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Veuroffien - 

Mit tael perbeer ie een aander wat dudelik te maeken. Daor is tael temeensen in et veur-

ste plak altied veur west. Now weet 1k wet dat et bestuurders niet altied goed uutkomt cm 

dudelik te wezen. Verhullend' taelgebruuk kan vanzels soms de bedoeling wezen en mis-

schien ok wet es zin hebben. Mar dat gelt toch niet veur berichten die op grote bodden 
bi'j nije warken staon? Revitalisering bedrijvenpark' ziej' soms op zoen bod of 'realisatie 
van... Waoromme staot d'r niet gewoon dat ze et industrieterreintien dat d'r zo haeveloos 

bi'jligt, opknappen of dat ze wat huzen bouwen of een bouwterrein maeken of anleggen? 
Of daenken ze mit die 'gewichtige' woorden heur beleid' beter verkopen te kunnen? As 

gemienten en bedrieven et Stellingwarfs bruukten, zollen ze clan ok zokke muuilike woor-

den bedaenken? 
Somstieden kuj' best wat overdrieving bruken. Mar le moen de boet toch niet te yule an-

dikken, want clan kriej' et gevuul dat d'r wat niet klopt. Zo kuj' tegenwoordig om e haever-

klap lezen of heuren, dat d'r lene nao een verkiezing de overwinning opeist. Wat vaalt d'r 

now op te eisen, aj' gewoon de verkiezing wunnen hebben? Daolik gaot Et Vene nao et 
winnen van een wed stried ok de overwinning opeisen. En, as et niet zo mitzit, 'erkennen' 

dat ze verleuren hebben. Waoromme zo overdrieven? Of is et niet overdreven, mar ge-

wone spreektael en hebben die woorden ok een aandere betekenis kregen? De woorden 

kommen je bekend veur, mar wat d'r mit bedoeld wodt is je soms een raodsel. Zo zee 

een vrouw in de kraante dat ze at een halfjaar hard bezig was zwanger te worden'. Wat 

moet ik mi'j daor bi'j veurstellen? En wat bij spannend' a'k op e radio bi'j de fileberichten 

heure dat de spits niet at te spannend verloopt'. Een spannende wedstried of een span-

nend boek, mar een spannende spits? Mit de beste wit van de wereld kan ik mi'j daor niks 
bi'j veurstellen a'k op een morgen op 'e A28 veur Zwolle stillestao. 

Ft is mi'j an now toe niet opvalen, mar misschien hebben in et Stellingwarfs sommige 

woorden d'r ok wet een betekenis bijkregen. De veurzitter van de voetbalklub van 

Hooltpae had in elk geval mit de dudelikhied in de tael nog niks te stellen. In de Liwwad-

der he'k lezen dat hij nao een protest van De Oosterstreek tegen een scheidsrechter-

lijke dwaling' slim lelk was. Kiek aj' dan kaans zien om mit een stemme die siddert' van 
woede de dichterlike zin 'Dit is een luizenstreek van Oosterstreek' d'r uut te kriegen, clan 
is d'r glen twiefel over de betekenis van een woord. Now had hi'j vanze!s beter et woord 

luzestreek bruken kunnen, mar 1k moet 'erkennen' dat dat woord niet in et Stellingwarfs 

woordeboek te vienen is. 

Wi'j hopen daj' in disse Ovend niet allienig de woorden kennen, mar ok de zinnen begrie-

pen kunnen. 



Ype Dijkstra 

Jannes Westerhof 

De ni'je veurzitter van de 
Sch rieversronte 

Ype Dijkstra, de ni'je veurzitter van de 
Schrieversronte. 
Ype Dijkstra? Noolt van heurd, of et moet 
al die oold-burgemeester van Boarnsterhim 
wezen die neffens de Liwwadder altied Fries 
praot. Mar die zal et zeker 
niet wezen, docht ik, doe ik et 
bericht in de kraante las. Et dee 
liekewel blieken dat hi'j et wel 
was. Wat het zoen 'oprjochte 
Fries van doen mit de Stelling-
warven is dan de vraoge. 
'Mien jeugd he'k op 'e Fochtel 
deurbrocht. Thuus praotten we 
Fries, mar op et schoeleplein 
was et Stellingwarfs. 1k bin 
december 1944 in Oranjewoold 
geboren, mar mien eerste herin-
nerings bin an De Fochtel, want 
drekt nao de oorlog kwammen 
we op een boerderi'jgien op 'e 
Fochtel. Et was een klein gezin 
veur die tied, 1k heb iene oolde-
re zuster. Interesse veur de boerderi'je had ik 
niet. Eierzuken in et veld en et Fochtelerve-
ne. Speulen mit de lorries die bruukt wodden 
veur de turfwinning en rondstrunen bi'j de 
vuurwarkfabrikaant die d'r doe nog was. In 
de sloot kowwe nog wel es kruut vienen, dat 
was een hiel aeventuur. De Fochtel was nog 
een dörp uut de boekies van Ot en Sien van 
Jan Ligthart. Pas yule laeter ontdekte ik dat 
d'r dorpen weren daor meer as iene schoele 
was. Dat de wereld wat groter was wussen 
we vanzels ok omdat we in anraeking kwam-
men mit Molukkers in de kaampen Oranje en 
Ybenheer. Doe ik op 'e ambachtschoele in 
Oosterwoolde zat, brocht ik de tiedschriften 
Margriet, Revue, Romance en Donald Duck 
rond. Veur de verkoop van de plaeten en 

boeken, die daor bi'j heurden, beurde ik wat 
extra dubbelties. Zo kwam 1k ok geregeld in 
de kaampen. Die aandere wereld trok mi'j 
an en laeter he'k as wethoolder in Epe te 
maeken had mit de Molukkers in et kaamp 

in Vaassen. Op 'e ambacht- 
schoele he'k de ofdieling 
elektrotechniek daon. Op 'e 
legere schoele wol ik nog 
smid wodden. Et leek mi'j een 
meraokels mooi beroep, dat 
wark mit haemer en ambeeld 
in de smidse wiels et smeu-
lende vuur iedere keer weer 
hoog oplaaide. 1k kon tieden 
lang in de smidse wezen om 
te kieken naor et wark wat de 
man allemaol maekte. Spiet 
van de elektrotechniek he'k 
trouwens nooit had. Nao de 
ambachtschoele kon 'k drekt 
bi'j Philips in Drachten kom-
men. Doe 'k zoe'n zestien jaor 

was wodde ik deur et wark 'maotschoppelik 
bewuster'. Zo sleut ik mi'j bi'jglieks an bi'j 
de gehielonthoolders en ontdekte 1k dat aj' 
wat willen, daj' dan meugelikheden benutten 
moeten. Bi'j Philips koj' kursussen volgen 
van de febriek, mar ok van de vakbond. Ok 
he'k schriftelike kursussen van PBNA en LOl 
volgd. Haost elke aovend en in de weekaen-
den was ik mit kursussen doende en elke 
keer weer een stappien veerder. Tussen-
deur dri'jde ik dan ok nog naachtdiensten. 1k 
herinner me nog da'k nog es een kursus had 
heb mit de titel 'Hoe word ik baas?' 1k kieke 
d'r mit geweldig yule plezier op weeromme. 
Et was ok een hie[ aandere tied as now.' 



In 1967 trouwde Ype mit Joke Wepster en 
ze verhuusden naor Apeldoorn. Daor wodde 
hi] bij Philips chef van de warkplaetse 
elektrotechniek. Een peer jaor laeter kon-
nen ze heur eerste 'eigen' huus kopen en 
verhuusden ze naor de gemiente Epe. Jao-
renlaank was hi'j aktief binnen de Partij van 
de Arbeid en in 1974 wodde hi] as nog mar 
krek keuzen raodslid wethoolder. Et was et 
begin van een lange bestuurlike loopbaene. 
Van 1984 tot 1992 was Ype burgemeester in 
Noord-Hollaand en van 1992 tot 2004 van 
Boarnsterhim. 
'Op 'e Fochtel en in Drachten was ik nooit 
bewust mit tael doende west, Stellingwarfs 
en Fries weren d'r mit de paplepel ingeu-
ten en ie dochten d'r niet over nao. Op 'e 
Veluwe verschilde de tael niet zo yule van et 
Stellingwarfs. 1k had nooit stillestaon bi'j et 
Stellingwarfs, mar in Noord-Hollaand praot-
ten de meensken et zangerige Westfries en 
doe pas wodde ik mi'j echt bewust van al die 
verschillende taelen in Nederlaand.' 

As burgemeester markte Ype hoe belangriek 
tael is as et d'r op ankomt, as meensken 
perblemen hebben. De hoolding van meens-
ken veraandert aj' in zoe'n funktie toelaoten 
dat ze in heur eigen tael heur verhael kwiet 
kunnen. Et is vaeke een grote oplochting 
veur ze dat ze 'gewoon' praoten kunnen en 
daordeur makkeliker dudelik maeken kun-
nen waor ze mit zitten. 'Tael is de belang-
riekste kultuurdreger. Niet alliend de tael is 
kultuur veur de streek, mar ok et monement 
op 'e hoeke en de archieven. Streektael is 
belangriek, mar ie moen et behoold d'r van 
niet wettelik ofdwingen, dan wodt et niks. 
Et beleid bi'j de Schrieversronte moet dan 
ok wezen daj' daor te lane kommen moeten 
veur tael, kultuur en geschiedenis. Daor hej' 
de hulpe van de leden bi'j neudig, yule leden 
hebben hiel wat kennis en kunde op die ter-
reinen. Mar veur zokke zaeken hej' de steun 
van de gemienten en perveensie ok neudig.' 

'In Grou hadde ik deur et wark vanzels niet 
zovule tied om te lezen. Toch he'k bi'jglieks 

nog wel alle boeken van Henning Man-
kell lezen. Ok Leena Lander mag ik graeg 
lezen. Et lezen van Friese boeken kost 
meer tied, krek as et schrieven in et Fries. 
Mar ik heb nog wel kaans zien boeken van 
Hylke Speerstra en Rink van der Velde te 
lezen. An Stellingwarver boeken bin 'k nooit 
toekommen. Bi'j de reünie van de schoele 
van een jaor of drie leden kwam et Stelling-
warfs vanzels an de odder, mar daor bleef et 
bi'j, want in 2004 was ik burgemeester van 
Zeewolde wodden. Et inwarken in zoe'n ni'je 
gemiente vragt yule tied en daorbi'j komt 
dan ok nog een verhuzing. Gelokkig hadden 
ze daor een ambtswoning, zodat d'r gien 
tied neudig was veur et zuken van een huus. 
In et veurjaor van 2007 bin 'k mit pensioen 
gaon. Omdat we in een ambtswoning woon-
den hebben we d'r veur zorgd dawwe nao 
et aende van et burgemeesterschop drekt 
verhuzen konnen. Nao al die jaoren van 
woonplakken zonder bomen in de kontreinen 
wollen we naor een keliezelaandschop op 'e 
zaandgrond. Butendat wollen we graeg een 
Skandinavisch huus hebben. Zo biwwe in 
Oosterwoolde terechtekommen, weeromme 
in de omkrieten van mien jeugd.' 

Netuur en laandschop bin altied belang-
riek west veur Ype, in zien hiele bestuur-
like loopbaene het hi'j him d'r ok altied mit 
doende hullen. Op et Iaandgoed Vilsteren 
bi'j Dalfsen hebben ze een zoemerhusien en 
daor kuierden ze vaeke in de bos. Now kan 
dat ok dichtebi'j huus en kommen ze d'r wat 
minder. De vekaansies holen ze in Skandi-
navië, veural in Laplaand. Op et naembot-
tien van et huus staot 'Tunteri', wat herinnert 
an een 'lieve, mooie, ofknotte barg' in de 
kontreinen van Rovaniemi, de heufdstad van 
Fins Laplaand. Over Finlaand en de Finnen 
bin ze hiel enthousiast. Joke het kursussen 
volgd en kan de tael goed verstaon. Dat is 
niet mis want et Fins is een appatte tael, et 
het niks van doen mit et Noors en Zweeds, 
mar is verwaand an et Hongaars. De Finnen 
bin op een bescheiden meniere trots op heur 
tael en de streek waor ze weg kommen. Ze 



Ype Dijkstra op vekaansie in Laplaand. 

hechten an geschiedenis en overal vien ie 
gedaenkplaeten mit naemen van meens-
ken die wat betekend hebben. Ype en Joke 
kamperen nog altied in een 'Ienstokstentien', 
mar as et slim koold is of hadde regent gaon 
ze wel een hutte in. Ok dit jaor gaon ze d'r 
weer henne, de boot is al boekt. 

