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Et veuroffien - Jimmy Visser 

Zokrek hek et deksel van mien andaenkedeuze weer eupenmaekt om dr weer nije oolde 
dinkies in te doen. 1k zol ems een nije naeme your de deuze bedaenken moeten. 
Andaenkedeuze is wet et beste woord veur zoks as waor ik et veur bruke, mar et moet 
aoriger kunnen. Et is ems een iezeren kiste waor ik van altes in stoppe wat as mit mien 
kiendertied te maeken het. Et bin allegeer veurwarpen mit een emosionete weerde. Dr 
bin dinkies bij van mezets, mar et meerste hek kedo kregen. 1k bin dr atderverschrik-
kelikst btiede mit. Atte keren ak et deksel weer eupenmaeken moet geft dat zoen waarm 
gevuut, mar Ok wet wat stresserigs. 1k heb toezegd dak bij die veurwarpen een verhael 
schrieven zot. Oat hej makketiker zegd as op pepier zet. De verhaelen roegeten mij 
bestist niet uut de plasse en de penne. Attes moet ik nog slim betiemen taoten, mar ik heb 
et betoofd en daor moe'k ok veur staon, hek  teerd. Van at die aorige gevers kreeg ik ok 
heur verhaet bij et andaenken. Ok daor weren prachtige bi'j. 
Gelokkig begint oonze schrieverijeronte eerdaegs weer. De kiub van kreatieve schrievers 
bedoet ik daormit. Daor kom ik vaeke wet op idenen en aanders vieteren ze mi'j wet an. 
Ze zitten je daor echt wet op e huud en speren je niet. Dat is mar goed ok want vaeke 
hej een stok aachter de deure verhipte neudig. 
Evenzogoed he'k me wet wat anhaeld. Et begon zo aorig. 1k had et mit een vrundinne 
over een deusien, waoraj' attienig mar hatstikke goele gedaachten, hermnnerings en 
mooie dingen in stoppen en alto keren as et je wat minder gaot, doej' et dekset los en 
hael ie dr ien ding uut. Daenk daor dan een posien an en et gaot je vast beter. We prao-
ten dr nog wat op deur en ok over et aandere deusien, de andaenkedeuze. 1k nam, om 
et uut te perberen, et poesieatbum van mien moeder mit naor Lycklama Stins in Wolvege. 
Dat reup een protte herinnerings op en verhaeten over de schoetetied. Geweldig. Wij 
hadden een prachtige middag. De weke daorop kreeg ik een breitappe. Een lange tappe 
mit attomaol verschitlendo breisteken, maekt op 'e schoeto in Nijhooltpae, mar dan wet 
haost negentig jaor loden. Zo gong et deur. Bikkels van schaopebonken, een verstol-
tappo, een gimmeleren kanne mit een kraene en slangegien dr an, verpleegstersknopen 

en nog yule meer. Gelokkig is dr nog een protte beweerd bleven. Dr is dus nog genoeg 
te doen, mar dr kan nog wet meer bi'j. Sneup nog wat op e zoolder. Een verhaet dr bij? 
Waog dr even een tillefoontien an en ik kom et haeten. 
Waor ze Ok een andaenkedeuze hebben is bi'j de Schrieversronte. Niet zoe'n kissien as 
1k hebbe, mar een stok groter. Een echt arch of. Ok daor komt geregeld weer wat bij. Je-
wielties van oonze tael. Ok daor kun ze een protte vertelten over hour biezundere bezit-
tings. Wat meugen wi'j Stellingwarvers groots wezen op zoen instituut as do Schrievers-
ronte. Stel je your dawwe eon yolk weren, dat heur geschiedenis votgooid had. We zotlen 
glen toekomst hebben. Veerderop in dit nommer wodt je weer vraogd om mit to doen an 
et schrieven van eon verhaet. Doe mit. Doe mit, io hebben kaans dat et zo niet vorteuren 
gaot. Lichtkaans wodt et ptaetst in De Ovend. 
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Jannes Westerhof 

