es wat gelok weg. 
Now ha'k ze dus weer veur 't griepen en 
inkotten zollen we weer de kastdaegen heb-
ben. 1k zette ze midden op 'e vloer daele. 
Vandeweke docht ik dat et tied wodde veur 
de stal. Makkelik zat, die ston zo veur 't 
griepen. Dat was ok zo, allienig, doe was et 
gelok minder groot. 't Zat rn in de poppegies. 
Ze laggen in een vloeipepiertien in et stro, 
mar iene niet. Et kientien was d'r niet. Waor 
was dat joongien? Wat een klier. Zol hi'j d'r 
genoeg van kregen hebben daor aachter 
al die rommel te liggen? Was et nao al die 
jaoren in ongenaode raekt te wezen, trauma-
tiseerd deur zovule tekot an andacht van mi'j 
now as een puber of hangjongere, al dielend 
en ondocht uuthaelend, de diek uut? 
Lichtkaans mos ikjeugdzorg inschaekelen 
om de votloper weeromme te kriegen. Of 

www.trosvermist.nl? 1k kiek toch eerst mar 
even op 'plysjepost' veur de wissighied. Niks, 
gelokkig. Glen bericht is nog hieltied een 
goed bericht. 
Een stal zonder kiend is aenlik ok niks. Dan 
mar een ni'j kiend kopen. Dat zal wel gauw 
kunnen. Negen maonden zal et beslist niet 
duren. Een zwangerschop op mien leeftied 
zol wel passend wezen bi'j de stal. Een echt 
godswonder! 
Mar iene kopen gong niet vanzels. In gien 
iene winkel hadden ze plak inruumd veur 
Jozef en Maria en dus ok niet veur et kiend. 
D'r was nog hieltied gien plak veur heur in de 
harbarg. 
1k mos et op een ere meniere anpakken. De 
p.r. warken laoten. Overal he'k doe verteld 
van die weglopen jonge en dat 1k wel in was 
veur adopsie, mar dat leek ok haost een 
onmeuglike opgaove. 
Now is et zo wied, ik verwaachte een kiend! 
Klaasje belde zokrek. Ze het een ni'j kiend 
vunnen. De wiege staot al klaor. Et komt 
vri'jdag. Krek op 'e tied. 1k kan wel janken 
van bliedschop. 
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Karst Berkenbosch 

IDAt VIEW I OW !P4 MOOVDIONK 

Doe Koosje mij vreug as 1k wat schrieven 
wol veur de rubriek Dat vien 1k now een mooi 
boek, ha'k niet docht dat et mij nog zovule 
muuite kosten zol. Ft perbleem is da'k einliks 
niet een boek hebbe dat d'r echt mit kop en 
schoolders bovenuut stikt. Netuurlik vien 
ik KortAmerikaans en Turks Fruit van Jan 
Wolkers prachtige boeken, mar ik daenke dat 
die boeken mi'j now extra opvalen deurdat 
de schriever kotleden uut de tied raekt is en 
mien laeste boekien wa'k lezen hebbe zien 
belevenissen beschrift op Rottumerplaat. 
(Tegenwoordig bin d'r mini uutgiften van boe-
ken veur €1,--te koop). 
Uuteindelik bin 'k kommen tot een selektie 
van due boeken, te weten Een man van 
Oriana Fallaci, De verborgen geschiedenis 
van Donna Tartt, en De gevangene van John 
Grisham. Dat was al hiel wat. Daornao he'k 
me de vraoge steld waorom ik dat 'mooie' 
boeken vien, mar ok wanneer he'k ze einhiks 
lezen. Een man van Oriana Fallaci he'k lezen 
doe a'k geschiedenis studeerde in de jaoren 
tachtig, De verborgen Geschiedenis he'k 
lezen doe 1k in 1997 alliend aovens in een 
grote staocaravan zat, omda'k daor in de 
buurt an et aspergestikken was en De Ge-
vangene van John Grisham he'k lezen doe 
a'k dit jaor op vekaansie was. 1k vermeld dat 
omdat ik daenke dat de omstanigheden waorin 
aj' een boek lezen van invloed is op jow be-
leving van dat boek. le zollen zeggen kunnen 
da'k deur mien studie extra eupenston veur 
meensken die as in et verzet gongen (tegen 
et koloneisregime in Griekenlaand in dit ge-
val). De ienzemhied in de caravan mi'j extra 
gevulig maekte veur de beklemmende sfeer 
van De verborgen geschiedenis en De ge-
vangene extra indrok maekte deur et felt dat 
1k in alle vrihied en op vekaansie dat boek 

las. Toch bin d'r ok dudelik overienkomsten 
te ontdekken. In alle drie boeken is d'r een 
individu en bin d'r krachten, machten, riegels 
en alderdeegst wetten die as et leven veur 
dat individu bi'jkaans onmeugelik maeken. 
In Een Man wodt Alexandros Panagou us, 
zels naodat et regime al drie jaor niet meer 
bestaot, toch nog deur an hangers de dood 
in jacht. In Dc verborgen geschiedenis wodt 
Bunny deur een koppeltien studenten een 
ravijn in douwd, omdat hi'j wet dat ze een 
boer vermoord hebben en in Dc Gevangene 
zien we hoe as een onschuldig persoon (Ron 
Williams) deur et gevangenisregime en de 
rechtspraoke in Amerike bi'jkaans vermor-
zeld wodt. 1k daenke dat veural de stried van 
et individu tegenover een macht mi'j slim 
antrekt en misschien ok wel wat over 
mi'jzels zegt. Ok de eerlikhied tegenover ge-
sjoemel en et verdoezelen van feiten sprekt 
mi'j slim an. 
Mar goed, Koosje had mi'j vraogd veur Dat 
vien 1k now een mool boek en dus kieze ik 
uuteindelik veur De gevangene van John 
Grisham. Ft is et laeste boek da'k lezen 
hebbe (et is van 2006) en et Iigt nog vas in 
et geheugen. Et is spannend van et aller-
eerste begin of an, deur et gevecht van een 
van moord verdochte en an leger wal raekte 
sportheld tegenover 'Het Systeem'. Et is, en 
1k citere: een aaneenschakeling van blun-
ders, leugens en va/se verk/aringen van de 
kant van just/tie en de politic. 
Et meerst trieste is dat et een waorgebeurd 
verhael is en da'k bange bin dat et ok in oons 
laand veurkommen kan. 1k bin d'r niet vroli-
ker deur wodden. 
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W.H. de Vries - historikus '40/'45 