Bi'j al die aktiviteiten het Ype et fototoestel 
bi'j him, want fotograferen is zien grootste 
liefhebberi'je. Hi'j maekt now digitale foto's, 
mar d'r staon nog vieftien verhuusdeuzen vol 
mit dia's! As hi'j veur et fotograferen meer 
tied krigt, is mar de vraoge. Hi'j is veurzitter 
van de ofdieling Frieslaand van Schuttevaer 
(binneschipveert) en vice-veurzitter van et 
heufdbestuur. Veerder is hi'j veurzitter van 
de Stichting Alcohol preventie STAP en van 
de bewonersvereniging UNIOM van de ye-
kaansiehuzen op et laandgoed Vilsteren. En 
dan, sund kot, veurzitter van de Stellingwar-
ver Schrieversronte. 

Op de vraoge waoromme hi'j veurzitter wod-
den is en as hi'j plannen of idenen het, zegt 
hi'j dat hi'j him graeg inzetten wil veur de 
tael en de kultuur en dat een veurzitter wel 
idenen hebben kan, mar niet altied antwoord 
geven moet. Et overleg mit de bestuursleden 
en et betrekken van de leden bi'j idenen is 
belangriek.' Wat him wel opvalen is, is al 
et administratieve wark wat daon wodden 
moet veur de subsidiegevers. Et zol een 
stok schelen as dat wat ienvooldiger kon. 
'De toekomst van et Stellingwarfs? Wat zol 
et mooi wezen aj' in de win kels, op 'e straote 
en op et schoeleplein weer overal die tael 
heuren zollen. De Schrieversronte kan daor 
an mitwarken, mar de meensken zullen et 
zels doen moeten.' 

Ype Dijkstra? We weten et now: een 'op-
rjochte' Stellingwarver, die mit nocht an zien 
ni'je 'baene' begint. 



Roely Bakker 

Op vekaansie 

Toet, toet... heurt ze. 
As ze et niet docht. Hi'j zit al in de auto. Hi'j zal now ok nooit een haand uutstikken om heur 
te helpen. Et maekt heur nog lieke kriegel as vuventwintig jaor leden. Zi'j was clan nog drok 
doende om de kiender in de kleren te kriegen en meneer zat al in de auto te toeteren. 
He, die rotkoffer ok. Ze ploft d'r mit et voile gewicht op. Gelokkig. Et slot klikt dichte. Ze sleept 

et ding naor de overloop. As ze weerommelopt om de 
twiede koffer te haelen, slat de veurdeure. 
'Hoe is 't? Hej't haost zoveer?' Geert staot onderan de 

Roel 	Bakker Y 
trappe te raozen. 
'1k komme d'r an. Help ie even mit de koffers?' 
'Koffers? Meer as iene?' Hi'j maekt nog gien anstalten 

Zoemerwille om de trappe op te kommen. 
'lene veur jow en iene veur mien spullen.' 
'We gaon twie weken vot. Gien twie maonden!' 
Za'k d'r iene op zien kop valen laoten, daenkt Diny. Och 

ozegeur, zunneschien nee, toch mar niet, wat hej' an die drokte? 
'le willen toch ok graeg alle daegen een schone on- 

wolkens moggies derbroek?' vragt ze. 

biaorebieters op jocht Geert komt mit yule gefoeter over vrouwluden die 

zwelvers hoge in de iocht 
heur hiel wat verbeelden, mar heurzels niet redden 
kunnen, de trappe op stommelen. Gript de koffers en 

voegelgekwetter rondo mme. duukt zowat de trappe of. 
'Meenske, meenske wat hej' d'r toch allemaole in stopt? 

1' Aovend liggen we le konnen de hiele kleerkaaste wel inpakt hebben.' Hi] 
-  tegere in 1 Koe e gros dreegt de koffers iene veur iene naor onderen. Daor 

onder de roekende rozepo lie 
wist hi j him et zwiet van et veurheufd. 
'Ja heur es, wie wol gien baddoeken en zoks huren. 

zoele wiend op blote huud Dan zit d'r niks eers op en neme ze mit.' Diny pakt 
de jasse en et haandtassien van de kapstok. KaIm 

rozegeur, mooneschien blieven maegien, sprekt ze heurzels toe. le moe'n de 
vekaansie niet mit spul beginnen. 

zoemerwi lie. 
'Now zal ik et daon hebben. Gelokkig he'k een briede 
rogge. Wat daenk ie, zowwe clan now eindelik ofzet- 
ten kunnen,' het Geert et laeste woord. 

i 



Van de redaktie 

Ofscheid bestuurslid Grietje Bosma-Dijkstra 

Et nije bestuurslid Attie Nijboer van De Fochtel (links) brengt een speciaol deur heurzels schreven 
gedicht naor veuren bij et ofscheid van twiede veurzitter Grietje Bosma (midden). Rechts van heur de 

bestuursleden Geert Dekker, Jelke Nijboer en Hans v. d. Berg. 

Tiedens de jaorvergeerdering van de Stel-
Iingwarver Schrieversronte oflopen 28 meie 
wodde ofscheid neumen van bestuurslid 
en twiede veurzitter Grietje Bosma-Dijkstra 
uut Sunnege. Bestuurslid Jelke Nijboer gaf 
in zien daankwoord vanuut et bestuur een 
beeld van de grote inzet van Grietje Bosma 
veur de Stellingwarver Schrieversronte. As 
bestuurslid miste ze zowat nooit de vergeer-
derings en ze vervong, as et neudig was, de 
veurzitter op een goeie wieze. Ok in tieden 
van zwaor weer kon dr altied op Grietje Bos-
ma rekend wodden. Veerder nuumde Nijboer 

o.e. heur belangrieke wark as kursusleider 
van de kursus Stellingwarfs veur beginners. 
In heur ofscheidswoord vertelde Grietje 
Bosma dat ze mit et Iaeste wark veurlopig 
deurgaon zal. Daornaost gaf ze nog es an 
hoe belangriek as ze o.e. et Stellingwarfs 
binnen et yak Hiemkunde vint. As verrassing 
veur et vertrekkende bestuurslid brocht Attie 
Nijboer-Dijkstra, ofkomstig van De Fochtel en 
krek benuumd as ni'j bestuurslid, een prach-
tig gedicht naor veuren. 

7 



Jannes Westerhof 

Dick Zandbergen, de boekeman 

Aj' de loods van Dick Zandbergen an de 
Straotweg even buten Maarssen binnenstap-
pen woj' overdonderd deur dichte op mekeer 
staonde riegels hoge boekekaasten. Meer 
as honderdduzend boeken en twintigduzend 
tiedschriften op bomvolle plaanken tot dat-
tien hoge. '1k was altied een verzaemeler. As 
kiend verzaemelde 1k postzegels, spelties en 
allerhaande aandere dingen, zoas bi'jglieks 
de Biggles-serie jeugdboeken, waor d'r doe 
zoe'n tachtig van uutkommen weren. Aande-
re kiender speerden dingen, mar 1k 'verzae-
melde'. Dat is wat aanders. Een verzaemeler 
wil alles van en over lets hebben. Toch gaot 
et niet om et hebben, want as een verzaeme-
ling kompleet is staot et d'r mar te staon en 
dan is de aorigheid d'r of. De weg d'r henne 
is dus et doel, niet de verzaemeling, is mien 
ervering'. 
Hoe wodt een joongien uut een bakkersgezin 
uut Appelsche elgener van een groot an-
tikwariaot in de midden van et Iaand? 
Veur et antwoord op disse vraoge zitten we 
in een hoekien van de loods, daor is nog 
krek ruumte veur twie taofelties, iene veur de 
komputer en iene om een koppien koffie an 
te drinken en te praoten. Dick vertelt dat hi'j 
in 1953 in Appelsche geboren is en in 1974 
naorAssen verhuusd is. Op die twintig jaor in 
Appelsche kikt hij mit nocht weeromme. Et 
was een tied waorin alles dudelik en over-
zichtelik was. Heit en mem Anne en Annie 
Zandbergen hadden zeuven kiender, zes 
jongen en een maegien, de jongste. Dick is 
de twiede zeune. Et was had warken veur 
heit en mem in de bakkeri'je en de kiender 
moesten allemaol helpen. Et hiele leven 
dri'jde om de klaanten. Krek as de kiender 
van de domenee, de onderwiezer en de 
pelisieman mochten ze allienig mar dingen 
doen die deur de beugel konnen. As gerif- 

fermeerde jonge mos le je op zundag ok nog 
an meer regels holen as aanderen. Dick het 
d'r niet zo yule last van had, mar de ooldste 
breur had et op zien vieftiende hielemaol had 
mit Appelsche. Hi'j vun et benauwend en wol 
vot. Zo rap gong et mit Dick niet, die bleef in 
Appelsche wonen doe hi'j naor de ULO op 
'e Smilde gong en daornao naor de Havo en 
Pedagogische Academie in Assen. 'Veural op 
de PA ontdekte ik dat de wereld niet zo strak 
in mekeer zit. De jaoren in Assen weren neu-
dig om te ontdujjen', zegt Dick. 'Et geleuf be-
tekende daj'je an allerhaande regels holen 
mossen, mar over de inhoold van et geleuf is 
noolt praot in et gezin. Dr weren vanzels wel 
ruzies, mar die gongen daor nooit over.' 
In et laeste jaor van de PA trouwde hi'j mit 
Ria uut Eemster, die hi'j kennen leerd had 
op de Chr. ULO op 'e Smilde. Ze woonden in 
een krakkemikkig husien in Assen. Op een 
vri'jdag in 1975 kreeg hi'j et diplome en de 
maendag d'r op ston hi'j al veur de klasse in 
de CNS-schoele in Schuinesloot. Hi'j het d'r 
vief jaor warkt en de drie dochters bin daor 
geboren. Naost et wark was hi'j vanzels, 
zoas yule onderwiezers in die tied, betrokken 
bi'j maotschoppelike zaeken. In die jaoren las 
hi'j haost allienig theologische boeken, veural 
van Ditrich Bonhoeffer en Dorothee SöIle. 
In 1980 vertrok et gezin naor Hengelo (0), 
Dick wodde daor lerer an een basisschoele, 
hi'j was aktief in et karkelik wark, de milieu-
beweging, de vredeswarkgroep, et 1KV, wark 
veur de dadde wereld en meer van dat soort 
zaeken. Daor begon hi'j mit et verzaemelen 
van Russische literetuur. Et begon doe hi'j 
De gebroeders Karamazow van Dostojewski 
kedo kreeg. 'Doe wol 1k meer van de schrie-
ver lezen en daornao van aandere Russen. 
In 1984 begon 1k mit de Nederlaanse litere-
tuur, veural mit die van Hella Haasse, Simon 



U 
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Dick van Zandbergen op een vroege zundagmorgen op 'e boekemark van Stienwiek. 