Kees Stuurman, de laandmeter 

In Meppel bin de meensken leik, omdat de 
gerages van heur ni'je huzen in de tuun 
van de buren staon, de gerages in Woivege 
staon gedieiteiik op 'e grond van de gemien-
te en op e Smiide staon ze zo dichte tegen 
de arfscheiding mit de buren, daj' een keer of 
zesse veur- en achteruut moeten om d'r mit 
de auto in te kommen. Hoe kan zoks now, 
hebben we glen iaandmeters meer? 
Alie reden om es op bezuuk te gaon bi'j 
Kees Stuurman, de bekendste Steilingwar-
ver iaandmeter. Hi'j woont in Berkoop en ridt 
nog in zoe'n auto mit alie attributen van de 
iaandmeter d'r boven op. De auto is vaeke te 
zien, want hi'j warkt sund zien pensionering, 
een jaor of zesse leden, alilend nog mar in 
de Steliingwarven of krek over de greens d'r 
van. Tegenwoordig is hi'j nog vaeke te zien in 
de omkrieten van Eise/Zorgviied en de Bies-
brogge. Dat is vroeger wel aanders west, 
want doe was hi'j doende in hiel Noordoost-
Nederlaand. 
Hoe wodt zoe'n man as Kees now mit hatte 
en ziel iaandmeter? Et het wel even duurd 
veurdat et zoveer was. Hi'j is in 1935 gebo-
ren in Ni'jhooltpae op e zanen. De oolden 
hadden daor een boerderi'jgien. Van de 
legere schoele kan hi'j him meesterAn-
dringa, 'een geweldige onderwiezer' en juffer 
Bakker, meer onderwiezers weren d'r ok niet, 
nog goed herinneren. Daornao naor de ULO 
in Woivege, waor meester Wijnstra grote 
indrok op him maekt het. Die lerer biologie 
gaf op zaoterdagmorgen ies in boekhoien en 
daornao gongen ze de netuur in. Zo herinnert 
Kees him een fietstocht naor de bekende 
entekooi van Kiaver bi'j Gieteren. Klaver het 
him doe et piaantien tormentil zien Iaoten en 
om dat niet te vergeten mos ie mar daenken 
an storm op til. En Kees is dat plaantien nooit 
vergeten. In zien ULO-tied was hi'j al slim 

interesseerd in alles wat mit de netuur te 
maeken had. De roep van de kraeker (kwar-
teikoning) kan hi'j him nog zo veur de geest 
haelen. Visken dee hi'j graeg en zo is hi'j in 
hiel wat weekaenden mit Jeile van der Meu-
len, een voile neve van him, op 'e fiets naor 
De Lemmer west. Morgens om vier ure vot. 
Uut et bedsteeraempien hong een touwgien 
waor Jelie an trok, zodat breur Tjeerd niet 
wakker wodde. In alie stilte vertrokken ze 
clan mit de stokken en de pieren die al klaor 
iaggen naor de Zuderhoeke en as daor niet 
yule te vangen was fietsten ze twaeif kile-
meter veerder naor de Rotterdam merbocht. 
Voorns en baorzen vongen ze, yule groter as 
die ze uut De Kuunder of De Lende haelden. 
In 1953 haeide hi'j et B-diplome. JufferZiji-
stra was de ienige die naor Stienwiek fietste 
om te vraogen hoe et examen was. Zi'j gaf 
Fraans en zangies en was 'streng en recht-
vaardig' zoas blieken dot uut een kraante-
stok van 1966 dat Kees nog aitied beweerd 
het. Ze was doe veertig jaor aan de ULO en 
huushooidschoele verbunnen. 
In de ULO-tied had Kees al yule belang-
stelling veur de zeevaort en veural veur de 
zieivaort en alles wat daor mit te maeken 
het. 'Awwe in De Lemmer te visken weren 
zaggen we et viskerszieien en dat vun 1k 
schitterend.' Graeg was hi'j naor de zeevaort-
schoele gaon, mar dat zat d'r niet in. Vader 
was bange veur de zee, vuulde d'r niks veur 
en de kosten weren hoge. Zo wodde et de 
kweekschoele in Et Vene, mar nao twie jaor 
had hi'j et wel bekeken, onderwiezer wol hi'j 
niet wodden. Et veren bleef trekken en hi'j 
perbeerde et op een Rijnaoke. Al rap was et 
him dudelik dat dat gien veren was. Nao een 
half jaor gong hi'j naor de kursus 'vakontwik-
keling voiwassenen' in Ft Vene. Een oplei-
ding van een jaor mit praktiek en theorie. Hi'j 