De oorlog in de Stellingwarven - 63 - 

Nao een onderbreking van een peer maonden, omdat we niet hielemaol b17 de tied weren, 
is et now zo veer dat we d'r mar es weer kaim an tegenan moeten. An materiao/ is nog de 
hieltied glen gebrek. Via et kantoor in Berkoop kwammen we in kontakt mit et echtpeer Van 
Veen-Baas in Oosterwoolde en vrouw Van Veen bleek een schat an gegevens te hebben 
over Berkoop tiedens de Twiede Were/doorlog. Dat komt omdat heur grootmoeder Jantje 
Baas-Van der Weide tiedens de hiele oor/og een soort van dagboek biihulIen het, lieke we! 
zonder al te yule daotums te bruken. Ge!okkig is dit dagboek beweerd b!even. 
Et peer Johannes Jente Baas en Jantje Baas-Van der Weide woonden doedertied in een 
klein boerespu/le glen in Berkoop an de zuudkaante, an de Bovetweg, v/ak tegen de greens 
mit Ni7hooltpae an. Et spullegien, vertimmerd, staot d'r nog a/tied, zoe'n honderd meter aach-
teruut. Vrouw Baas het et veural over et krapper wodden van de eterie en de k/eraosie en ze 
vervaa/t wel es wat in herhaeling, mar dat zu/!en we heur mar niet kwao!ik nemen. Ze begint 
heur dagboek op 10 mele 1940 en we !aoten heur now an et woord. 

Op de tiende meie heurden we et bericht dat 
Duutslaand aons taand binnenvalen was en 
zo kwam oans Iaand dus in aorlog mit et gra-
te Duutslaand. Et kleine dappere Nederlaand 
is in vier daegen versleugen. Hiel yule van 
oonze jongen hebben et leven verleuren. 
Een hiele hoop gezinnen verkeren nag in et 
ongewisse en angst, omdat d'r nogal wat ver-
misten binnen. Wat toch een angstige tied. 
Aandere wetten won invoerd en alles wodt 
aanders en alles Ok duurder. Mar Ok raekt al-
es op de ban of is hietemaote niet te kriegen. 
Overal koj' Duutse saldaaten integen, mar ze 
kammen wet vrundelik aver. De tacht is alle 
daegen vat mit vliegtugen en soms betekent 
et am dekking te zuken. De eerste aarlags-
jaoren scharrelen we nag betrekkelik rustig 
deur, mar d'r veraandert een hiele hoop. 
Wi'j meugen now tussen twaelf ure naachs 
en vier ure in de margen niet meer buten 
kam men. Ok mae'n de huzen verduusterd 
wezen, wat inhut dat d'r glen tacht schienen 
mach. Ok kriegen de baeren apdracht am 
groslaand te scheuren tat bauwtaand veur 
meer eteri'je veur de meensken.' 

Alles raekte op de ban en neffens vrauw 
Baas kregen ze in de maand een half pond 
peulvruchten, gatte (ok een half pond) en 
koj' zo ok an een half pond stroap of sjem 
kommen. Per tien daegen koj' ok batter, 
koffiesurregaat en mar ien aons maizena of 
eerpelmael kriegen en ries was d'r allienig 
veur de kleine kiender. Alderdeegst de eer-
pets gongen op de ban en an vleis kreej' twie 
aons in de weke. Ok et broad antkwam niet 
an de distribusie en de boeren die zels een 
varken veur de slaacht an et mesten weren, 
kregen gien vleisbonnen. Elke boer die rogge 
verbouwde, mach per lid van et gezin vuuftig 
kilogram holen. Ok de zwatte braand en de 
turf raekte op de ban en veur kleren moesten 
d'r textielpunten op et klied kommen. Wollen 
en ketoenen kleren weren niet meer te krie-
gen. Wie geld genoeg hadde was weer goed 
of, want die hadden van teveuren wet zorgd 
dat ze wat inkocht hadden en de arbeider 
trak weer an et kotste aende. 
'Veur de man luden in et boerevak is glen 
stokkien kleren meer te kriegen en de win-
kels bin leeg. Et wadt de hieltied meer een 
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ruilhaandel, mar de klelne man hetja niks te 
ruilen. Ok diggelgoed, zoas koppies, bod-
den, mar Ok messen, lepels en vOrken en 
alderdeegst meubels en kiompen kuj' niet 
meer kriegen, behalve clan degenen die de 
zoolder vol hebben, omdat ze van teveuren 
alles bi'j mekeer kocht hebben. 
Veur oons vee hebben we veeboekies 
kregen, en die moe'n bi'j elke verkoop en 
geboorte en ok starfte invuld wodden. We 
moe'n ok vee leveren veur de vleisveurzie-
fling. 
Verleden jaor moesten wi] van oonze drie 
koenen iene leveren en now in 1942 moe'n 
we weer leveren. We hebben veertig are 
gruunlaand scheuren moeten tot bouwlaand. 
Om deur de tied te kommen is een grote 
zorg, want alle eerste behoeften valen weg. 
Pietereulie is niet meer te kriegen en thee is 
al een jaor niet meer an te kommen. Fietsen 
bin niet meer in de haandel en om een fiets-
baand moej' een formulier invullen. Lokt etje 
al clan is de baand zo slecht, daj' d'r mar een 
maond wat an hebben. Bodden en koppies 
kommen now Ok op de bon, mar die bonnen 
wo'n alliend verstrekt an jonggetrouwden en 
huusgezinnen mit kiender. Nao de geboorte 
van een kiend krigt de mem een ienmaolige 
uutkering van 55 gulden en de dokter om-
menocht. De mem krigt ok extra haevermout 
om an te starken en ik geleuve dat et helpt, 
want d'r wo'n hiel wat kiender geboren. 
Een hoop jongkerels wodt anzegd dat ze 
naor Duutslaand moeten om te warken. 
Gaon ze niet en ze wo'n snapt, clan kommen 
ze in een konsentraosiekaamp terechte. De 
meersten gaon wel, ok al willen ze graeg bi'j 
de eigen huusholing blieven en hier is toch 
Ok wark genoeg. Hopelik komt d'r gauw een 
aende an disse ellende. 
As d'r een poppien verwaacht wodt, krigt 
de huusholing extra bonnen om de uutzet 
te kopen. Ok bedderi'je en reddinge veur 
de vrouw, mar meerstal kriej' nul komma 
nul want de winkels bin leeg. Een oolde 
gebruukte kookkachel wodde laest verkocht 
veur zestig gulden. Geld het tetaol gien 
weerde meer. De ienigste kaans om wat 

te kriegen is de ruilhaandel. De laeste twie 
oorlogswinters is d'r hiel wat geriefhoolt 
(hekken en stekken) uut de lanen verdwe-
nen en opstookt. Bomen won ommehakt en 
verdwienen in de kachel. A]' niet verkleumen 

1. 