Vestdijk en Abel Herzberg. Op 'e boekemark 
van Zwolle kocht ik een keuromnibus van 
Theun de Vries. In de zoemervekaansie las 
1k die en ik vun alle vier boeken hiel goed. In 
et middelbaore onderwies en op 'e PA kwam 
Theun de Vries niet an de odder, daoromme 
had ik nooit eerder wat van him lezen. Doe 
he'k alle romans van him lezen, ze sleuten 
naodloos an bi'j mien karkelike en pole-
tieke belangstelling veur de onderliggende 
meensken. Et opkommen veur onderdrokte 
of aachtergestelde meensken, et verbun-
nen vulen mit de sociaol-zwakkeren zit in 
alle boeken van him. 1k was doe lid van de 
EVP (Evangelische Volkspartij), die in 1990 
opgaon is in GroenLinks. 1k had en heb 
een hekel aan otterdoksie, dogmatisme en 
fundementalisme. Ok al was Theun de Vries 
tot 1971 lid van de CPN en disse begrippen 

daor niet onbekend weren, ie vienen die 
niet weeromme in zien boeken. In et boek 
Ketters, dat behalven karkgeschiedenis Ok 
een overzicht is van veertien ieuwen sociaole 
geschiedenis, wodt bi'jglieks sympetiek 
schreven over de karken. Vanof et lezen van 
die keuromnibus reisde ik vanuut Hengelo 
hiel Nederlaand deur op zuuk naor boeken 
van Theun de Vries en naor Russchische 
literetuur. Om overzicht te holen begon ik 
alles van him te riggestreren. Doe ik in 1989 
een konsept van de bibliografie klaor had 
he'k kontakt opneumen mit Theun de Vries. 
Die vun et interessaant en in 1990 bin ik bi'j 
him thuus west in Amsterdam. Tegere mit de 
veurig jaor wegraekte Jan van Hattem he'k 
doe de Bibliografie Teun de Vries saemen-
steld die in december 1994 verschenen 
is.' Ondertussen was Dick in 1989 lerer an 



een basisschoele wodden in Maarssen, mit 
omdat hi'j vanuut de midden van et laand 
minder tied neudig had om overal naor toe 
te reizen. Behalve Theun de Vries verzae-
melde hi'j van zoe'n tien Nederlaanse schrie-
vers alles wat d'r verschenen was. Et huus 
raekte vol mit boeken en ie kun niet iedere 
keer een groter huus kopen, omdat d'r gien 
ruumte veur boeken is. Butendat ontdekte 
Dick dus dat de aorighied van een verzae-
meling of is as die kompleet is. Zo wodde hi'j 
kollega van al die antikwaoren die hi'j al die 
jaoren bezocht had. Van zoe'n winkel woj' 
niet riek, de meerste antikwaoren bin aenlik 
hobbyisten. Dick kon die stap ok alliend mar 
doen, omdat de dochters zels verdienden 
en zien vrouw Ria lereres is. Hi'j is veur-
zichtig begonnen deur eerst ieder jaor een 
dag minder as lerer te warken. Eerst had 
hi'j een winkel in et centrum van Maarssen, 
mar die was al rap te klein en Ok te duur. 
Sund 2005 is de grote loods in gebruuk. 'Et 
wark geft hiel yule voldoening. Meensken 
zuken soms al jaoren een bepaold boek en 
dat vienen ze dan soms hier. Dat bin veur de 
klaant en veur mi'j hiel aorige mementen. 1k 
praot now mit alderhaande meensken over 
literetuur en boeken en mooier is d'r veur 
mi'j niet. Klaanten wo'n soms vrunden of 
goeie kunde. Een naodiel is dak mar weinig 
meer an lezen toekom. Dat doe ik now in de 
vekaansies. Die bin niet zo lange, want in de 
zoemervekaansie stao ik op de boekemar-
ken van Dordrecht en Deventer. Dat meer as 
twie weken kamperen in Frankriek is d'r niet 
bi'j. 1k kan d'r wel es vaeker uut veur kleine 
vekaansies, omdat de winkel tegenwoordig 
alliend los is op vridag en twie zaoterdae-
gen in de maond. Meer hoeft ok niet, want 
driekwat van de verkoop gaot ondertussen 
via internet. De rest gaot via de winkel en op 
'e marken.' 
Dick en Ria kommen nog geregeld in Ap-
pelsche en omkrieten. Mem en een breur 
wonen in Appelsche en de zuster in Oos-
terwoolde. Heit is in 1993 wegraekt, kot 
naodat ze stopt weren mit de bakkeri'je. De 
baand mit de femilie is bleven en elk jaor in 

juli kommen de zeuven kiender mit anhang 
en kleinkiender in Appelsche. In september 
kommen breurs en zuster mit anhang en 
mem beurtelings bi'j lene thuus. Mem nemt 
dan heur vrund, waor ze een LAT-relaosie 
mit het, mit. Et is wel zo dat de baand mit de 
ooldere breurs die ok in et westen wonen 
wat starker is. Dat het mit de ofstaand te 
maeken, mar ok mit et verschil in leeftied. En 
wat Ok niet onbelangriek is: die ooldste drie 
lezen. As ze in et noorden kommen vaalt ze 
veural de rust op en hoe mooi et d'r nog is, 
veural in et Drents-Friese Woold. Et is dan 
ok niet uutsleuten dat ze ooit nog es weer in 
de Stellingwarven of Drenthe wonen gaon. 
Et wark van een antikwaor liekt niet zwaor, 
mar versjouw mar es deuzen vol mit boeken. 
Soms dot Dick dat van bi'jglieks vier hoge 
of uut ooldere flatgebouwen naor beneden. 
Ok et in- en uutlaoden van 35 deuzen veur 
de boekemarken is niet mis. De daegen van 
de boekemarken bin lange, morgens in alle 
vroegte d'r naor toe en dan alles uutstallen, 
laete in de middag de boel weer inpakken en 
weerommerieden. Elke maond maekt Dick 
liesten per specialisaosie mit nie boeken 
veur de klaanten. Hi'j is specialiseerd in 
Nederlaanse literetuur, Theun de Vries, Rus-
sische literetuur, vertaelde literetuur, literaire 
tiedschriften, geschiedenis en klassieke 
ooldhied. Ok op aandere gebieden het hi'j 
een hiele veurraod. Nog zoe'n tienduzend 
boeken liggen d'r om op die meniere in et 
systeem opneumen te wodden. Tussendeur 
moe'n alle bestellings verpakt en verstuurd 
wodden. Nog wark genoeg dus veur de 
kommende tied. Naost de boeken is hi'j een 
liefhebber van meziek. As tiener hul hi'j de 
popmeziek bi'j en hi'j is d'r nog mit op 'e 
hoogte. Deur een kollega in Hengelo is hi'j 
een liefhebber van klassieke meziek wod-
den, mit Bach as grote favoriet. Een sport-
man is hi'j niet, mar tegere mit Ria kuiert hi'j 
wel geregeld zoe'n twintig kilemeter, meer-
stal een NS-route. Dat bin veur Dick haost 
de ienige uren zonder boeken in 't zicht. 



Femmie van Veen - Veurlezen op kampeerplak de Bekhofschaans in Boekelte 

Zaoterdagmiddag 21 juni bin 1k te veurlezen west op de kampeerplak de Bekhofschans. 
Daor wodt elk jaor een verte/weekaende ho/en, van vrijdagaovend tot zundagaovend, mit 
alderhaande gaasten. Veurigjaor, in de stromende regen, he'k et verhael van de Bekhof-
schaans verteld en now was et ontstaon van de Lende an de beurt. Et is niet zoen groot 
kampeerplak, dus moef ok niet rekenen op een protte yolk. Toch hadden zoe'n goele 
twintig meensken heur verzaemeld veur de tipi dat is een indianetente. En et was hiel ge-
noeglik om te doen, mit meensken die op de goeie mementen lachten. Ze hebben et dus 
allemaol goed volgen kund, mit et verstaon van et Ste//in gwarfs had gieniene muuite. 
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Ni'je Stellingwarver 
Spreukekelinder 2009 

Jan oosterhof 

In juli verscheen bi'j uutgeverije Van de Berg 

in Almere de Stellingwarver Spreukekelin-

der veur et jaor 2009. Veur de nije kelinder 

hebben weer een funk tal meensken nij wark 

schreven. Et gaot daorbij om wark van Roely 

Bakker (gedichten), Klaas Boersma (kotte 

verhaelen, riempies en gezegden). Gerrit 

J.H. Hof (voegelwarkgroep Rottige Miente en 

Braandemeer). Martha Hoekstra (verhaelties). 

Sjoerd Hoogenkamp (veurwarpen uut de ge-

schiedenis). Koosje Hornstra (limericks). Her- 

ofslag zunne 

af lopen, 
waor de nood et hoogst is 

waor de stress et grootst is 
waor paniek 

en kritiek 
in et pad staon 

blief hopen: 
nao een aentien op dat pad 

mit hier een hobbel, daor eengat 
komt op een dag 

toch weer die ofslag 
waor a]' richting zunne gaon 

men Houtman (gedichten). Henk J. Jager (ne-

tuur). Attie Nijboer (gedichten), Jan Oosterhof 

(striptekenings. gedichten), Sjoukje Oosterloo 

(verhaelen). Marijke Ponne (gedichten) en Joukje Postma (gedichten). Daornaost wodde dr 

o.e. kruderige verhaelties opneumen uut de bundel Daegelikse dinkies van Klaas van der 

Weg en zorgde de 

redaktie (Annie Ded- Sjoerd Hoogenkamp 

den van Blesdieke en 

Sietske Bloemhoff uut 
Ston hier vroeger op dit plak ok een huus? 

Oosterwoolde) zels ok Wi/len Jim weten as d'r op Jim arf 200 jaorleden okaleen huus 

veur bi'jdregen. ston? Of nog langerleden? 

Op de veurkaanten 
Kiek dan es op www.hisgis.nI veur detailleerde kaorten uut 

1832. le kun de kaoe van now d'roverhenne leggen, zodaJ'per- 
van alle blatties staon, c/es zien kunnen wat dr veraanderd is en wat etzelde bleeff, 

zoas gebrukelik. Deur op een huus of een arf te klikken krieJ' meer te weten over 

prachtige gezeg 
de eigener en et grondgebruuk. Ok kuJ zien wie de grond in de 

ieuwen d'r veur bezat. Op et mement gaot dit weeromme tot 
den en riempies die 1640. Deurze/s op onderzuuk in een archiefte gaon kuJ'nog veul 

allegere uut et Stel- meer over de veurige bewoners ontdekken. 

Iingwarfs Woordeboek 

zocht binnen. 
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SI,  

Et was wikkerdewik... dat fietsen asofje 
even d'r vanof hangt. 
In et dOrp waor as 1k opgruuid bin, hadden 
een stokmennig boeren een boileveriening in 
't leven reupen. Deur tegere een wat betere 
botie te kopen wolten ze perberen om heur 
fokkeri'je wat op te krikken. 
len keer in de twie jaor stapten ze clan tegere 
in de auto en reisden langs de topfokkers 
in et Friese greidegebied om jonge botten, 
mit goeie pepieren, te bekieken. De ootde 
bolle had zien pticht daon en et jongvee kon 
netuurtik niet deur de heit dekt wodden. Zoks 
numen we in de fokkeri'je 'inteelt'. 
lene van dat vuuftal boeren wodde promo-
veerd tot 'bottehoolder'. 
De ere viere mossen clan mit heur boise koe-
nen en pinken, lopende tangs de weg, naor 
heur zonuumde 'dekstesjon'. 

Op et bed rief waor as de botte staot speult 
him op een mooie naojaorsdag et volgende of: 
De manluden bin die morgen drok an et wark 
in et zaod. Die peer bunder bouwtaand tigt 
krapan tien menuten fietsen van de plaetse of. 
De bolie staot an 't spit in et kaampien aach-
ter de boerderi'je. 
De boerinne en heur hulpien geven et 
veurhuus een goeie beurt en zi'j zutlen krek 
doende mit de veurbereidings veur et waarm 
eten as d'r een wat aander getuud clan nor-
maat tot heur deurdringt. Vrouwtuden bin van 
neture ni'jsgierig en dus lopt de meld naor 
de zieddeure om te kieken wat d'r gaonde 
is. De deure is viogger weer dichte as dat hi'j 
eupengaon is, want op nog gien drie meter 
van heur of is de botie doende om de schone 
metkbussen, de emmers en de zi'je an een 
grondige inspektie te onderwarpen. Et bus-
serak tigt at ondersteboven en as et dier wat 

aachter him heurt, dri'jt et zien kop in de rich-
ting van de deure. De deure slat dichte en de 
steutet wodt rissetuut ommedri'jd, asof dat d'r 
wat toe dot. 
Mit knikkende kni'jen wodt de veurkaemer 
weer opzocht en tegere kommen de vrouwtu-
den tot de konktusie dat goeie raod hiel duur 
is. De man tuden veer van huus of, de jonge 
botte los om et huus en twie bange vrouwtu-
den in et huus. 
Busetitlefoonties bin d'r nog niet en hoe komt 
de heer des huizes an de weet wat as d'r 
thuus gaonde is? 
De vrouw bedaenkt clan dat et maegien toch 
mar op de fiets naor et bouwlaand moet om 
de baos te waorschouwen. Zoks is makketi-
ker zegd as daon, want hoe komt zi'j veilig et 
huus uut. As ze mar ienkeer mit de fiets op 
de weg is. Mar heur fiets staot buten tegen 
de mure, waor as de botte him doende hoolt 
mit altes wat los en vaaste zit... 
De fiets die overblift is de fiets van de vrouw 
en die staot op 'e dete. De kteine baander-
deuren an de iene kaante van de boerderi'je 
moe'n uutkomst brengen, mit de hope dat de 
bolte op et melkstap, an de ere kaante van 
de plaetse, ofteiding genoeg het. 
Ft maegien fietst mit vaosie naor buten, 
riGhting de hadde weg, wiets de bolte clan at 
doende is om de bloemparkies veur et huus 
een beurt te geven. As hi'j et maegien fietsen 
zicht won d'r een peer matte sprongen in 
heur richting maekt. Wat kon zi'j doe fietsen 
en et was wikkerdewik of zi'j had kennis 
maekt mit de kracht van die bottekop. 
Hieiemaot aachter de poest komt ze bi'j de 
mannen an en dot, naor aosem happende, 
heur verhael. 
Et is krapan eterstied en de mannen weren 
krek doende om de zende en de wet haoke 
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daele te leggen. Mit zien allen gaon ze dan 
mar vlogge op huus an. 
Ondertussen hebben de manluden en 
vrouwluden am de boerderije henne Ok 
mitkregen wat him daor ofspeult. Zi'j blieven, 
uut respekt, an de ere kaante van de sloot 
et gehiel in de gaten holen. As de eigen 
mannen thuus ankommen, stapt de boer 
van de fiets en lopt mit de hanen op 'e rogge 
rustig in de richting van et dier. Et dier lat 
him pakken en rustig lopende gaon de twieje 

weeromme naor et kaampien aachter et 
huus. As de bolle vaaste an et spit zit, krigt 
hi nog even een aai over de kop en de boer 
opt kalm et laand uut. 
Jim kun jim veurstellen dat de wieze waorop 
die boer mit zien vee ommegong et praot 
was an de etenstaofel en middags as een 
lopend vuurtien deur et dOrp gong. Et was 
de klapper van die morgen. 