Kees Stuurman in de weer bii de Kaele Dunen 
in Appelsche. 

keus et eerste jaor veur betontimmering. 
Pake woonde bi'j heur thuus en was tim-
merman. Hi'j dee veul onderhooldswark in 
kompagnonschop mit Pieter Veurman. Kees 
wus dus waor NJ an begon. Nao dat jaor 
mos hi'j in militaire dienst. Nao vier maonden 
Breda wodde hi'j uutaendelik radiotelegrafist 
in 't Harde. Et was een mooie tied, waor hi'j 
yule in lezen en leren kon. Nao et ofzwaaien 
gong hi'j weer veur een jaor naor de 'vakont-
wikkeling volwassenen', now veur timmeren. 
De kiste vol gereedschop van die tied bruukt 
hi'j now nog. Nao die opleiding kwam hi'j 
bi'j annemer Telgenhof in dienst, waor hi'j 
plefons spiekeren mos. Daor had Kees niet 
al die kursussen veur volgd en doe hi'j een 

tip kreeg van zien neve 
Jelle, die bi'j et arbeidsburo 
warkte, dat Hulsink een te-
kener vreug melde hi'j him. 
In 1959 begon hi'j bi'j et 
bedrief dat in et noorden en 
oosten yule leidings legde. 
Gasleidings, hielemaol doe 
et gas uut Slochteren overal 
kwam, riolering en Iaeter 
leidings veur de kabeltillevi-
sie. Kees volgde de PBNA-
kursus landmeetkundig te-
kenen en is jaoren aovens 
an et leren west. Gelokkig 
is hi'j een aovendmeenske 
en had weinig slaop neudig. 
Eerst was hi'j nog thuus bi'j 
de oolden, die in 1958 naor 
de Bovenweg in et west van 
Berkoop gaon weren. Alles 
dee hij op 'e fiets, mar dat 
was hi'j al die jaoren naor 
Wolvege en Ft Vene wel 
wend. In 1960 vertrok hi'j 
naor Twente, eerst in de 
kost, mar al rap leut hi'j een 
selonwaegen van 12 meter 
laank bouwen in Steggerde. 
Mit tiedelike vergunnings 
het hi'j daor in Denekamp, 
Vriezenveen en Nijverdal 
in woond. In 1969 kwam 
NJ weer in Frieslaand en in 

1974 is hi'j in De Gediek in een huus wonen 
gaon, omdat de waegen veur een gezin mit 
twie kiender te klein was. 
Tussendeur het hi'j in 1962 nog een p0-
sien op 'e gasfebriek in Grunningen warkt. 
Vader leek et mooi dat hi'j een 'echte' vaaste 
baene kreeg. Mar dat was him niks, 'in de 
kost bi'j een pensioneerde spoorbeambte 
an t Schutendiep en altied binnen warken, 
hooguut bi'j toerbeurt buten een posien wae-
terpassen'. Doe de uutvoerder van Hulsink, 
die him destieds anneumen had, op een 
zaoterdagmorgen langes kwam en zee dat 
hi'j 'morgen' weer bi'j him beginnen kon, was 
Kees rap uut Grunningen vertrokken. 