'I f1  

1 
- 

Vrouw Jantje Baas-Van der Weide, de schriefster 
van dit verhael over de oorlogsjaoren, aachter 

heur boerderijgien an de Boverweg in Berkoop. 

willen in disse winters moej' wel zo. Duuts-
laand het al een hiele hoop lanen onder de 
voeten lopen, zoas Oostenriek, Hongeri'je, 
Tsjecho-Slovaki'je, Polen (dit moet Zweden 
wezen, De V.), Noorwegen, Griekenlaand, 
Nederlaand, Belgie en Frankriek. Now staot 
et mit Japan en ltalië tegenover Engelaand, 
Amerika en Ruslaand. Nederlaans-lndië is 
deur Japan onder de voeten lopen. De hiele 
wereld is in oorlog en wat zal de uutslag 
wezen? Wie et Ok wint, d'r zullen jaoren mit 
hen negaon, veurdat de wereld weer een be-
tien op odder is. Mit bommen die de hieltied 
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groter wodden, wodt alles stokken smeten en 
veilig bi'j' nargens meer.' 

Vrouw Baas schrift now juni, mar jammer 
genoeg niet welk jaor. 
'Tebak, segaren en sigeretten bin op de bon. 
De manluden boven de 18 jaor kriegen een 
half oons tebak of vuuf segaren in de weke 
en de vrouwluden boven de 25 jaor twintig 
sigeretten in de maond. De jongeren kriegen 
een snoepkaorte. De eerappels wo'n wat 
de kwaliteit angaot ok minder. De gruunten 
bin duur en krap. Et weer warkt ok niet mit, 
et is alle daegen koold en d'r gruuit haost 
niks. We moe'n van de kiepen, waor we gien 
kiepevoer veur kriegen, in twie en een halve 
maond van elke kiepe vuuftien eieren leve-
ren veur zeuven en een halve cent et stok, 
en de haandel nemt een kwattien. 
In sommige naachten gaon d'rwel duzend 
vliegtugen naor Duutslaand om daor de 
steden te bomberderen. Et is een aekelig 
geluud. De hiele locht zit vol, mar d'r is niks 
te zien. Mar ondaanks dat alles is Duuts-
laand nog hieltied an de win nende haand. 
Haost overal bin de regerings vlocht naor 
Engelaand, ok oonze keuninginne en heur 
gevolg bin naor Engelaand uutweken. De 
Belgische keuning het et spul overgeven en 
is in Belgie bleven en het huusarrest. 
De boeren moe'n almar meer peerden eve-
ren an de Duutsers en vee wodt uut et laand 
steulen en stiekem slaacht, al hoe zwaor 
de straffen ok binnen as de daoders snapt 
wodden. Gelokkig bin d'r tot nog toe nog glen 
arge ziekten uutbreuken, mar 1k vreze dat et 
komt. Et is te hopen, dat de oorlog veur de 
winter oflopen is, aanders wodt et een bange 
winter. 
Wie fietsen het, moet d'r iene van ofstaon. 
Nikkel, keuper en broonzen veurwarpen 
bin al lange deur de Duutsers vodderd. In 
Noordwoolde is in de naacht een vliegtuug 
daelekom men en alle acht piloten bin om-
mekommen en die liggen now begreven op 
et karkhof van Noordwoo Ide.' 

16juli 1944. 
'A/at is d'r in de tussentied al weer een hoop 
gebeurd. Intied bin haost alle mannen naor 
Duutslaand raekt. Behalven die in de laand-
bouw hier wark vunnen hebben. Wat ok arg 
is, dat d'r altied mar weer vee uut et laand 
steulen wodt en klandestien verhaandeld 
en of slaacht wodt. De schaopen won in de 
naacht deur onbekenden stiekem van de 
wolle ontdaon en et gaoren wodt veur 15 a 
19 gulden et knot verkocht. 
Bonnen won veur woekerpriezen verhaan-
deld en zokke meensken wo'n riek van de 
zwatte haandel, en ok dit gaot weer ten koste 
van de kleine man, die dat niet betaelen 
kan. Een sukerbon is in de zwatte haandel 
al gauw 17 gulden weerd. Alles raekt op in 
de eerlike haandel en op et laest is d'r niks 
meer te kriegen. De kleinste dingen, zoas 
stopnaalden en spelden kuj' niet meer an 
kommen. Kleren en gaoren bin uutverkocht 
of ie moe'n mit botter, spek of vleis kommen, 
dan willen de deuren nog wel es veurje eu-
pengaon. Mar de mindere man het zoks niet 
veur et opscheppen. De oogst wodt takseerd 
op et laand en daor hej' mar naor te leveren. 
Hiel wat meensken zitten aachter et spinne-
wiel van wolle gaoren te maeken en verdie-
nen daor een dikke daghure mit. Mar o wee 
as de instaansies je daor mit snappen. 
Ok et vee is peperduur, want een goeie koe 
kost al gauw 1500 gulden, een mooi vool 
1300 en een nochteren kalf 200 gulden en 
biggen 50 tot 100 gulden. Praktisch iederiene 
het knienen, want een goeie knien brengt al 
gauw 30 gulden op en een goed schaop 400 
gulden. Kiepe-eier die in de normale haan-
del 7 centen opbrengen, gaon in de zwatte 
haandel 70 of 80 centen kosten. Klompen bin 
nargens meer te bezetten en oolde kepotte 
klompen wo'n verzoold deur d'r een hoolten 
zole onder te slaon. 
De oorlog gaot mar deur. De Amerikanen en 
de Engelsen bin in juni in Frankriek laand. 
In ltalië en in Ruslaand trekken de Duutsers 
heur weeromme. Wi'j zitten hier opscheept 
mit de Iaandwacht. Dat is een orgenisaosie 
die uut N.S.B.-ers bestaot en die maeken 
jacht op onderdukers. Veur die laandwach- 
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ters gaot et ok wel es verkeerd, want now en 
dan wodt d'r wel es iene doodscheuten. Mar 
uut wraok leggen dan meerstal onsohuldige 
meensken et lotien. Op zoe'n men iere wodt 
dr allienig mar haat tussen de meensken 
kweekt. lederiene hoopt op een aende van 
disse beroerde tied.' 

We hopen in de volgende Ovend deur te 
gaon mit vrouw Baas-Van der Weide heur 
verhael. 