B.A. Kok 	Reaktie oolde foto 

In De Ovend van december 2006 wodde in de rebriek Veurbi'j, veurbij, veurgoed veurbi'j een 
foto p/aetst van vrouw A. Russchen-NoIIes uut Zeist waor vier vrouwluden op te zien binnen. 
De foto is maekt in Riesberkaampen. Vrouw Russchen miende dat heur heft heur indertied 
vertelde dat et gaon zol om vier (schoon)zusters. 
Op 'e foto is de volgende reaktie kommen van B.A. Kok uut 't Woold, onder de titel 'n Aorig 
petrettien van lange leden. 

1k dochte dat d'r wel iene over et oolde fotogien mit een peer wufies uut de kontreinen van 
Riesberkaampen schrieven zol, mar d'r is gien reaksie op kommen en daoromme vertel ik et 
ien en aander over de femilie. 
Mien grootvader was boer in Oosterzee en op 12 mele 1905 ree hi'j mit de glaezen waegen 
naor Wolvege om een ni'je knecht te zuken. En daor ston Jouk Russchen van Riesberkaam-
pen. Jouk hadde de oolden verleuren an vliegende tering en ston alliend op 'e wereld, mar hi'j 
hadde wel een eigen boerespul op Riesberkaampen. Hi'j het et boerevak van mien grootvader 
leerd en doe hi'j in de twintig was is hi trouwd en op 'e eigen plaetse boerken gaon. Et is altied 
vrundschop bleven, haost honderd jaor. 
Jouk kreeg twie maegies en iene zeune, Jan. Jan streupte graeg en ze konnen him nooit pak-
ken, want de loop verburg hi'j in de kouse van een bien en de kolf kon mooi in de buse. Jan 
is laeter naor Kannede gaon en daor trouwd. Mit Fré, iene van de maegies, heb ik et meerste 
kontakt had. As jonge van negen jaor fietste 1k al van 't Woold naor Riesberkaampen veur een 
bosschop en ik weet nag goed, dan moest ik in Berkoop tol betaelen, twie of drie centen. len 
van die keren bin ik over een adder reden weet ik mij te herinneren. 
De femilies kwammen alle jaoren een peer keer bij mekeer. Jouk zien vrouw hadde dan et 
goolden ooriezer op et heufd. Fré's zuster trouwde mit Lijsten, hi'j was jaoren de kapper van 
Buil. Fré is trouwd mit Jan Klijnstra uut Jubbege en ze bin op 'e plaetse kommen van heur 
oolden. Deur de ruilverkaveling bin ze groter boer wodden an de diek naor Else en weer laeter 
groat boer in Den Andel. Toch bin ze weerommekommen naor de Stellingwarven, ze kwammen 
in Wolvege terechte. Jan is laeter an huudkanker sturven. Fré docht in Bull heur oolde kam-
meraodskes nag te zien, mar die weren uut de tied raekt of woonden argens eers. Ze kwam in 
Zoolstede in Appelsche terechte, wodde ziek en belaande in et ziekenhuus in Et Vene. Daor 
he'k heur nag eten geven, want ze at haost niet meer, en een schoffien laeter is ze wegraekt. 
Zo is dr an een jaorenlang kontakt en vrundschop een aende kommen, want de kiender wonen 
in Ommen en in et westen. 
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Anne Butt 

GGZ 1k stao 
as voiwassene of as kierid 

1k bin weer op elgen bienen.  
lichamelik psychiatrisch boank GGZ.  

psychisch geestelik 
verslaafd ongedoon 

Spirit  1k gao 
geestelike gezondhiedszorg 1k bin 

of verslavingszorg 
bank niet gezond. 

votdaolik zuken 
Liefdelik, 	psychisch, 

1k wor 
psychiatrisch of geestelik 

now 'n minder kwetsber meenske 
niet. 

as meens of as kiend 
1k bin 

daank an GGZ. hulpe zukend. 
Liefdebik, 	psychisch, 

psychiatrisch of geestelik 

&GZ hulpe! 

Bin 'k 'n versbaafde? 	 1k bin 
weer op 'e bien. Bin 'k 'n dwaes? 	

Lokkig', tevreden, Bin 'k 1 n gek? 	
aorig gezond en al genoeg 

AMes wodt vanof now 	 spirit. 

deur disse ggz 
hier rechtezet. 	

GGb 

6 G  be 6Gb 
bestriedt - longs gemientelike weg - 

1k bin en preventief en kuratief 

geestelik en verstaandebik bokterie, 	drugs, 	luus, 	virus. 

in ziele en in geest 
niet in odder. be 6Gb 

bescharmt - deur inenten of kemmen - 
1k heb van jonk tot oobd; de kwetsberen 

onderzuuk en begeleiding genezen gehiel; daorom 

vandaege en morgen 
Veul daank! hadde neudig. 
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ExAequo winner Stellingwadpop 2008 
Op zaoterdag 14 juni wodde veur de twiede keer et popfestival Stellingwarfpop holen. Et 
festival, dat orgeniseerd wodde deur de Stellingwarver Schrieversronte, was ok dit keer op 
et gezellige Pastorieplein in Wolvege. Daornaost was et festival van begin tot aende live te 
heuren op de lekaole omroep Centraol. Was de opkomst wat de bezukers angaot veurig jaor 
nog wat maegerties, disse twiede keer was die dudelik een stok beter. Winner van et festival 
wodde de band Ex-Aequo uut Wolvege mit et nommer Gisteraovend 
Blieken dee dat Stellingwarver bands de hieltied meer Stellingwarfs bruken gaon. Zo was 
bi'jglieks et optreden van de winnende band hielemaole in et Stellingwarfs, ok de prissentao 
sie. Dat guI ok veur Gien Gok die et festival eupende, Gien Gok wun verleden jaor et eerste 
Stellingwarfpop. 
Twiede wodde Parka mit et nommer Vremde praot. Parka, waorvan de vier leden oorspronke 
Ilk uut Wolvege kommen, timmert beheurlik an de weg, zo ston de groep kotleden nog in de 
Melkweg in Amsterdam. 

Ok veur dejonge band Non-Sense was veul lof. 

Bi'j de winner van de dadde plies, Full Metal Jacket mit Glen begrip, was de jury len en al lof 
over de eigentiedse tekst, mar ok over de meziek. 
De jury van Stellingwarfpop 2008 beston uut Robert van Dam (bassist Believeisadoubt), Jan 
Oosterhof (dichter, schriever en muzikaant), Klaas Osinga (jazz-muzikaant), Peter Riksma 
(neerlandikus en meziekkenner) en Piet Tjassing (bassist Shady Lane). 
Et festival wodde weer, op de onderhaand bekende enthousiaste en vakkundige meniere, 
prissenteerd deur JelleB. Stellingwarfpop 2008 wodde ofsleuten mit een optreden van de 
band Kouwe Makkers uut Stienwiek. 

CD Stellingwarfpop 
An et begin van et festival wodde de spiksplinterni'je cd Stellingwarfpop 2008 uutrikt. Op 
disse twiede pop-cd in et Stellingwarfs bin, krek as op de eerste, negen nommers van negen 
verschillende bands te heuren. Bi'j de cd is een tekstboekien insleuten. De cd wodde opneu 
men in studio Casel/O van Cees Pols in Tuk, wiels de vormgeving van et tekstboekien ver 
zorgd is deur Albertha Bloemhoff uut Grunningen. De cd is rondomtoe te koop veur € 10,00. 
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1k kan van mezels zeggen da'k deur 'tjaor 
henne hiel wat boeken leze. De laeste jaoren 
lees 1k veul Stellingwarver boeken. 
Onder de Stellingwarver boeken gaot mien 
veurkeur uut naor de boeken van Johan Veen-
stra. Zien verhaelen bin arg mool en in geef 
Stellingwarfs daelezet. 1k bin clan ok een ver-
zaemeler van zien boeken en hebbe bier veur 
mien eigen schrieveri'je yule van opsteuken. 
1k bin zels mit een kienderboek doende en 
kan clan ok niet aanders zeggen clan dat mien 
gevuul veural uutgaot naor kienderboeken. 
Grote schrievers van kienderboeken bin veur 
mi'j onder aandere Evert Hartman en Jan 
Terlouw. 
lene van mien mooiste 
kienderboeken is Pjotr 
van Jan Terlouw. 	 MatIs 
Pjotr woont saemen mit 
zien vader Sergei in een 
dörpien in Ruslaand. Pjotr 
zien moeder is jaoren 
leden votraekt, datjim kun 	bit 
jim veurstellen dat daor 
veur Sergei een zwaore 	1k no 
taek ligt. Hi'j moet ommes 
vader en moeder toege- 
lieke wezen. 
Sergei is een goele vader 
veur Pjotr, al het hi ien 
naodiel. Hij het een hiel 
kot lontien. 	 - 
As Pjotr op een mooie 
dag mit zien speercenten een mool kedogien 
kocht het, wodt hi'j op de weerommeweg naor 
huus overvalen deur een onguur type. 
Op t moment dat Pjotr overvalen wodt komt 
Sergei net anlopen. Van de iene kaante is dat 
Pjotr zien gelok, mar... laeter zal blieken dat 't 
veur Sergei niet zo best oflopt. Sergei pakt de 
overvaler en slat him dood. 
Jim snappen wat er daornao gebeuren gaot... 
Sergei wodt oppakt en naor de strafkaampen in 
Siberië stuurd. 
Et verhael gaot clan veerder over een jonge 
die zien vader niet valen lat. Nee... Pjotr gaot 
aachter zien vader an... Lopende, want Pjotr 
het glen centen. 
Moej'm naogaon... een jonge, die lopende van 
Moskou of naor Siberië wil om zien vader te 
zuken. 

Een tocht van twie lange jaoren begint en Pjotr 
maekt van alles mit. In kleine dorpies warkt hi'j 
om an eten te kommen en zo te overleven. len 
ding is zeker... Pjotr zàl zien vader vienen. 
Dit boek is een kroon op 't wark van Jan 
Terlouw, dat ik leder kiend en netuurlik ok de 
oolden anraoden kan es te lezen. 
Op een mool twiede plak komt Oorlog zonder 
vrienden van de, veur mi'j, grote schriever 
Evert Hartman. 
't Is een nogal ongewoon verhael over de 
Twiede Wereldoorlog. De heufdpersoon is de 
14-jaorige Arnold. 
Arnold is glen verzetsheld, nee hi'j is niet lens 

anti-Duuts. 
Arnold zien vader is 
d'r van overtuugd dat 
hi'j yolk en vaderlaand 
dient deur 't nie be-
wiend te steunen. 
Hi'j bet him daoromme 
ansleuten bij de NSB vien   en Arnold gaot netuur- 
lik 

 eve.h  	Ilk mit naor de jeugd 
storm. 
De kiender uut Arnold bock   zien klasse vienen 
dat niet zo vanzels-
sprekend en hi'j wodt 
daoromme pest en 
treiterd. Ok wodt hi'j 
vaeke oftuugd. 
Mar... Arnold zicht niet 

in waoromme hi verkeerd is, want hi'j geleuft 
veural in de woorden van zien vader. 
Hi'j helpt Duutsers en geft kiender uut zien klas-
se an, ok al zit him dat laeste niet altied lekker. 
Dan ontdekt Arnold dat 't maegien waor hi'j op 
vaalt ondergroons wark dot. En hi'j besluut over 
heur te zwiegen. 
Now komt hi'j hielemaole alliend te staon. 
Thuus kan hi'j glen eupen kaorte speulen en 
zien klasgenoten vertrouwen him niet. 
Arnold lidt een ienzem leven, zonder vrunden. 
Disse beide boeken hebben mi'j as kiend raekt 
en 1k heb ze deur de jaoren henne vaeke opni'j 
lezen. Misschien da'k de kommende jaoren nog 
es de inspiraosie kriege om zoe'n spannend 
kienderboek te schrieven... En clan netuurlik in 
't Stellingwanfs! 
Wie wet... 