Sund 1978 woont Kees in Berkoop en van 
daoruut het hi'j alderhaande projekten in 
Noordoost-Nederlaand daon. Hiel yule 
waeterpassen, niet alliend wark, mar Ok 
een hobby van him. De kabeltillevisie was 
interessaant. Et begin van de schottels het 
hij mitmaekt. De eerste kwam op et Uni-
versiteitsgebouw, waorbij de Martinitoren et 
vaaste punt was. Deur zien belangstelling 
veur de zeevaort was hi'j op 'e hoogte mit 
hoekmetings. Hi'j het altied kursussen volgd 
om bi'j te blieven, mar doe et uutzetten mit 
laserstraolen begon was veur him de ao-
righied d'r of. Wit et gps-systeem is d'r niks 
meer an en ie hoeven niks meer te weten'. 
Van 1995 tot 2002 het hi'j veur Hulsink bi'j 
et GEB in Emmen warkt. Deur de satellieten 
was et 'oolderwetse' meten niet meer neudig 
en was d'r veur him gien wark meer. 'Et til-
levisietekenen was me niks'. Tegen de haast 
van 2002 gong hi'j tegen zien zin mit pensi-
oen. Hi'j kreeg een 'iezeren haanddrok' mit, 
de auto mit alle meetspullen, die niet meer 
neudig weren. 
'1k vul in een gat. Alle gesprekken op vakge-
bled en alle kontakten vullen vot. 1k praotte 
graeg over geologie, archeologie, astrono-
mie, biologie, netuurkunde en scheikunde. 
miens was dat allegeer vot. Daor komt bi'j 
dat je yak verdwenen is, niks meer grote en 
kleine vellen papier, alles in de komputer. Et 
geft een betien et gevuul dat alles veur niks 
was. Mien iezeren haanddrok het ml'] d'r 
liekewel weer bovenop hulpen. In de winter 
bin ik begonnen de Bekhofschaans op te 
meten. Dat moet trouwens in de winter, want 
ie moe'n goed zicht hebben en dus glen 
blad an de bomen. 1k zag in et fotoboekien 
Berkoop in beeld uut 1984 van Annema en 
Berkenbosch een schets van de schaans. 
De lijnen weren in et veld nog zichtber.' 
Bi'j et meten ontdekte hi'j dat et niet zo mar 
een schets was. 'De schaol kon ik vaas-
testellen en et dee blieken dat een diel van 
de schets daormit kiopte. Dan moest de 
rest ok kloppen. Doe he'k een tekening van 
de schaans maekt. 1k wus niet dat Land-
schapsbeheer Friesland opdracht had om de 

schaans in ere te herstellen, mar dat ontdek-
te ik doe een buro bi'j de schaans doende 
was. Zo bin ik in kontakt kommen met 
Landschapsbeheer en heb 1k de tekening an 
heur geven. Zo is de balle an et rollen kom-
men. Daornao kwam de Tolbrogge-schaans 
tussen Berkoop en Ooldehoorn.' Now is hi'] 
drok doende bi] de Blesbrogge. Et waeter-
schop wil de dieken hoger en et Fryske Gea 
is mit de netuurweerden doende. 'Een diel 
van de gracht van de schaans komt d'r weer 
in. De Historische Verieniging Weststelling-
werl is d'r Ok bi'j betrokken en de perveensi-
aol archeoloog gaot proefsleuven maeken. 
Et profiel van de oolde weg naor de schaans 
is vunnen en komt d'r diels weer in. Et kan 
een hiel mooi projekt wodden.' 
In de meimaond hebben Kees en zien 
vrundinne mit de zende een halve bunder 
lang grOs mi'jd om de piketten te speren. 
Ze bin een weke doende west mit et hujjen. 
Behalven al et wark an disse schaans is 
Kees tegere mit Hans Salverda doende mit 
et onderzuuk naor de laandweer langs de 
Drents-Friese greens bi'j Zorgvlied. Een 
trajekt van zoe'n drie tot vier kilemeter. Et 
profiel mit een potzolstruktuur hebben ze 
al ontdekt. Et is 'een opgeworpen aarden 
wal' van zoe'n vierhonderd jaor oold. Kees 
daenkt dat ze d'r nog jaoren an warken kun-
nen. Et zwatte gat van Kees is vot en mit 
de 'iezeren haanddrok' en zonder digitaole 
hulpmiddels belanen ze vast niet in de tuun 
van de buren. 



Pieter Jon ker 

Uut et kenniscentrurn: 