Kru mmelties 

Adverteensiepuzel boekekraante 

Ok dit jaor stuurden weer hiel yule meensken de oplossing van de adverteensie-

puzel op, die in boekekraante Twie pond 'n stuver ston. Uut alle oplossings trok-

ken we de naemen van drie winners, en dat bin Petra Haanstra uut Ni'jhooltwolde. 

E. de Vries van De Haule en G. Tingen uut Appelsche. Ok van dit plak of nog es 

van hatte fielseteerd! De boekepakketten bin intied naor de winners gaon, wi'j 

weensken heur hiel veul plezier mit et lezen daorvan. 

Bezorging Twie pond n stuver 

Van hiel wet meensken hebben wij klachten kregen over de bezorging van oonze 

boekekraante Twie pond 'n stuver. De verspreiding gebeurt via Boompers (de 

uutgevers van NOS. Aanpakken en Stellingwerf) en die verspreiding is dit jaor niet 

goed gebeurd. Willen oonze lezers uut Oost- en West-SteHingwarf es naogaon 

hoe die verspreiding bi'j jim in de buurt was? Jim zollen oonze boekekraante in de 

twiede helte van augustus kriegen moeten hebben. Jim kun jim reakties mai-

len naor info©stellingwarfs.n!. Bellen kan ok, liefst op woensdag, donderdag of 

vri'jdagmorgen, en dan even vraogen naor Immy Sloot. In et veuren daank veur 

de muuite! 
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W. de Jong 

Herinnerings an mien jeugd in Appelsche (slot) 

Veur et eerst naor schoele 

Omdat ik in oktoberjaorig bin kon ik in april 
daorop naor schoele. Dat was een hiet aende 
open. En dat was veur mi'j een hiele opgao-
ye. Mien neven zolten mi'j mitnemen. Die 
woonden bi'j et kteine broggien midden in et 
dorp. Doe 'k daor ankwam was d'r niet iene 
vanzels. Dan mar allienig naor de schoele. 
1k bin daor op een baankien zitten gaon en 
heb mar ofwaacht wat d'r gebeuren gong. 
Niet lene die naor mi'j ommekeek. Ok mien 
neven niet. 
Van een kennis van mien oolden die meester 
an die schoele was, hadde ik op mien verjaor-
dag een mooi etui kregen mit alderhaande 
pottoden en pennen d'r in. Mit dat etui op 
mien kni'jen hebbe ik mien tied ofwaacht. 
Hoe et veerder gaon is op schoele? Now, wel 
goed, heur. In de eerste twie klassen had ik 
wat anpassingsmuuitikheden, mar daornao 
gong et van een Ieien dakkien. Niet dat et 
atlemaot zo spannend was. 1k hebbe mi'j op 
schoele te veut verveeld. En daornao nooit 
echt meer aorighied an een schoele had. Et 
mos wet en et gong ok best, mar aorighied 
d'r an, nee. 

Op 'e fiets naor Grunningen 

Et leek mooi weer te wodden. Mar even deur 
et dakraempien kieken. De wiend wi'jde d'r 
in. Die zat dus niet noord. 1k zot vandaege 
naor femilie in Grunningen en clan is et wet 
zo aorig aj' de wiend in de rogge hebben en 
gien regen. De taeste keer dat 1k daor west 
bin, was et een minne boel mit et weer. Deur-
nat bin ik doe ankommen. 
1k gong mi'j wasken en ondertied was ieder-
iene at beneden en de broodtaofel al klaor. 1k 
mos de groeten doen en vertellen hoe et mit 

de femilie thuus was en van mien moeders 
oolden en zo gong dat nog een posien deur. 
1k Iuusterde mar mit een half oor. Ze zotten 
d'r wet naor vraogen daor in Grunningen en 
clan zol ik et wet vertellen. 1k was bliede dat 
ik op 'e fiets zat. De wiend in de rogge. Mooi 
weer. De zunne scheen en de tocht die ik 
insnoefde was fris van de morgenlocht. 
Et fietspad uut naor Veenhuzen. 1k geneut 
d'r attied van. Et Iaand mit de weidevoegels. 
Dan de kleine husies. De grond was hier al 
wat hoger. AIIemaoI hem. De Compagnons-
bossen mit de weerspiegeting van de hoge 
sparren in et waeter van de Eerste wiek. 
Et was krek een schitderi'jgien. Dat vun ik 
zo mooi. Somstieden gong ik daor henne 
om een posien op de hoge wal te zitten en 
et taferiettien in mi'j op te nemen. Of uut te 
tekenen. Mar vandaege mos ik veerder. De 
zaandofgreving langes en deur et ptantsoen 
dat nog deur mien pake antegd was. 
Langs de Lycktemavaort koj' dan in de veen-
deri'jen, de turfbutten an de overkaante van 
de vaort geven een hiet aandere were Id. En 
clan hej' de ziedwieken mit an de kaanten et 
bentegros. An et aende van de vaort wodt de 
wereld hiet wied. Boven de heide staon de 
roofvoegels heur ronties te dri'jen. Aj' vroeg 
genoeg binnen kuj' de korhoenders daor Ok 
nog treffen. Et rokt hiet zute naor de heide 
die now in bluui staot. Dit is attied et mooiste 
stokkien van de tocht. Et stokkien over et 
Fochtelervene. Et is wet even uutkieken daj' 
niet over een adder fietsen. Die bin d'r hier 
bi'j bossies. 
Vtak veurdat ik bi'j de bossen van Veenhuzen 
bin moet ik naor beneden. Vaeke is dat een 
min stokkien, veurat bi'j nat weer. Soms staot 
d'r clan veut waeter en zakken de banen van 
de fiets d'r in vot. Mar vandaege vaatt et wat 
mit. Et pad deur de bossen is goed te fietsen 
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en aorig dreuge. 
Toch vuul ie hier altied een stokkien beklem-
ming. le weten nooit wat aj' integen kommen 
in Veenhuzen. len keer mos ik langs een 
hiete kelonne mannen in brune mesjester 
pakken mit een don kere mouwe of broeks-
piepe. Misdaodigers. 1k was altied bliede dat 
1k deur de bos weer op de weg was richting 
Norg. Dat was wel een ienzeme weg, mar 
minder drokkend veur et gevuul. Veur Norg 
kuj' dan nog ofslaon en et fietspad deur de 
bossen naor Donderen nemen. le kommen 
clan langs de Romeinse Iegerplaetsen. Een 
mool stok heide, mar vaeke een mul fietspad 
waor aj' stokken lopen moeten. Vandaege 
mar niet. Mar veerder naor Norg. 
Et oerbos daj' dan veurbi'jkommen is altied 
aorig, mar as et nog zoveul indrok maekt kan 
'k niet zeggen. De bosraand van Appelsche 
bi'j de haddraeversbaene en langs de es 
zicht d'r krek zo uut. Niet veul aanders. De 
lekebomen bin daor misschien wat minder 
dikke. Deur de bos richting Norg kom 1k at in 
een aander Iaandschop, now duurt et ok niet 
lange meer en we bin in Norg, mit zien oolde 
karke en meule. Et rokt d'r ok at naor Dren-
the. Naor bouw en dong van de potstal. Bi'j 
oons in de buurt vien ie dat niet. 
Richting Donderen koj' eerst deur de denne-
bossen mit een knap fietspad, taeter wodt et 
weer boerelaand mit hier en daor bouw. Een 
peer ontginningsptaetsen. Donderen is wet 
weer aorig, mar niet zo groot en altied hiet 
stitte. 
Op naor De Punt en daor over de brogge koj' 
in et Grunninger taand. Alles wodt now groot 
en duur, een aandere wereld. le vulen je 
daor toch drekt minder thuus, mar de drokte 
begint pas nao Haren. Mar 1k hoef de stad 
niet echt in want in Helpman woont de femitie 
waor 1k op an gao. Toch is et hier at stads. 
Dichte bebouwd en glen tunen meer veur 
de huzen. In de Hetperoostsingel moet 1k 
wezen. 1k wor hiet vrundelik inhaeld. De fiets 
kan in et schuurtien. Deur een stege aachter 
et huus en 1k kan mitien anschikken veur et 
eten. Ft is een huushoting mit twie kleine 
kiender, dat bin 1k niet wend en vien et wet 
hiet slimme drok. Vanuut mien kaemertien 