17 



ygup~gEgN i@wa V@G~d~g 

Drie keer bin ik op een morgen te veurlezen west op et ukkespeulplak 't Anlopien in Hoolt- 
pae. Now, dat is wel wat eers as veurlezen veur bejaorden, wat ik gerege!d doe. Elke mor- 
gen een hattelike ontvangst van juffers en kiender. Et speulgoed mit mekere oprumen en 
dan... veurlezen. 
We zitten gezellig in een kring en et Tomke-boekien komt te veurschien. Eerst even vertel- 
len wie iederiene is. Tomke is etjoongien, Romke et hontien. De kangeroe hiet Kornelia en 
et vrundinnegien mit et 
zwatte haor is Yana Yu. 
We beginnen mit et ver- 
hael dat Tomke postbode Attie Nijboer 

is. De juffers weren goed 
veurbereid. en hadden Tomke en Romke 
een brievebusse, een 
postbodepak mit pette 
klaor hangen en de kien- 

be juf bargt et speulgoed in de Iaegies, der hadden een kaorte 
kleurd. Et is een keunst en zegt: 'Wi'J maeken tegere een krinkien,' 

om de kiender bi'j de les omreden, joongies en maegies, 

te holen mit et veurlezen. 1k veurlezen gao uut Tomke en zien hontien. 

want dr is zovule te zien 
Et is stifle tiedens et verhael, butendeure. Daoromme 

de woorden die Juf bruukt gaon we now en dan 
bin uut de Stetlingwarver tael, de plaeties bekieken en 

weer even herhaelen hoe mar, dat maekt hielendal niks uut. 

ederiene ok al weer hiet. 
Ft verhael van de tente Et gaot over anklederi, ofwasken, een tente en de post, 

ok grappig en toegelieke en is et Tomkeboekien uut, 

spannend. Mit zien allen dan gaon we over tot de daegelikse kost, 

hebben we flink blaozen. en kriegen drinken mit een fruithappien tot besluut. 

want et lochtbedde moest 
boeg Tomke, vol. Ja, dan is de andacht 

doeg 	omke, lief hontien, dr weer bij. 
Nao ofloop was de post Iichtkaans dawwe Jim weerommezien. 

ok bezorgd bi'j 't Anlopien 
en kreeg ik een grote 
enveloppe mit prachtige 
tekenings. Et weren drie gezellige morgens, veur de kiender, de juffers en veur mezels. En.. 
de kiender hebben et goed verstaon en dr weren alderdeegst kiender die ok al een Stelling- 
wads woord bruukten. 



W.H. de Vries - historikus 40-45 

De oorlog in de Stellingwarven - 67 - 

In de veuroorlogse jaoren was Wolvege drie 
exportslaachteri'jen riek en dat was in dezel-
de tied dat Wolvege de grootste varkensmark 
van et noorden hadde. Alle drie staon ze dr 
nog, mar ze hebben now een hiel ere funktie. 
De eerste funktioneerde indertied vanuut et 
dorp an de linkerkaante van de Rieksstraot-
weg en percies tegenover de geriffermeerde 
schoele. Nommer twie hul huus in et gebouw 
krek over et spoor richting Ft Vene en dan 
ok an de linkerkaante. Krek veur et spoor en 
dan an de rechterkaante haj' nommer drieje. 
Ft grootste pat van de varkens dat op de 
Wolvegester mark verhaandeld wodde in die 
tied aendigde heur kotte leven in die slaach-
terijen en weren nao de slaacht bestemd 
veur de export. 
De slaachteri'je veur et spoor, waor now een 
autowasserette zit, hadde twie firmaanten 
en hiette officieel: Exportslagerij Mendels 
en Slager. Ft echtpeer Mendels woonde 
in Wolvege an de Helomalaene en hadde 
glen kiender, mar wel een pleegzeune. Die 
pleegzeune, Abraham Delmonte was boek-
hoolder an de slaachteri'je van zien pleegva-
der en krek as de femilie Mendels van joodse 
ofkomst. Ok hi'j mos zien militaire dienstplicht 
vervullen en was, doe de Duutsers in de 
meidaegen van 1940 oons Iaand binnenvul-
len, sersjaant bi'j de bewaekingstroepen in 
Amsterdam. Nao vuuf daegen stried mos 
Nederlaand bugen veur de overmacht. Die 
vuuf daegen het oons laand neffens de gege-
vens, die wi'j tot oonze beschikking hebben, 
2192 jongkerels kost die niet weer thuuskom-
men zollen. Abraham zag et mit de Duutsers 
hielemaole niet zitten en uut aangst veur de 
bezetters pleegde hi'j nao de overgaove op 
15 meie 1940 zelfmoord. Hi'j ligt op et joodse 
begreefplak in Ouderkerk a/d Amstel beg reven. 
Ft echtpeer Mendels overleefde de Duutse 

bezetting ok niet. Emanuel Mendels overleed 
op 1 jannewaori 1944 in Birkenow neffens 
de officiële joodse verlOsliesten. Aachter 
zien naeme staot een asterisk as teken dat 
de daotum en et plak niet zeker binnen. Wi'j 
hebben ok aandere officiële liesten deur-
nemen kund en daor staot in ofdrokt dat 
Emanuel overleden is op 17 augustus 1942 
in Auschwitz. Zien echtgenote Elsje (in een 
aandere liest Esje) Mendels-Davidson over-
leed op 20 meert 1943 in Sobibor. 
De aandere firmaant, de femilie Slager, 
woonde in Stienwiek. Van disse femilie vol-
gen we iene zeune en dat is Jacob Slager, 
die onderdeuk doe et ok veur him te ge-
veerlik wodde. Gelokkig zette Jakob in 1996 
die uutzichtloze periode mit alle geveren en 
onzekerheden op pepier, zodat die veur et 
naogeslaacht niet verleuren gaon zol. 
Nao een tillefoontien gaf de heer Slager oons 
toestemming om et versiag te bruken veur 
disse serie. Now hadden wi'j al eerder kon-
takt had en weren de vrouw en ik op bezuuk 
west bi'j de femilie in Stienwiek, mar dat was 
veur mien boek De reglo en dat is intied al 
weer dattien jaor leden. Jakob Slager zien 
versiag het as titel: Het waarom en meerdere 
uutroeptekens. De betekenis van disse titel 
wodde mi'j pas dudelik doe 1k et hiele verslag 
goed in mi'j opneumen hadde en veural doe 
et an de bevri'jding toe was. We beginnen 
mit et veurwoord. 

Veurwoord 
'Aldereerst wil 1k naor veuren brengen dat 
et volgende gien levensbeschrieving is, om 
de doodienvooldige reden, dat die veur een 
aander tetaol oninteressaant is. Et is naeme-
Ilk onbelangriek dat ik op de kleuterschoele 
west bin, de legere schoele A of B volgd 
hebbe of de vuufjaorige H.B.S. deurlopen 



hebbe. Wet belangriek veur mi'j is, dat at 
mien toekomstptannen deur de Twiede We-
reldoortag de grond in boord binnen en daor-
deur noodgedwongen tetaot wiezigd binnen. 
Vervolgens wit ik zeggen dat ik, ondaanks 
meerdere verzu ken, et beschrieven van de 
oorlogsjaoren en speciaot mien anderduuk-
periode van omtrint drie jaar de hiettied in 
de wiend sleugen hebbe, am staapelaze 
naachten te veurkammen. Wet hebbe ik een 
inketde keer aarige mementen beschreven, 
de aangst en et uutzichttaze aangstvatlig 
antwiekend. I  zat et now toch daen, amdat 
et een stakkien histarie is veur de meensken 
die et altemaate filet mitmaekt hebben, of 
nag te jang weren am et te bevatten. Disse 
jaaren hebben een stempet drakt op mien 
taekamst en hebben zeker mien veerdere 
teven bepaatd. 

Vri'jdag 10 mele 1940 
Zaas iedere vri'jdagmargen vraeg gaat mien 
vader Joseph Stager naar de veemark in 
Liwwadden. Onverwaachs bin d'r een pratte 
vtiegtugen baven de Rieksstraatweg en 
hatverwege Liwwadden bestuut mien vader 
am amme te keren en weeramme te gaan 
naar Stienwiek. De hiete Stienwieker femitie 
is clan al an board van de vrachtbaat van 
Ouwerhand am via Btakziet over et lessel-
meer naar et 'veilige' gebied aachter de wae-
tertinie te vtachten. In Btakziet staat vader at 
te waachten an de kade, stapt in en tat de 
auto staan. (Bezittings hadden inienen gien 
weerde meer). 
Baven et tessetmeer bin altemaale Duutse 
vtiegtugen en et tiekt geveertik, mar zander 
incidenten berieken we Naard-Hattaand en 
gaan drekt deur naar de Naardzeekust. Naa 
Haarlem bin tiekewet alte veerdere verbie-
flings, over et waeter krek za gaed as over 
et taand, hietemaat afsteuten. Veur de kust 
wadt een grate passegiersbaat deur Duutse 
gevechtsvtiegtugen de grand in board. 
Veurtapig wadt besteuten in een hotel de 
taestaand veerder of te waachten. In Haar-
em maeken we de intacht van de Duutse 
traepen mit. 

tnketde daegen taeter gaan we weeramme 
naar Stienwiek. Hoe, dat wete 1k niet meer. 
In 1941 doe ik mien eindexamen vuufjaarige 
H.B.S. tk heur nag aanze Miss Verhagen 
zeggen: 'Jaap, doe je best, want dit is je 
taatste afficiëte kans.' tk staegde. 
Laeter in 1941 wadt aam Dè Stager, dakter 
in Eindhoven, mit vute aandere veuranstaande 
persanen appakt as vergelding veur de an-
hating van NSB-ers (2) in Nedertaans-tndië. 
In et veurjaar van 1942 bin in Liwwadden 
twaetfjaden appakt en afvaerd. Daarvan is 
filet iene weerammekammen. Deur zets gien 
risika's te lapen am naachs deur de Grune 
Palizei van je bedde ticht te wadden, heb 
ik een schaffien de naacht deurbracht in et 
kantaar van de Riekskeuringsdienst in de 
expartslaachteri'je van mien vader in Wal-
vege. Dit kantaar was atlienig taegaanketik 
veur de riekskeuringsambteners en was 
attied afsteuten. Mit behutp van een taper 
kwam ik d'r in en heb daar, redetik rustig, 
meerdere naachten deurbracht. 
In aprit 1942 kregen de jaadse inwaners van 
Stienwiek bericht van de bezettingsautari-
teiten am keurd te wadden veur uutzending 
naar een warkkaamp. Die kaam pen weren 
de veurpertaaten van et deurgangskaamp 
Westerbark, wat et vertrekpunt was naar 
de verschittende vernietigingskaampen in 
Paten en Duutstaand. Een pasien veur die 
keuring hadde 1k mi'j in verbiening stetd mit 
dakter Baarda in Watvege. Dakter Baarda 
stan bekend am zien anti-Duutse hating. 1k 
vreug him as d'r een middel was am afkeurd 
te wadden. Hi'j was drekt genegen am mi'j 
te hetpen en stetde veur mi'j zagenaemd an 
sukerziekte tieden te taaten. We bin began-
nen mit twie tat drie kappies suker op een 
dag en dat in de katste keren op te vaeren 
naar aanderhalf pond suker op een dag. 'te 
kriegen clan suker in de urine,' mar zee hi'j, 
'stet je gerust, niet in je btaed.' 
Mar hoe kwam 1k an zavute suker? Suker 
was op de ban. Tach was de aptassing hiet 
ienvaatdig. In de staachteri'je gang deur et 
staachten hiel yule vet amme, dat inteverd 
wadden mas, mar per dier was dit niet naa 
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De exportsIaachterie van Mendels en S/a ger an de Rieksstraotweg in Wo/vege. As we et rollende ma-
ter/aol zo es bekieken, dan zal disse foto zo ongeveer in of omdebij 1930 neumen wezen. 