Veertig jaor leden nam Haans Bron 
ofscheid as gemienteontvanger 

Op 16 december 1989 raekte de oold-gemienteontvanger van Oost-Stellingwarf Haans 
Bron weg. Aenhik hiette hij van Hans Baron, mar in et Stellingwarfs klonk et altied as 
Haans Bron. Nao zien wegraeken wodde dudelik dat hi'j bi'j testement een Iegaot 
beschikber stelde an de Stichting Stellingwarver Schrieversronte. Dat Iegaot beston 
uut een geldbedrag van 3000 gulden veur et Stellingwarfs woordeboekwark naost een 
Makkummer eerdewarkbod (daor doukies meer over) en een plakboek mit knipsels 
van onder eren zien eigen schrieveri'je in et Stellingwarfs. Et bestuur van de Stichting 
Stellingwarver Schrieversronte stelde een Haans Bron Foons in en spendeerde Iaeter 
et geld op een peer gulden nao inderdaod an et Stellingwarfs Woordeboek. Mar mit 
die peer euro's van now hoolt et bestuur binnen de Schrieversronte-orgenisaosie toch 
de naeme van Hans Baron in ere. Hoogste tied om es in De Ovend ommedaenken te 
geven an et leven en de Stellingwarver aktiviteiten van disse 'echte zeune van et Stel-
lingwarver Iaand', zoas borgemeister dr. T.H. Oosterwijk Hans Baron in 1968 nuumde 
bi'j die zien ofscheid as gemienteontvanger van Stellingwarf Oostaende. 

46 jaor 
In 1968 nam Hans Baron nao 46 jaor ofscheid van zien warkgever de gemiente Oost-
Stellingwarf. Op  4 juli 1968 verscheen op de veurpagina van de Nieuwe Ooststel-
lingwerver een groot artikel over et ofscheid van de haand van Anton J. Spoelstra, de 
uutgever en de ienigste redakteur van de kraante in die tied. Spoelstra eupende mit 
een kop in et Stellingwarfs: Haans Bron zet er nao 46 jaor een punt aachter. De aan-
dere helte van de veurpagina wodde trouwens in beslag neumen deur et ofscheid op 
diezelde dag (1 juli 1968) van een aander instituut in Oost-Stellingwarf, drs. J.C. Kok, 
de direkteur van de Rieks HBS. Opmarkelijk is trouwens dat Kok mar vief jaor direkteur 
west het en toch al een klinkende naeme opbouwd hadde. 
Baron gong op eigen verzuuk, 63 jaor oold, mit vervroegd pensioen. Hi'j zee tegen de 
kraante 'De vrouw wodt dr niet vlogger op en d'r moet toch een keer van opholen kom-
men.' Et ofscheid wodde hullen in een butengewone raodsvergeerdering op vri'jdag 28 
juni 1968 mit om 16.30 ure een receptie veur de inwoners van Oost-Stellingwarf in de 
hal van et gemientehuus in Oosterwoolde. 

Op 10 juli 1922 wodde Baron ansteld as volontair. Op 15 oktober 1924 wodde hi'j as 
tiedelik ambtener benuumd en verdiende 200 gulden jaors. Laeter wodt hi'j in vaaste 
dienst benuumd en krigt een traktement van 450 gulden jaors. Op  29 september 1941 
krigt Baron van borgemeister Bontekoe een tillefoontien mit de bosschop 'Benuumd 
bi'j besluut van heden nommer 1 tot gemiente-ontvanger. Kom mar even beneden 
om de led of te leggen.' Die benuming vun plak in bezettingstied en dat hul in dat de 
borgemeister alle macht hadde. Baron hadde doe trouwens alle rangen al deurlopen. 
En gemiente-ontvanger bleef hi'j tot zien ofscheid op 1 juli 1968. Et hul trouwens wel 
in dat hi'j op 10 juli 1962 veertig jaor in dienst was van de gemiente Oost-Stellingwarf. 
Baron kreeg doe tiedens een raodsvergeerdering een prachtig bod van echt Makkum- 



mer eerdewark anbeuden mit 
op de veurkaante et gemiente- 	Daankbetuging 
waopen en op de aachterkaan- 

van dehaand 
veld, die vroeger heufdkemies 
ter sikketerie was, 	naost de 	Ik mos  • U 	 • busse  - 	U 

tekst Aangeboden aan Hans I En dr bin •' 	•• 	• • I 
Baron 	gemeente-ontvanger 	Dit had 	 *9 