heb 1k uutzicht op de stad en vtakbi'j op de 
kazerne van et teger. Et wemetde daor van 
de Duutsers. Dat kwam hiet onptezierig over 
moe'k zeggen. 1k heb daor een hiete goeie 
tied had en de stad tot in atle uuthoeken ver-
kend. Toch was 1k bliede dat 1k nao een weke 
weer op huus an kon. 

Vekaansie 

De grote vekaansie was toch wet een be-
zuking veur de oolden, heur. De jongen de 
hiete dag om huus henne te verveten. Wie 
dat uutvunnen het moesten ze wat doen. 
Ft beste is om veur die jongen mar wat 
wark te zuken, clan zitten ze temeensen niet 
de hiete tied te zeuren wat ze doen zullen. 
Uut-van-huus is ok een goed ding. Ze zien 
nog es wat aanders en teren d'r ok nog wat 
van. Een aander past d'r nog beter op aj' 
zels doen en ze bin uut de wege. En aanders 
moej' de maegies mar wat uutbesteden bi'j 
je oolden, aj' die temeensen nog hebben. 
De jongen mar in de tuun en clan mar hopen 
dat ze kruud en onkruud uutmekeer hoten 
kunnen. 
De elgen tuun was at rap an de kaant en now 
was de tuun van de meester an de beurt, 
een kennis van de oolden. 
Et leek d'r wet op dat d'r op rekend was dat 
de tuun in de vekaansie een beurt hebben 
zot en dat de tuun d'r at hiet lange op zat te 
waachten. Wat een troep. Ft ontuug gruuide 
boven de beiepotlen uut. Ft was nog een hie-
te toer om te zien wet tuun was en wat niet. 
Eerst mar et pad naor aachteren, naor de 
stoot schonemaeken en een ptak vienen veur 
at et ontuug dat ofvoerd wodden mos. Mit 
een peer meter schonemaeken was de kroje 
al vol. Mit zoe'n tuun bi'j' at gauw een peer 
daegen onder de pannen. De belen smaek-
ten d'r evengoed nog wet omme, heur. Doe 
1k mit die tuun nog doende was en aovens 
doodmu thuuskwam, zee mien mem dat de 
domenee west was en zegd hadde dat we 
zoe'n ftinke jonge thuus hadden en dat zien 
tuun ok zo neudig an een beurt toe was. Et 
lachte mi'j now niet drekt toe. 1k wus wet dat 
d'r daor ok niet zo gewetdig op de tuun past 
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an vekaansie toe. Klaor veur uutvanhuus. 
Een oppassend en nettles joongien hebben 
ze kregen. Niks glen spul mit had. 

wodde. Et was bi'j de domenee clan Ok krek 
nog een tikkeltien arger as bi'j de meester. 
Nao mien eerste weke vekaansie was 1k arg 

Sietske B!oemhoff 

Sfeervolle eerste TaeI en Thee 

Berkoop. Op zundagmiddag 25 november was in et gezellige theater van Karst 
Berkenbosch in Berkoop de eerste Tael en Thee. Dit kulturele pergramme, mit 
veurdrachten van verhaelen, gedichten en meziek, wodde orgeniseerd deur een 
drietal schrievers van de Stellingwarver Schrieversronte. Zoen vuuftig meenksen 
woonden et goed lopencle pergramme bi'j. De prissentaosie was in hanen van 
Martha Hoekstra van Hooltpae en Koosje Hornstra uut Der Izzerd. An et pergram-
me warkten zes beginnende schrievers in et Stellingwarfs mit en gaastheer Karst 
Berkenbosch. die mit zien muzikaole bi'jdrege veur een mooie ofwisseling van et 
pergramme zorgde. 
De middag wodde eupend deur Jimmy Visser mit een humoristisch verhael over 
de belevenissen van een op vekaansie gaonde femilie. Jimmy Visser is veur lezers 
van De Ovend glen onbekende, zi'j is iene van de drie redaktieleden. Nao Jimmy 
Visser weren Joukje Postma en Grietje Bosma an de beurt. Ok disse beide vrouw-
luden kwammen mit prima eigen wark naor veuren, in beide gevallen was dat et 
beginnersnivo' zeker ontgruuid. 
Nao et schoft kwammen Marijke Ponne, Kees Koopstra en Roely Bakker naor veu-
ren om uut heur eigen wark veur te dregen. Ok die drie optredens weren van grote 
kiasse, zodat de meensken die disse eerste TaeI en Thee bi'jwoonden een hiele 
geslaegde SteHingwarver middag mitmaekten. 
De twiede TaeI en Thee wodt holen op zundagmiddag 27 jannewaori, ok weer in et 
smoeke theater van Karst Berkenbosch. Die keer zutlen zes ere 'beginnende' Stel-
ingwarver schrievers an bod kommen. Et pergramme begint om 15.00 ure en duurt 
tot omdebi'j 17.15 ure. De kosten bin € 6.50, thee/koffie mit een vulde koeke bin 
ommenocht. Meensken die TaeI en Thee 2 graeg mitmaeken willen kun heur tot 24 
jannewaori anmellen deur te bellen of te mallen mit et kantoor van de Schrievers-
ronte (till. 0516-451108 of mallen nfo©stellingwarfs.nl) 



Sund Attie Nijboer van De Fochtel de kursus Stellingwarfs volgde is ze doende mit at schrie- 
yen van gedichten. Meensken die at nije streekblad De Griepvoe gel lezen, hebben daor at 
een peer keer een mool gedicht van heur in lezen kund. Mar Attie schr!ft niet all/end veur 

votwassenen. Ze is ok begonnen mit at schrieven van gedichies veur kiender. Jim kun daor 
now twieje van lezen. 