te gaon. Dus gong 1k vet ruilen tegen suker! 
VIak veur de keuring,' zo zee dokter Baarda, 
'gaoj' mitje ellebogen tegen de mure staon, 
mit as gevolg dat je bloeddrok enorm in de 
hoogte gaot.' 
Vandaege-de-dag zollen zokke adviezen 
onveurstelber wezen, mar doedertied, in 
die beroerde bezettingstied, wodde alles, 
ok peerdemiddels angrepen. De keuring 
wodde daon in een paand an de Meppeler-
weg, waor dokter Miedema uut Haovelte de 
laekens uutdielde. Nao de keunsies mit de 
ellebogen tegen de mure kon 1k et paand an 
de Meppelerweg haost niet berieken. Mien 
bloeddrok was vusen te hoge..., ik wodde 
drekt goedkeurd. Veur mi'j was dit et teken 
om mitien onder te duken. 1k hadde liekewel 
een persoonsbewies mit een grote J (jood) 
dr op. 1k vertelde mien schoelekammeraod 
Jelle Wijnja over mien perbleem en zonder 
blikken of blozen gaf hi'j mi'j zien persoons- 

bewies. Zo hebbe 1k drie jaor lange leefd 
mit een veredeld persoonsbewies as Jelle 
Hendrik Wijnja. 
In augustus 1942 vertrok Louis de Leeuw 
(de bekende voetballer uut die tied, De V.) 
en 1k, votdeuken in een vrachtauto tussen 
Edammer kesies, richting Boskoop. Mien 
begage beston allienig uut wat scheer- en 
wasspullen, wat ondergoed en nog wat 
kleine spullegies, omdat oons plan was om 
naor Zwitserlaand te vlochten. In Boskoop 
heurden we dat dr verraod in et spel was 
en dat oonze vlochtweg ofsneden was. Wat 
now te doen? Weeromme naor Stienwiek 
was Ievensgeveerlik, want de volgende 
oproep was daor al ankommen. Opsporing 
en an holing verzocht van... etc. etc. Dan 
mar zien om in Ft Vene te kommen, naor 
de zusters van Louis de Leeuw zien buur-
man, bloemist Kleefstra. Die konnen oons 
misschien wel veerder helpen. Dus op de 



trein, en votdeuken aachter een kraante, 
via Meppel, Grunningen, Liwwadden en mit 
een zocht van verlochting eindelik Et Vene. 
We konnen bi'j de gezusters Kleefstra niet 
overnaachten. dat bleek te geveerlik en ze 
brochten oons naor een keet veur warkiozen 
in Haskerhorne. Gien dekens, gien kussens, 
gien eten op een stok rookvleis nao, dat we 
bi'j oons hadden van thuus en gien drinken 
en dat mit rookvleis. 
De ere dag scheerden we oons bi'j et slotien 
veur de keet, mar eerst mos et entekroos an 
de kaant warkt wodden. Overdag veural niet 
veur de raempies kom men, want dr weren 
overal warkiozen te wark steld in de omkrie-
ten. Ten aende raod naor de naoste boerde-
ri'je, op zoe'n 500 meter ofstaand, om wat te 
drinken, wat oons schrutend geven wodde. 
Die dag wodden dr vier maegies op de straot-
weg deur Duutsers of NSB-ers anhullen en 
gevangen neumen. 
Aovens kwam iene van de zusters Kleefstra 
mit proviaand en we wodden naor oons 
eerste onderduukadres, de femilie Geerts, 
brocht. Et huus van de femilie Geerts ston 
percies tegenover de ingang van doe van et 
ziekenhuus in Et Vene. 
De eerste twie weken weren we tegere, mar 
doe kwam de femilie De Jonge uut Liwwad-
den oons mit zn vieren gezelschop holen. 

Hier Iaoten we oonze onderdukers veur 
disse Ovend mar in Et Vene aachter en ho-
pen in de volgende oflevering de draod weer 
op te pakken. 



Op vri'jdagmiddag 29 augustus is, in kleine 
kring, de ni'je autobiografische roman De 
Stoel van Lily Köhler uutTukverschenen. De 
schriefster overhaandigde et eerste exem-
plaoran heur zuster 
Elly Wymenga uut Stien-

wiek, mit wie ze in heur 

even veul lief en leed 

dielde. Lily Köhler is in 
oonze omkrieten veural 
bekend van heur boe-
ken De winter is veurbi'j 
en Pimmegien is groot, 
mar ok van heur kol-
lums in dit tiedsch rift. 
In De winter is veurbi'] 
besch rift de schriefster 

op ontroerende wieze 
heur verwarking van 

et overlieden van heur 
man, keunstener Fred 
Zoer. Pimmegien is groot 
is een kienderboek 
mit verhaelen over et 
joongien Pimmegien, 
dat mit zien kamme-
raoden alderhaande aeventuren beleeft. 
De kollums kennen jim, as lezers van dit 
tiedschrift, netuurlik allemaole! 
Lily Köhler het een plezierige, vlotte haand 
van schrieven, daor ze ok de meerst gevu-

lige onderwarpen toegaankelik en makkelik 
leesber mit maekt. Dat guI indertied at veur 

heur boek De winter is veurbi'j, mar et gelt 
ok veur heur ni'je boek De Stoel. 

In DeStoel beschrift Lily Köhler heur leven 
van heur geboorte of tot an de geboorte 
van heur beide kiender. De schriefster 
gruuide op in een waarm gezin in Rotter-
dam, waor ze in 1937 geboren wodde. As 

klein kiend maekte 

ze de Twiede Wereld- 

oorlog mit en vanzels 
de beruchte honger- 
winter. Ze wet de lezer 

van et boek een goed 
beeld te geven van et 
even in de in die tied 

zo zwaor toetaeke Ide 
stad. Hoe zwaor et 
leven liekewel ok was, 
de femilie hoolt toch 

de moed d'r in en komt 
uuteindelik, zonder at 
te veul kleerscheuren 
en persoonlik leed, 
'koegetvri'j'deur de 
oorlog henne. Zonder de 
iaodrok op alle ellende 
an de oorlogsjaoren te 

leggen, wet de schriefster 
heur erverings zo op pepier te zetten dat d'r 
een hiel realistisch beeld ontstaon is. 

Ok de periode van vtak nao de oorlog, doe 
iederiene perberen mos om de draod van 

et leven weer wat op te pakken, wodt beet-

dend daelezet in De Stoel. De schoelen won 
deurlopen, de femilie gaot op vekaansie 
naor Frankriek, mar ok naor Sneek in Fries-
laand daor de heit van Lily wegkomt. Lily 
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warkt nao heur schoeletied een posien as 
tillegrafiste, warkt op kantoor, mar ze is ok 
een posien mannequin en warkt een tied-
lang mit an etjongerenpergramme Minjon 

van de AVRO. An die mooie periode komt 
een aende en ze gaot weer naor kantoor. 

Dan lest ze een oproep in de kraante om je 

an te mellen bi'j de ni'je Kabberetschoele 
in Amsterdam (de laetere Klein keunstake-

demie). Ze komt deur een zwaore selektie 

henne, en volgt een pooslang de opleiding 

tegere mit o.e. Jasperine de Jong, Frans 
Halsema en Ronny Bierman. Omreden ze 
overdag op een kantoor warkt en aovens 

tot half twaelf de opleiding 

volgt, hoolt ze et op den duur niet vol en 
komt zwaor in de put weer thuus, bi'j heur 
oolden, wonen. Nao verloop van tied schar-
relt ze weer tegen de wal op en krigt uut-
eindelik een mooie baene op de ofdieling 
keunstzaeken van et stadhuus van Rotter-

dam. Niet lange daornao ontmoet ze heur 
laetere man Fred Zoer. In 1967 kommen ze, 

tegere mit heur beide kiender Ellen en Yvo, 

in Wolvege te wonen, waor Fred lesgeven 

gaot an o.e. de Mulo in Wolvege. Daor komt 
hi'j in de kunde mit et vroegere Schrievers-
ronte-bestuurslid Jannes Nijholt en gaot 
van die tied of illestraosies en omslaegen 
verzorgen veur tal van uutgiften van de 

Stellingwarver Schrieversronte. 

Uut et niie boek: 

sees Nederlaa binnefi. Doe, 
O 

I meie 1940. tussen ien en twte
n.  

ure in de middag, heurde mien mem et gebrom van v1iegnesie 
Et geluUd wodde de hieltied luder en luder... IYr volgdefl een peer 

vesChfl1k hadde knallefl en dreuflen ZeuVen 
	uftl born- 

mewarpem gooiden 1308 bomnen op de Rotterdamse biflflC5t5 
In tied van tien menuten vullen d'r achthonderdv

Uuffig doOjefl, 

raekten d'r tachtjgduzend meenskt daldOOs en braandefl d'r vier-
entwint1gmi huzen of De evage was enorn! Rotterdam was 

hielefldal 

 

plat 
 bomberdaetl El yolk was hlelendal in de warre 

1k was pas wienenhatfjaot oold. Et heugt In   
flog dak mit mien 

men" in de kaernet zat en dat ze over heur bidelief begon te trillefl. 

1k S niet wat d'r g
ebeurde Mien mern nam me op 'e aa, gaf 

mien zussien een haafld en vieng hielefidal uut heur doett. tegere 

mit Janflie naor de overburen Mtt 'n vieren draefden we twie loge 

trappen op naor de siaopleaemer van sante Jopie en omke Lee" Lies-

veld en gooiden de balkondeuren eupCl. 
Daor, boven op dat balkOn, zag ik de grootSte vlamtuee die ik 

ooit in mien hide leven zien hebbe. 
AS 

een 0sachtige vuutballe 

steeg bi'j hoog bovefl de stad out en ze alles in 't loeht. Et bet 
da'k et 

zoe'n elettermda indrok op me maclet, 
	now nog altied 

baorfien in mien 0
0thoold hebbe. 

tien kilemet lag omdebi'J 	
er van Rotterdam of. Op 

die ofstaand vuulde ik de ye Sc 
kchk hint; nog op mien gezicht 

branen Niet lange daorna° ontwikkelda him d'r ceo hide grote 
rookwolke, dikke roetgolven kwattmen kilernetees veerder dade 
en verduuStttda de loch'. l-taostig trok mien mem oons weer naor 

binnen Wit van schrik atraamp 	
we it 'n vieren de twie grote 

trappen van et boverluiUS of naor oonze benedenV&teP8 en zag-
gen dat mien heit intied ole hUUSk0mmen was. llielendatontda0fl 
rat hi) in de erker. 1k heurde him zeggen: 'Heard KriStUS!' Dc 
FrieSe tad kvam in tieden van nood onverwoestbrr bovend1ien 

ng mien menu naoSt him bi'j de taofel zitten. 
Ts1eugen go  
As kiend van tw 	 'k in 't verJOlg 

ieje leon ik flog suet praOtdfl. 1k leon afliend heu-

ren, zien en vulen. 8k besefte op etzelde 
ogenbhik da  

goed op de g
ezichtefl van mien ooldefl letten mos. 

de ik dat de 00 rokkings op heur 
geziehten de barrernet wodden 

zollen waor ik de oorIog op oflezefl leon. 
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Lily 
Köhler is, sund ze mit et Stellingwarfs in 

anraeking kwam, die tael slim toegedaon. 
 Ze vint 

liekewel dat ze zels et Stelling
warfs  niet machtig genoeg is 

am heur verhaelen 
d'r goed in uut te drokken. Omreden ze 
toch graeg in et Stellingwf5 publiceren 
Wi!, 

vragt ze de hulpe Van vertaelers daor 
ze veul vertrouwen in het. Zo wodde heur 
boek De winter is veurbivertaeld 

deur Pie-ter Jonker, 
Pimmegien isgroot 

deur Sietske 

Bloemhoff, heur kollums deur Sietske 
8
ioemhoff en Sjoukje 00sterj0 en Sjoukje 

Oosterloo het ok zorgd veur de Vertaeljng 
Van DeStoel 

In De Stoe/ bin een flunk tal Ioto uut et 
privébezit Van de 

schriefster 
opneumen en 

et is Veurzien Van een Omslag Van Bauke 
Visser Koenders uut Haulerwiek Et boek 
telt 192 bladzieden en gelt 12,50. 