van Ooststellingwerf bif zijn 40 	En dan nog hiel wat 	• - 
jarig ambtsjubileum 1922 10 full 	Ze kon Y haost 	 - 
1962. De tekst van Bergveld 	Geleuf mar gerust, disse  •g o 
ludet: Daj 	as 't ken, nag her- 	Allemaol hattelik bedaankt van tiMti!•JPL enh.t 
werts jaoren/Zonder kwaolen 
of bezwaoren/Oonze 	uutbe- 	H. Baron  
taelder bileven/Mar oons glen 	gemiente-ontvanger 
semaosies schrieven! Et bod 	van Ooststellingwarf  
maekte diel uut van et legaot 	- 
dat de Stichting Stellingwarver 
Schrieversronte in 1990 kregen 
het en et hangt te pronken in Berkoop. Et ooldste raodslid Liekele de Vries voerde et woord in 
de raod, naost borgemeister Bontekoe en gemientesiktaoris dr. Tieme H. Oosterwijk. Ok oold- 
gemientesiktaoris Roelof Oosterwijk kwam aachter et bottien. Oosterwijk sr. getuugde van een 
jaorenlange saemenwarking in grote kollegiaoliteit en vrundschop. Aorig is et nag te melden 
dat in diezelde raodsvergeerdering besleuten wodde an de noordkaante van de vaort tussen 

Oosterwoolde en Appelsche een fietspad an 
te leggen en an de zuudkaante een weg. Mid- 

7rieven' dags kwammen de kollega's van de sikketerie • . 	.- thuus bi'j de jubilaoris op bezuuk en van de 
- •.•. is 	 begonnen  ,. 	passenielsverieninge kreeg hi 	de encyclope  j 

• .- 	- 	• 	- _____ die van Frieslaand. Baron stuurde bi'j die ge- 
aske-emmers - 	- 	. 	•. bij  , 	_ legenhied an verschi$lende kollega's buten de 

7eb nog lange alles -  gemiente een brief rondomtebedaankenveur 
P weer zo veer, de gelokweensken. Hi'j stuurde okwat kraan- 

s toekem weke 	all- leven 	•e teknipsels mit en gaf in de brief nag even uut- 
7 hoeven d r niefiens veur  ,• 	•- - 	leg over tal van Stellingwarver woorden, zoas 
is 	• 	., •- 	- verponninge, 	semaosie, 	sjoksebroeken. 	Hi'j 

A schrift daorin ok: 'De Heer Bergveld en 1k zijn 
• - 	- 	- It grate voorstanders van het Ooststellingwerfse 
- 	aanders mar 'twde •.st, p 	dialect.' In kraante stan een daankbetuging 

dit een 	 meer kost. van zien haand in et Stellingwarfs. 

Al gauwachtig nao et jubileum plaetste de ge-
mienteontvanger een oproep in de kraante, in 
et Stellingwarfs, am de reinigingsrechten te 
betaelen. 



Neffens de kraante van 9 augustus 
1962 stroomden de betaelings bin-
nen bi'j de gemienteontvanger en 
Baron leut de kraante weten dat et 
Iichtkaans anvieterd wodden moet 
om de anslagbiljetten van et Riek 
en de gemienten in et vervolg mar 
in dichtvorm te versturen. Hi'j gaf 
ok een peer veurbeelden, o.e. veur 
de schoelegeldanslag. 

Baron hadde inienend de smaek te pakken en sund 1962 schrift hi'j riegelmaotig riempies 
in de kraante, alderdeegst verscheen dr in augustus 1962 in de VVV. Weekagenda voor 
Arnhem een riemstok in et Stellingwarfs van zien haand over de vekaansie die ze in Arnhem 
deurbrocht hadden. 

Hans Baron (1905-1989) bij zien ofscheid as 
gemienteontvanger van Oost-Stellingwarf op 

28 juni 1968. 

In 1966 was d'r ommedaenken veur zien 
jubileum as gemienteontvanger. Hi'j is clan 
25 jaor in die betrekking. Et datzelde jaor 
warkte hi'j riegelmaotig mit an 't klubblad 
van de sportverieninge DlO in Ooster-
woolde mit kotte humoristische verhaelties 
in et Stellingwarfs en vaeke over kiender. 
Twie veurbeelden daorvan zien jim op de 
volgende bladziede. 
Ok in de eerste helte van 1967 schreef 
Baron elke keer nog veur et klubblad 
van DIO. In 1969 verschenen een peer 
bi'jdregen van zien haand in et Stelling-
warfs in Dorpsnieuws, de dOrpskraante 
van Else. 