Japie de knien 	 Geheimen 

Japie is een speulse, Jonge knien, 
hiJ lat hieltied et tippien van zien stattien zien. 

HFj speult en dattelt in e gröshoeke, 
mit zien kammeraoden, Jannes en Doeke. 

Dan inienen knalt d'r een had geluud, 
en mit de speulderi'Je is et rim pend uut! 

Jow stattien het oons verraoden," 
hiemen zien alderbeste kammeraoden. 

'Dawwe nog leven is poere gelok. 
Mar Japie, die maekt m niet drok. 

'Weren we bFjkaans et haesien,' 
gniest oonze baldiezige knien. 

1k heb een geheimpien, 
ik beweer et in mien heufd. 

1k heb een geheimpien, 
grif dat gieniene mij geleuft. 

1k heb een geheimpien, 
ik beweer et al hiel lang. 

Mar is et now niet slim 
Dak banger bin veur Jim 

as veur spinnen op et behang? 
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Sjoukje Oosterloo 

Haostige spoed 

Jannes was een oolde vri'jgezet. Dat hi'j nog 
nooit an 't wief kommen was, was zien eigen 
schutd, mar zien mem hadde d'r ok een groot 
pat schutd mit an. Doe hi'j nog een jongkeret 
was daanste hi'j algedurig naor de piepen 
van zien mem. 
Zi'j dreug et hatte nog at hoge, gien maegien 
was goed genoeg veur heur ienigste zeune. 
Hi'j mos een maegd zuken van rieke komof, 
en butendat hadde mem et tiefst dat Jannes 
mit een kreers vrommesien thuuskwam. Ja.., 
mem hadde hiet wat noten op 'e zang, ze 
wus wet hoe as ze et hebben wot. Mar veur 
Jannes was 't een hiele poepetoer om an 
mem heur weensken te votdoen. 
Et was netuurlik niet zo slim van zeuntief om 
naor mem te luusteren. Liekewel kwam hi'j 
daor pas aachter, doe et at vusen te laete 
was. Zodoende was Jannes de hiettied nog 
vri'jgezet. 
Wiets hi'j in jaoren at aorig naor de vuuftig 
leup, kreeg hi'j op een goeie dag toch nog 
wat gescharret mit een kruderig vromme-
sien uut de stad. Hoe hi'j et klaorspeuld het 
blift een vraoge, mar et was ok nog iene die 
rieketik goed in de stoppe was zat. 
Een lot uut de totteri'je, docht zien mem. Ze 
was aorig mit heur anstaonde schoondochter 
inneumen. Overat kraomde ze in de ronte 
dat Jannes kunde hadde an een atderaorigst 
vrommes. Ok at was ze nog niet in de kunde 
kommen mit heur, ze dee et veurkommen as 
hadde ze al jaoren kennis an et meenske. 
Atle kunde van Jannes, ja atderdeegst de 
hiele buurt teefde mit. tederiene was netuurtik 
ni'jsgierig hoe lange as disse liefde duren zot, 
krekkengetiek as in een span nende roman. 
Vri'jdagaovens zaggen ze him, votdaolik as 
hi'j van 't wark thuus was, netties in de pronk 
richting stesjon gaon, om mit de trein naor 
zien ni'je anweenst te reizen. 

Jannes zien waore aord kwam in die daegen 
ok an 't tocht. Et dee btieken dat hi'j vute van 
zien mem hadde, omreden hi'j tegenover 
zien kunde ommeraek opsnieden kon over 
et rieke vrommes waor as hij gedoente mit 
hadde. 
Doe, op een vrijdagmiddag, kwam Jannes 
wat laete thuus van zien wark. Hi'j goesde 
mit twie treden toegetieke de trappe op naor 
boven, om him te doesen. Rejaot dee hi'j wat 
rieketik sjampo in zien haor, en een hottien 
taeter was hi'j schone. Steilvertiefd sprong 
hi'j op zien staoten ros, en gong onderwe-
gens naor et stesjon. 
Doe Jannes in de stad weer uut de trein 
stapte, regende et piepestaeten. Hi'j draefde 
deur de regen naor zien get iefde, en betde 
bi'j heur an. Doe et vrommesien de deure 
eupendee, zag Jannes heur hiele gezicht 
betrekken. Heur mond gong wiedewaegen 
eupen en ktapte ok votdaotik weer dichte. 
Doe ze heur spraoke terogge hadde, begon 
ze him et teksum te tezen: 'Hoe durf ie je hier 
zo te vertonen, zo kom ie dr bi'j mi'j niet in! 
Oonze tiefde is uut! Gao mar rap weer naor 
je tieve mem, ie hoeven hier niet weer te 
kommen!' 
Veraldereerd ston Jannes in de stromende 
regen op de stoepe naor de dichte deure 
te kieken, die et vrommes him tiek veur de 
neuze in 't slot smeten hadde. 
Hietendat van 't centrum streek Jannes mit 
de haand deur zien haor. Wat was dat? Hi'j 
keek es naor zien haand, die wit was van 't 
schoem. 'Och heden..., wat dom van me,' 
kreunde Jannes. 'Daor heb ik hielendal 
vergeten mien haor nao 't wassen weer uut 
te spulen. Deur de regen is et opni'j weer 
schoemen gaon,' drong et tot him deur. 
Mit de stat tussen de bienen is hi'j weer 
mit de trein op huus an gaon. Weer thuus 



kommen zag hi'j in de spiegel dat zien hiele 
haorbos iene bonke schoem was. 
'Gien wonder dat de ere reizigers in de trein 
zoe'n stille wille hadden,' zee hi'j tegen zien 
spiegelbeeld. 
'Dat hej' d'r van Jannes, haostige spoed is 
zelden goed,' zette hi'j himzels te plak. 
Zien mem hadde d'r nog wel et meerste last 
van, naor et scheen. Ze gong tegen Jannes 
te keer, et leek wel as zol de wereld opholen 
mit om zien as te dri'jen. Jannes wodde d'r 
niet waarm of koold meer van, hi'j was deur 
de jaoren henne wel deur de wolle varfd. 