Verre... Van alle kaanten weren ze, as vliegen op 'e strooppot, of-
kommen om op de Kabberetschoele kennis op te doen in et kab-
beretvak. 

Krek doe ik op mien kaemertien de mi-ma-me-mo-mu-oefening' 
van vrouw Rejewski zat te doen. wodde d'r op mien deure kiopt. 
Mien kostvrouw in do Van Baerlestraote, die mit hadboard van drie 
kaemers vufe maekt had op de zoolderverdieping, zodat se flog 
nicer geld beurde en gieniene nee hoefde te verkopen, had ccii maond 
loden een ni'je jonge anneumen. Ili'j woonde naost mi'j. Hi'j vreug 
as hi'j een plakkien bolle van me lienen kon. 1k seheut in de lach. 

'l3ruun of wit?' vreug ik. 
'Wit,' antwoordde hi'j lief. Mit een vertegen lachien nam hi'j et 

an en loop weeromme naor zien kaemer. Tot mien stomme verbao-
sing heurde 1k de ere morgen van mien kostvrouw dat de pelisie de 
jonge van zien bedde haeld hadde en mimeumen naor et pelisie-
buro. Hij had een verholing mit een rieke perfester. Dc loverboy 
ehanteerde de perfester zo, dat hi'j nut wanhoop de pelisie belde en 
him angeven hadde. 1k ston mit mien oren te flapperen. 

Drie weken laeter wodde ik nuugd op de verdieping beneden 
mi'j your eon homofeest van een modeontwarper die mi'j veurstel-
len wol an een peer vrunties. Mit een kedo in de buse kwam ik de 
kaemer in en mos mi'j een weg zuken tussen tutende, vri'jende 
en hitsige manluden die op hour beurt niet begrepen waoromme 
heur modeonrsvarper zoe'n stomme vrouwelike trot nuugd hadde. 
1k snapte d'r niks meer van. 1k nam eon holing an asof 1k dit soorte 
van porti'jgies de gewoonete zaeke van do werold vun en sleug me 
deur et feest henne. 

1k mos d'r mar an zien te wennen dat de zeden en gewoorston 
van de jaoren vuuftig ommeraek veraanderd veren en da'k mien 
gevulens honderdtachtig graoden dri'jen mos om overleven to kern-
nen. Op de Kabberetechoele zag ik ok dat et 'bon ton' was om mit 
mekeer naor bedde te gaon. Etjok van die aekolige bekrompenhied 
van vroeger mossen we mares veer van oons ofsehudden. D'r snot 
omnseraek op losleefd wodden. As 1k daor as truttig sloebertien nut 
dejaoren vuuftig an toe was wodde mi'j niet vraogd. 

Johnny the Selikieker, eon beroemde en bekende Amsterdammer, 
die pas een gattien in zien heufd boren laoten had, omreden hi'j 
daor so high van wodde. was et uterste veurbeeld van de held die 
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Uutetniye boek: 

veur him. 1k woe bi'j God niet wa'k zeggen mos. 'k Iladde krek et 
homofeest aachter do rogge... had de depertaosie van de oppakte 
gigolo deurstaon en was aenlik niet so onder de indrok van al die 
wellustige foto's. Bob, die krek de ni'je meidegroep 'Z.Z. en de 
maskers' opricht hadde en daor redelik tuksesvol mit optrad, had 
de hope dat mien onsehuld, nao et zien van al disse naektfoto's, as 
sni'j veur de zunne verdwienen zol. 

'Hej' wel es gedaachten had in die richting... an naektfotografieT 
vreug hi'j ni'jsgierig. 

'Nee,' antwoordde 1k. Stief, harkerig en hielendal ontdaon bleef 
ik him ankieken. Mien lichemstael sal boekdielen veur him spree. 
ken hebben, want inienen scheut hi'j as een raket omhogens van de 
baank. 

'Lily, weej' wat d'r bi'j jow an haepert!' begon hi'j venienig. 'Ic 
moo'n eerst es mit twaelf kerels op bedde, eers wodt et niks mitjow 
in 't kabberet!' 

Hielendal verstuverd keek 1k him an. Dit ken niet waor wezen. 
Zat ik op zoe'n ere golflengte as hi'j? \Vodde ik op die Kabberet-
schoele alliend mar opleided om mit kerels op bedde to gaon? 

Zwiegendejutte Bob mi'j nog een koppien koffie in en stak een 
schone fopspeune in et goelende montien van zien aanderhalfjaor 
oolde dochtertien. An dudelikhied niks meer to weensken overlao-
tende leup hi'j naor de gang, hulp me in mien jasse en dee de buter-
deure veur me eupen. 1k moch gaon. Stiekemweg seheuf ik langs 
do lange riegel raemen op do galerij en doe de olbladderde deure 
eupen die naor de treden van een hide smerige trappe leidde. 

Doe 'kin do duustere straote kwam kreeg ik et zo te kwaod dat do 
traonen van onmacht mi'j over do evangen stroomden. Do grauwo 
aovendlocht kreeg vat op mien gedaachten. Amsterdam was niet 
nicer de stad van mien dromen, mar een naachtmorrie. As nochtere 
Ronerdamse begon 1k wakker to wodden. Er heiblok was valen. 
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Op zaoterdagmiddag 30 augustus verscheen tiedens een feestelike bi'jienkomst bij Plan-

tageboekhaandel Zwikstra in Wolvege, behalven de ni'je Stellingwarver Spreukekelinder, 
ok de ni'je dichtbundel van Harmen Houtman uut Et Vene. Eerder verschenen van de uut 
Ni'jhooltpae ofkomstige dichter en schriever de dichtbundels Weerzien (1980) en Veurde 

Zoemerwiend 

Hil leidet mij of, de zoemerwiend, 
deur 't kruzen van zien aosem 
mit de straolen van de zunne. 

Hij tilt et zaand op as een wiendeldaore 
en blaost et in dunne golfies 
over jow huud, die zien blaanke 
winterglaans verleuren is. 

Hi'j verwart mien mooie dag 
deur 't schrutene, reenfelige waeter 
mit kracht deur schoemkoppen 
te verrinneweren. 

De zoemerwiend versteurt mien heufd; 
ik raek je an, mar 't wil niet lokken, 
mien vingertoppen strieden 
mit korrels onwillig zaand 

Een klein gevecht 
om jow te winnen op een zunnedag. 
'k Verslao him as bil schiemer 
de scharpe zunne zien zocht tot odder ropt. 

low huud is koold, 
mar jow woorden gloeien nog.  

vorm (1994). En as et now toeval is of niet, 
percies weer veertien jaor laeter ver-
schient dus now de dadde dichtbundel 

van Houtman Dichterbi'j. 
Et is niet zo dat in die tussenliggende 

jaoren de dichter en tekstschriever niks 
op pepier zette. In tegendiel, Houtman 
schrift een protte. Zo schrift hi'j mit ne-
gelmaot gedichten veur et Stellingwarver 
tiedsch rift De Ovend en veur Bientwark, 
mar ok veur de Stelling warver Spreuke 
kelin der en de Fryske Skriu wers-kelin der. 
Daornaost schrift Harmen Houtman veul 
liedteksten veur et duo Vrouwkje en Jean 
nette en lied- en revueteksten veur et 
gezelschop Flying Stars van Hooltpae. Bu 
tendat schrift hi'j mit riegelmaot verhae-

len veur bi'jglieks de kraanterebriek Op 'e 
schostienmaantel van de Nieuwe Ooststel 
I/n gwerver en De Ste//in gwerf Eerder ver 
scheen d'r ok wark van Harmen Houtman 

in o.e. et Fries Landbouwb/ad, de verzae-
melbundel Ondereigen yolk (1978) en 
Fries/and Dichters Vandaag (1979). 

Behalven verhaelen, gedichten, kabbe 

ret en meziek is Harmen Houtman, die 
in et daegelikse leven warkzem is in et 
ziekenhuus DeTjongerschans in EtVene, 

liefhebber van keunst. Mit naeme de 
etsen van Rembrandt spreken him slim 
an, zodat hi'j hiel graeg 'zoks' in zien ni'je 

boek zien zol. Deur de plezierige mitwar- 



Dichterbij 
gedichten 

king van museum Het Rembrandthuis in 
Amsterdam konnen drie prachtige etsen 
opneu men wodden, waorvan lene ok op et 
omsiag te zien is. 

Grös 

De dichtbundel Dichterbi'jtelt 80 bladzie 

den, kost € 6,50 en is rondomtoe in de SteP 

Iingwarver boekewinkels en bij de StePPing-
warver Schrieversronte te koop. Vanzels Iigt 
dit prachtige ni'je boek ok in de krojen van 
dejaorlikse sutelaktie die op maendagao 
vend 1 september begint. 

As kiend keek hi 
al veerder as zien oophekke; 

de spielen van de box 
wodden de pilaoren van een tempel, 

zien speulgoedauto ommetoverd 
tot riksja in Vietnam 

et zwarven wodde warken, 
zien warken schilderstokken 

uut reisdrift geboren: 
't pelet gruuide onder zien voeten 

'et gras mos gruner wezen 
an de ere kaant...' 

now zit hi'j krebentig 
in een stoel bil een vermoegde ezel 
mit zien gedaachten in grune varve 

en een 'antieke arena' vligt 
dwas over een toendra henne... 

zien sloppe Iinkerwiesvinger wist 
haost de gaanse dag 

naor et kleine koffertien, 
wat klaor staot om opni'j 

'op reize te gaon 

Krummeltien 

In de veurige Ovend is een verkeerd verkoopbedrag nuumd veur de beide Stellingwarver 
viaggen. Bi'j heur priesopgifte was de DokkumerVlaggecentraole uutgaon van een kleinere 

vlagge, van mar 50 bi'j 100 cm. D'r was netuurlik vraogd om een yule grotere viaggen, de 

grootte van de ni'je viaggen is 100 bi'j 150 cm. De pries van de viagge van West-Stellingwarf 
(rood-wit) is daoromme € 32,50 en die van Oost-Stellingwarf (rood-wit mit zwat) € 34,50. 



W. de Jong 

Een vergese reize 

Et was een mooie zunnige dag midden in 
oonze schoelevekaansie. Een dag om wat te 
ondernemen. Wi'j zollen mit oons drienen te 
visken. Wi'j wussen een plakkien waor mit dit 
weer hiel dikke bleien te vangen binnen. Te-
meensen wi'j hadden iene zien die dat dee. 
Hi'j haelde de iene dikke vis nao de aandere 
dr uut. Dat wi'j zollen daor now henne. 
Mit de angels in de haand zollen wi'j oonze 
maot nog even anhaelen. Mar hij zat dr 
een betien verslegen bij. Hi'j kon niet mit. 
Hi'j mos een karregien naor et veld brengen 
waor zien heit en zien beide breurs an et turf-
dreugen weren. Daor op dat veld was kenne-
lik branend verlet van et karregien. Jan ston 
d'r mit een triest gezicht bi'j doe hi'j oons dat 
vertelde. Et vul oons ok zwaor op de lever. 
Mar as kammeraoden laot ie toch niet iene 
zitten ok al was et een zwaore tegenslag. 
Dan eerst mit zien drienen et karregien mar 
naor et veld brengen. Dan mossen de vissen 
mar even waachten. Dr zat niet veule aan-
ders op clan mit et karregien naor et veld. As 
jonge heb ie et niet altied veur et uutkiezen. 
De oolden beslissen en ie hebben et mar te 
doen. 
Et was zoen karregien dat bruukt wodde 
veur et vervoer van melkbussen mar wat 
now bruukt wodden zol veur et vervoer van 
turf. En dat zaggen wi'j al hielemaole niet zit-
ten. Daor was zoen karregien toch niet veur. 
Et leek oons hielemaole niet goed toe. Mar 
ja, as ze daor in et veld dat karregien neudig 
hadden clan mos dat daor mar henne. 
Et was clan ok niet mit zoen goed gevuul dat 
wi'j mit 'n drienen op pad gongen. 
As we now een betien opscheuten clan kon-
nen wi'j laeter nog wel te visken. We weren 
al een betien an de laete kaante en nog 
niet zo veer van huus of et karregien had 
al een lekke baand. Et wol haost niet meer 