Zien kunde is et rechte d'r nooit van geweer-
wodden. Aovens, in de harbarge bi'j een 
borreltien, perbeerde ien of ere wel es een 
vissien uut te gooien bi'j Jannes. Mit de be-
doeling om an de weet te kommen waorom 
as de verkering uutraekt was. Mar Jannes 
leut him niet uut de tente lokken, en zo bleef 
et hiele dorp in 't ongewisse. 
Jannes maekte him d'r mit een grappien of 
en antwoordde steevaaste: Haostige spoed 
is zelden goed.' 

AtheNijboé 

Kobus de bolle 

Kobus is een ofdaankte bolle, 
hi'j dielt et band inkeld mit een molbe. 

Verleuren stiet hi'] an een lang stok touw, 
oolde Kobus is dieoe in de rouw! 

Vroeger, doe hi'] nog jen bi'j de pinken was, 
ja, doe kwam hi'] d'r altied an te pas. 

Now bruukt de boer keunstmaotig ark, 
en is de netuur hiebemaol meenskewark. 

Gieniene, die him nog belangriek vint, 
et touw dat 'm now nog bint. 

Bremstig kikt Kobus veur 'm uut, 
En daenkt : Versehiet 1k hier mien kruut' 



Op de vraoge naor de zin of onzin van luusterboeken kregen we len reaktie binnen. Dat 
is die van Jannie van Dijk uut Zoetermeer en die kun Jim now mitien lezen. 

Jannie van Dijk 

Wel degelik luuster-
boeken 

Neffens mi'j het et wet 
om luusterboeken uut 1 
Al meer as vuuftien jac 
las ik riegelmaotig boe 
veur bi'j slechtzienden. 
gesproken boek', zoa 
dat doe hiette was nog 
mar beparkt 
veurhanen. 
Alderdeegst hier in Zoetermeer heb ik mit-
maekt hoeveul vreugde een cd mit Stiekel-
stokkies of een deur mi'j zels inspreuken 
kassettebaantien mit gedichies in et Stelling-
waifs brengen kan in tieden van ziekte. Wat 

en zegen west heb-
as d'r doe een roeme 

?uze in luusterboeken 
vest was. 
Now maek ik et weer 
mit, mit een vrun-
dinne die ms het. Ze 
kan zich onmeugelik 
koncentreren op et 
schreven boek. 

<rigt ze luusterboe-
n clan is ze in heur 
ent, ze kan heur beter 

koncentreren en et verschaft 
heur veul plezier. Gelokkig bin d'r de hieltied 
meer luusterboeken in elk genre en dat ver-
groot de wereld van veul meensken. 
Dus, zoveul meugelik luusterboeken uut-
geven! 

Dit was de laeste oflevering in do serie Zin of Onzin. In et nile jaor beg/nt de redaktie mit een 
nije rebriek daor lezers van De Ovend ok weer op reageren kunnen. 

Kees Koopstra 

Zunig 

Soms, as de kiender thuuskommen, kieken 
zi'j in oonze kaaste, waor wi'j tegenwoordig 
et eten in beweren. 
Et is clan krek as is bi'j heur een opruum-
knoppe omdri'jd. Zi'j zien naor de pakkies 
eten en heur vezier is richt op de uterste ver-
koopdaotum, niet de hooldberhiedsdaotum. 
Evenpies laeter zien ze heur mem an, vegen 
do hanen of en zeggen: 'Wi'j hebben de 
veurraod op odder brocht.' 
Dat betekent, dat de koelkaaste half leeg is. 
De vrouw en 1k zeggen beiden niks. We zien 
mekaander an en daenken an de adviezen 
van oonze oolden: zorg dat d'r genoeg eten 

in huus is, d'r kun onverwaachts eters kom-
men. Eten gooi ie niet vot en wees zunig. 
Bi'j dat zunig wezen gong mien heit hiel wied 
wee'k nog. 
Tegen Kasttied zee mien heit tegen mien 
bruur en mi'j, dawwe een kastboom uut de 
sparrebos haelen mossen. 
Daor weren alliend mar grote bomen. Mit de 
spanzaege gongen wi'j op pad en zaegden 
eon toppe uut zoe'n grote boom uut de bos. 
Uut de bos die niet van oons was. 
Vule laeter wodde mi'j dudelik, dat disse 
laeste zunighied niks mit de Kastgedaachte 
te maeken hadde. 
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Et gebied tussen Stellingwarf en Drenthe is 
vol mit greensgevallen. Disse naozoemer 
hul Hans Salverda as proef een peer kuier-
tochten, veur wie mit wol, van Zorgvlied naor 
Else en weeromme. Over zeuven kilemeter 
in zoen drie uren. 

Villa Nova in Zorgvlied ligt in et schaad van 
de grote bomen, de zunne kan mar amper 
deur et dichte blad hennekom men, et 

is waarm, zoemers waarm, stoffig waarm. 
Waarm zoaj' et wel hebben kunnen, daj' ems 
alliend mar in et schaad zitten willen zollen. 
Mar d'r moet warkt wodden disse naomid-
dag. De taofelties en stoelen bin aorig bezet, 
de meensken zitten onderuut, kotte broeken, 
hempies, goenend te waarm in de kleren, 
loopschoenen an. Ze kommen in de bienen 
as Hans Salverda de deure uutgaot. 'Biwwe 
kompleet now, kuwwe op pad?' En daor gaot 

et henne mit zien allen, vlakbi linksof 

De Elsiger Wa!, een peer honderd meter van 
De Monden of. 

dri'jen we De Monden op. 