rieden. Zo kwammen wi'j dr nooit. Wi'j bin 
dr mar even bi'j zitten gaon om te overleg-
gen. Deurgaon of weeromme en de baand 
plakken? Zin om weeromme te gaon hadden 
we niet en nao riep beraod wodde besleuten 
mar deur te gaon ok al wussen we wel dat 
ze daor in et veld niks an een karregien mit 
een lekke baand hadden. Mar et karregien 
leup veur gien meter. We sjouwden oons 
kepot. Dan mar weeromme. Et baneplakken 
duurde een iewighied. As jongen hadden we 
daor nog niet zoen haandighied in. Veur we 
alle spullen die we neudig hadden vunnen 
hadden was dr al hiel wat tied verlopen. De 
hiele plakkeri'je was ni'j veur oons dat dee 
oons heit altied. De baand dr of was al een 
hiele toer en clan de plakkeri'je nog. Doe dat 
aachter de rogge was mos de baand dr nog 
weer omme. Mit oonze kleine hanen was dat 
haost niet te doen. 
Et was al knap laete wodden doe we weer 
opni'j op pad gongen. De angels en wat 
koolde eerpels om te voeren en een emmer-
tien veur de vissen vanzels. Dat gong ok mit. 
We leuten oons niet zomar uut et veld slaon. 
Etgevuul dat wi'j, nowja mit tegenzin, mit 
een goeie zaeke doende weren was now 
wel hielemaol vot. Mar et veuruutzicht om 
straks te visken maekte weer veul goed. We 
besleuten om mar even bi'j oons visserspiak-
kien langs te gaon. Et was wel een aende 
omme mar clan konnen we al vast voeren. 
We raekten toch op streek en vergatten 
oonze zorgen een betien. Onderwegens 
kwammen we langs de appelhof van oolde 
Oldert. Die was in gien velden of wegen te 
bekennen. Et was een uutgelezen kaans om 
es even te kieken of de appels al te eten we-
ren. Et karregien leuten we op de weg staon. 
Onder de hede deur konnen we d'r krek 
bi'jkommen. We hadden net de buzen vol 



doe in de veerte oolde Oldert dr at raozende 
ankwam. Doe wi'j onder de hede deurgon-
gen bleef Jan in et prikketdraod hangen. We 
hebben him mit oons twienen dr onderdeur 
scheurd. Zien kietegien was wet een betien 
scheurd, mar dat was veur Iaeter zorg. We 
konnen nog net et karregien pakken en et 
op een lopen zetten. Een hiet aende veerder 
konnen we weer wat tot rust kommen en dr 
even bi'j zitten gaon om de appels te pru-
yen. Die weren nog niet hietemaot riepe mar 
smaekten toch best. 
Et was toch veerder clan we docht hadden 
veur wi'j bi'j oons visptakkien weren. En een 
betien muui weren we Ok wel. We konnen 
dr best even bi'j zitten en perbeerden as et 
Ok bieten wot. Jan hadde at gauw beet en 
haetde vusen te hadde op, dat de vis vul d'r 
weer of. We gongen hietemaot in et vissen 
op. Zo now en clan beet en wat klein goed 
vangen, mar bteien hebben we niet zien. 
Mar op et taetst wot et Ok niet meer bieten. 
Dan mar voeren en weer op pad. Straks 
konnen we clan de bleien wet vangen. 
Mar waor mossen we aentik henne? 
Jan zien heit was op twie ptakken mit de 
turven doende en hadde niet zegd waor 
we mit et karregien percies henne mossen. 

Naor et veld, mar waor. Eerst mar naor et 
ptak dat et dichtste bi'j was. Doe wi'j et veld 
at roeken konnen kwammen wi'j veur de 
wiek te staon waor altienig mar een hiele 
smatte batke over tag, et karregien kon daor 
mit gien meugtikhied over henne. Dr zat niet 
veute aanders op as om de wiek henne te 
open. En dat was een aende. Op et eerste 
veld was glen meens te zien. Et aandere 
veld was hietemaot de aandere kaante op. 
We bin d'r eerst mar even bi'j zitten gaon 
en hebben wat appets behemmetd. Dan de 
aandere kaante op. Doe we clan eindetik bi'j 
Jan zien heit en breurs weren, wodden we 
niet zo aorig ontvongen. De man nen keken 
op noch omme, ze warkten gewoon deur. Ze 
zeden alt ienig dat et karregien op et aandere 
veld neudig west was, now was dr gien 
vertet meer van. Ze hadden heur mit veul 
muuite aanders redden moeten. Wi'j weren 
veuls te taete. Et karregien konnen we wet 
weer mit weeromme nemen. Wi'j bin doe stit-
legies ofdreupen en naor oons vissersptak-
kien gaon. Et was at hiet taete doe wi'j mit et 
karregien en wat voornties in et emmertien 
weer thuus weren. De bteien zotlen onder-
tussen wet deur aanderen vongen wezen. 
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Gezaemelike uutgifte drokkeri'je Van der Meer 

en Schrieversronte 

VIak veur de jaorlikse sutelaktie van de Stelling-
warver Schrieversronte verscheen d'r een spik-

splinterni'j boek over de geschiedenis van de 
13 dörpen van Oost-Stellingwarf. Et boek is een 
gezaemelike uutgifte van drokkeri'je Van der 
Meer uut Oosterwoolde en de Stellingwarver 

Schrieversronte. Et wodde schreven deur Henk 

Bloemhoff uut Oosterwoolde, die, behalven dat 

hi'j taelkundige is, ok veul liefhebberi'je an de 

regionaole geschiedenis het. An elk dorp wodt 
een appat heufdstok besteded, en in elk van 
die heufdstokken wo'n een tal interessaante 

biezunderheden 
naorveuren brocht 
over de geschiede 

nis van dat dörp. E 
boek is leegdrum-

pelig van opzet, 

perbeert belang-
stelling op te 

wekken en nuumt 
veul bekende of 

minder bekende 
boeken en ar-
tikels, om de geIn-

teresseerde lezer 

de weg te wiezen 
om nog meer 
te vienen. De 

uutgevers heb-
ben zorgd veur 

een luxe boek 

in een antrekke-

like uutvoering, 
vandaor ok de 

flinke riegel 

foto's, kaorten 
en plattegron- 

den. Alle dattien heufdstokken over de ver-

schillende dorpen bin veerder opfleurd mit 
bestaonde Stellingwarver gedichten, wiels Attie 

Nijboer van De Fochtel op verzuuk ok een tal 
ni'je gedichten schreef. Veerder is d'r een extra 
heufdstok over o.e. et leven van alledag in de 
19e en begin 20e ieuw en over et bi'jgeloof in 
vroeger tieden. Et boek verschient hielemaole 

in kleur en d'r bin behalven oolde foto's ok hiel 

wat ni'je foto's van biezundere plakken in oonze 
gemiente in opneumen. Veur die foto's zorgde 

Sietske Bloemhoff uut Oosterwoolde. De prach-
tige vormgeving van et boek is te daanken an 
Alain ter Schuur uut Wolvege. 
Gien p/ak dot mi'jzo trekt, de heufdtitel van et 



venswoold: over 
en, rrunen, bos err 
en... revers the Se 
binnen ... ! 

boek, is een mooie riegel uut een gedicht van 
de bekendste Stellingwarver schriever van 

vroeger, H.J. Bergveld. Mit geschiedenis, beel-

den, poëzie en niet te vergeten et Stellingwarfs 

hopen de beide uutgevers en de auteur dat d'r 

nog meer belangstelling veur de elgen regio 
ontstaon zal, mit naeme veur de geschiedenis 

en de eigen tael. 

Feestelike prissentaosie bi'j Bruna 

De feeste like prissentaosie van Glen p/ak dat ml'] 
zo trekt was oflopen 30 augustus in boekwinkel 

Bruna in Oosterwoolde. Et eerste exemplaor 
wodde uutrikt an Vrouw G.A.A. Oosterwijk, 

wedevrouw van oold-borgemeister van Oost-
Stellingwarf dr. T.H. Oosterwijk. 

Dr. Tieme H. Oosterwijk schreef indertied et 

prachtige boekwark Not/ties uit de Geschiedenis 
van de Ooststellingwerverdorpen. Deur o.e. dat 

boek brocht hi'j een hieleboel meensken liefde 

veur de geschiedenis en tael van de omgeving 
bi'j. Ok schreef hi'j slim interessaante artikels en 

inkelde aandere boeken over de Stellingwarver 

geschiedenis. Spietig genoeg raekte hi'j in 1989 

weg, op de vusen te jonge leeftied van 65 jaor. 

Omreden dr. Oosterwijk van biezunder groot 

belang west het veur de beschrieving van de 

historie van Stellingwarf-Oostaende, wollen de 

uutgevers heur wardering daorveur nog es ex-
tra onderstrepen deur et eerste exemplaor van 

et ni'je boek an te bieden an zien vrouw. 

Glen p/ak dot mij zo trekt! telt 96 bladzieden en 
gelt € 13,95. Et boek is rondomtoe in de Stelling-
warver boekwinkels te koop en vanzels bi'j de 

Stellingwarver Schrieversronte in Berkoop. 
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Pieter Jonker 

Veurbi 'j, veurbi  'j, veurgoed veurbi 'j 

(Uut et kenniscentrum van de Schreversronte) 

HUISHOUDELIJK 
REGLEMENT 

VAN DE 

LIJKWAGENDIENST 
OOSTERWOLDE EN 

OMSTREKEN". 

DI.  

Dit riegelment is van meie 1928 en in bezit van de Schrieversronte. Et wodde opsteld 
deur et eerste bestuur van de verieninge Lijkwagendienst Oosterwolde en Omstreken dat 
beston uut Ad. Van Weperen. J. Roukema, W. Bosscha, B. v. d. lest en L. H. Koopmans. 
Et doe/ van de verieninge was om tegen een jaorlikse kontribusie of tegen teriefpriezen 
een liekwaegen 'met toebehooren' beschikber te ste/len en heur te belasten mit et re-
ge/en van begraffenissen. De ponghoolder was toe gel/eke boekhoo/der en dat was een 
bezoldigde funktie. Ze mossen heur geld in pr/nc ipe beleggen bij de Boerel/enbaank in 
Oostenivoolde of b/i de Riekspostspeerbaank, zo staot te lezen in et riegelment. Krek 
as de Schrieversronte now, weren zij ok slim gelooid op schinkings en legaoten om 
een reserve foons te stichten. Et bestuur benuumde vaast passeniel: een veurgangetc 
beklieders, luders, dregers en koets!er. En a]' 70jaor oold weren dan koj' glen lid meer 
wodden. Zoksoorte laden zollen dan veur een dubbeltien op de eerste rang zitten, want 
jonger as 55 jaor mo]' lene gulden jaors an kontribusie betaelen. 



HOF & VAN ZWOL 
ACCOUNTANTS 

Wi'j bin een leegdrumpeiig kantoor 

mit zoe 'n 20 mitwarkers. 

Jow kun bij oons terechte veur et saemenstellen, 

beoordielen en konterleren van jaorrekenings, 

adininistratieve- en fiskale diensten en 

advisering opfiskaal en ekenomisch gebied. 

Asjow de leegdrumpelighied van oons naogaon 

willen: dat kan, jow moe 'n dan even bellen 

mit Jelie Hof of Richard Schokker. 

Van der Sandeplein 6 

9471 RX Wolvege 

Till. 0561 - 616715 

Fax 0561 - 613976 

E-mail: info@hofvanzwol.nl  



OR 

w effektief speren 	 L www.bercoop.nI 

vertrouwd gevuul 
en hoge rente? 	 1IVIWI11[IiItvan 

dat overal en altied 	I7kJWIIJitTiiJiJikS11ZI1ltG.0 

ANTWOORDCOUPON 

El 1k wil graeg lnternetlopSperen 
eupenen 

P 1k wil graeg meer infermaosie over 
lnternetbaankieren 

1k wil graeg meer infermaosie 
over een kursus lnternetbaankieren 

1111.1 
jlIii 	B A N K BERCOOP 

Banc Bercoop is een haandelsnaeme van Friesland Bank N.V. 

• Extra hoge rentevergoeding; 

• Direkt, viogge en makkelike toegang; 

• Gratis bi'j- en ofboeken zovule en wanneer 

jow willen; 

Om in anmarking te kommen veur de 

extra hoge rente, moet d'r maondeliks 

een minimaolevoeding van € 1.500,00 

op de betaelrekinge te wezen. 

Naeme: 

Adres: 

PC / Woonplak: 

E-mail: 

Beriekber van: 	 ure tot 	 cire 

Til lefoonnommer: 

Jow kun dis5e antwoordcoupon in con kcvot zonder postzegel 
opsturen noar: Bank Bercoop, Antwoordnommer 30, 
8400 VR Oldeberkoop of faxen naor (0516) 45 17 03. 