Een jonge femilie uut de Raandstad, 
een koppeltien uut De Smilde, een 
peer vrouwluden uut Zorgvlied, goe-
nend uut Frieslaand en iene van bi'j 
Liwadden vot, we bin mit zien elven aj' 
Hans Ok mittellen. Een koppel meens-
ken die mekeer niet kennen, kuieren 
De Monden of tot an de kleine, gietie-
zeren greenspaol. As Hans oons d'r 
niet op wezen hadde, haj' et niet in de 
gaten. An de iene kaante twie Friese 
leeuwen, an de aandere Maria. Ooit d'r 
over naodocht hoe as et waopen van 
de Drentse buren d'r uutzicht? lkke 
niet. Maria. En mit et verhael over Ma-
ria kowwe al rap bi'j de Spanjaorden, 
de tied van de Tachtigjaorige oorlog. 
De Spanjaorden slaegden d'r niet in et 
Friese Frieslaand te bezetten, ze lag-
gen legerd bi'j Stienwiek, ze teisterden 
Stellingwarver dorpen en brakken van 
tied tot tied deur. Mar Drenthe had-
den de Spanjaorden dus wel onder de 
voete lopen. Zo het et daor lange tied 
nog katteliek west. De Drentse Maria, 
kwetsber mar in et gietiezer, mit kiend, 
tegenover de twie Friese leeuwen. 



Hans Salverda (rechts) an et woord tiedens de ku/er, links de Elsiger Wal. 

"En weej'm dan wel hoelange de Tachtig-
jaorige oorlog duurd het?" vragt Hans an de 
twie kleine Raandstad-maegies mit statties, 
die mithuppelen. Rimpelties, een henne-
weerdenne-gedri'j, geschossel, vraogteken-
ties boven de ogen. 

Van de paol kuieren we een aentien veerder-
op waor de greens gien paol het, mar een 
soorte van verdedigingswal, de Elsiger Wal 
zeggen ze wel bi'j Zorgvlied. Et is een laand-
weer. Om niet nuugde gaasten tegen te ho-
len, vanuut de tied van veur die Spanjaorden 
al. Daor awwe de wal mit Hans bekieken, ligt 
die d'r netties in profiel bi'j, asof de wal nog 
pas weer in odder maekt is. Van de kaante 
van Drenthe of is de wal zoe'n halve meter 
hoge, an de Elsiger kaante liekt hi'j hoger, 
omreden d'r een groppe veur ligt. Daor kon-
nen de soldaoten verdekt aachter liggen en 
heur geweer anleggen. En de grOppe kon as 
pad aachter de wal bruukt wodden, om daor 

ongezien langes te lopen of de greens over 
kilemeters te konterleren. Van de Kaele Du-
nen of bi'j Appelsche tot an Snel's Hutte bi'j 
Buil kuj' de wal ok nog vienen, mar alliend 
hier, op dit plak, is de wal nog zo mooi. 

Hans Salverda lopt goed dokementeerd 
rond, hi'j lat oons verschillende oolde teke-
nings en foto's bekieken om zien verhael 
luuster bi'j te zetten. Meer veur de aorighied 
het hi'j tegere mit meensken uut Zorgvlied 
en mit de Vri'je Voegel in Else de kuiertocht-
mit-verhaelen opzet. Veur wie niet veerder 
kan of wil, die kan vanof De Vri'je Voegel 
mit peerd en waegen weeromme naor Villa 
Nova in Zorgvlied. Bi'j wieze van proef bin 
d'r disse augustusmaond een peer woens-
daegen daj'je anmelden konnen. En dat 
leup hielemaole niet slecht. 

We kommen bi'j et volgende Greengeval. 
Op de weg naor et Kannedemeer kowwe 



veurbi'j Jan Pieter Sikkema zien stekkien in 
de bos, de kluizenaar van et Kannedemeer. 
D'r is now ems niks meer van te zien. Daor 
het hi'j zestien jaor woond in een soort van 
zels bouwde plaggehutte, tot 1993, doe hi'] 
mit zesenvuuftig jaor votraekte. De mappe 
van Hans het een foto van him bi'j zien hutte, 
wiels dr haost gieniene van bestaot. Mit et 
verhael van Hans d'r bij kuj' je een betien 
veurstellen hoe as de man daor in de bos 
nog tot in 1993 leefde, en mit zien peerd 
en keer in de weke naor et dörp ofzakte veur 
bosschoppen. 
Nao et meer biwwe rap bi'j etjodekaamp-
monement an de Kloosterweg bi'j Else. Een 
echt greensgeval. Now komt de Twiede 
Wereldoorlog op 'e bodden. Een nep-vlieg-
veld van de Duutsers hier in de bouw om 
de allieerden te misleiden, etjodekaamp. Et 
verhael van de joden is vanzels bekend. Die 
wodden hier eerst te wark steld in de bos-
sen en op 'e heide, zoas in meer kaampen 
in et Drents-Friese greensgebied. Laeter 
mochten ze de gebouwen niet meer uut en 
et aende is dat de meersten ofvoerd binnen 
naor Westerbork en veerder naor de vernie-
tigingskaampen in Zuud-Duutslaand, Polen 
of Tsjechië. De relaosie mit de omwonenden 
wodt nog deur de kuierers deurneumen en 
de laeste meters naor de Vri'je Voegel bin 

nog krek te doen, waor as een koel slokkien 
mit graegte besteld wodt. 

Mit al disse greensverhaelen deur et gebied 
hewwe oons nog genoeg tied gund veur de 
netuur, de blauwe gentiaanties die we tegen-
kwammen en et zunnegien. De kennis van 
Hans strekt him uut tot an de dasseburchten 
en de dassestaand in de Stellingwarven en 
as gids bliekt hi'] onuutputtelik. Heur proef is 
slaegd te numen, ze daenken dr an ankem 
zoemer et tal kuiertochten uut te breiden en 
de saemenstelling nog an te vullen mit ni'je 
dingen die bewoners laeter spontaon an him 
deurgavven. De laandweer is opknapt op 
een netuur-doe-zaoterdag en d'r is alder-
deegst een aandere greenspaol vunnen die 
bi'j de laandweer in de bos ston en now weer 
overaende staot. 

De maegies mit de statties en heur oolden 
zitten dan aachterin de peerd-en-waegen 
naor Zorgvlied. De rest kuiert gemoedelik 
keuvelend de laeste kilometers over et zaand 
naor Villa Nova. De paanties en glaezen 
won vuld, de naozit wodt weldaodig om-
raand deur de grote bomen en heur koele 
schaad. 

Krummeltien 

Poesiealbumvassies 

Wie van jim kent poesiealbumvassies in et Stellingwarfs? Wi'j zollen dat hiel graeg 
weten willen. De volgende vraoge is dan vanzels, dat as jim die kennen, jim die an 
oons toesturen of mallen willen. En as et now bestaonde vassies binnen of elgen-
maekten, dat maekt niet uut. Mit naeme op de basisschoelen zol daor dan weer 
gebruuk van maekt wodden kund, daor komt de vraoge om disse oproep te plaetsen 
weg. In 'tveuren daank veur jim reakties! 