Mar weeromme naor zien 
ofscheid in 1968 
In et Vrije Volk van zaoterdag 29 juni 1968 
staot te lezen dat borgemeister dr. T.H. 
Oosterwijk van oordiel was dat de hiele 
bevolking Hans Baron as een rechtschao-
pen meenske kennen leerd hadde en dat 
Baron him as zeune van et Stellingwarver 
Iaand him nooit verloochende. Oosterwijk 
beud een goolden gelozie mit inskriptie an 
naodat hi'j ok nog zegd hadde dat Baron 
iene van de beste gemienteontvangers 
in de perveensie Frieslaand west hadde. 
Hi'j kende de meensken en wus hoe as 
hi'j mit heur ommegaon mos. Gemiente-
siktaoris W.C. Waling voerde ok et woord 



en prees Baron om zien lenvoold. Anne A. van 
Weperen beud uut naeme van et bestuur van 
de woningstichting een boekebon an omreden 
Baron ok kassier van de woningstichting was. 
En zolange as hi'j dat daon hadde, weren ze 
noolt in de rooie cieferties belaand. Van netao-
ris Lindeijer kreeg hi'j een grote kiste segaren, 
want d'r weren nooit glen muuilikheden west, 
mar et hadde altied wel een protte segaren kost. 
Dudelik wodde ok deur de sprekeri'je dat Ba-
ron wel graeg es een fleurig verhael vertellen 
moch. In zien daankwoord ston Baron ok stille 
bi'j zien jeugd in Else. Dat hi'j bi'jglieks vroeger 
lopende naor de MULO in Oosterwoolde mos 
langs zaandwegen. Zien oolden hadden glen 
geld veur een fiets. Laeter kreeg hi'j een half-
sleten fiets. In de tied dat hi'j volontair was op et 
gemientehuus mos hi'j jaors ok nog 25 gulden 
lesgeld betaelen an de borgemeister. En hi'j ver-
diende niks. Dat vun hi'j veur zien oolden aenlik 
wel hiel slim. Hans Baron was geboren op 14 
feberwaori 1905 as zeune van Gerrit Baron, ar-
beider te Appelsche en Femmigje Bos. Hi'j was 
ienigst kiend. Zien oolden hadden laeter een 
klein boerespullegien in Else. 

Et verslag in et Vrije Volk sluut of mit: Al deze 
sprekers overhandigden stoffelijke blijken van 
waardering. De heer Baron dankte zichtbaar be-
wogen.' Wat is tael toch mool! En de bevolking 
maekte volop gebruuk van de gelegenhied om 
de receptie te bezuken. 
Opvalend is et ok dat Baron slim hecht an een 
juuste taekopvatting van een ambtener. De 
ambtener is d'r om de burgeri'je te dienen en 
de belangen van de burger vormen de ienige 
grond veur et overhiedsoptreden. Baron gaot 
daor uutgebreid op in. Opmarkelik is et dat in et 
persoonlik archief van Baron een brief van 28 

juni 1945 te vienen is van Hendrik Vondeling as waornemend borgemeister en Roelof Ooster-
wijk as loco-siktaoris van Oost-Stellingwarf an et passeniel van de gemiente. Et gaot feitelik 
om een brief van menister BeeI van Binnenlaanse Zaeken. En aenlik bin de woorden van 
Baron letterlik weeromme te vienen in die brief van 23 jaor eerder. 

Stellingwarfs in et ambtelike verkeer 
Onder disse kop verschient op 28 november 1952 in de Nieuwe Ooststellingwerver een an-
kondiging van de publikaosie van twie brieven die mit en deur de gemiente wisseld binnen. 
Letterlik staot d'r in de kraante: 'De keuze der correspondenten viel, zowel bij vraag als ant- 



woord op het Stellingwerfs.' Neffens et kraan-
testok vunnen Borgemeister en Wethoolders 
et van belang dat een Stellingwarfstaelige 
brief mit klachten Ok een bescheid in de 
IandstaaI' verdiende. Et Kollege vun et goed 
dat beide brieven publiceerd wodden in de 
kraante. Et gong om de perbiemen van et te-
gen van de beerputten bij de ni'je wonings 

Borgemeister dr. T.H. Ooste,wijk (r) bödt gemiente-
ontvanger Hans Baron een goo/den gelozie mit inskriptie 

an bil die zien ofscheid op 28juni 1968. 

an et Smidslaentien in Appelsche. Et was een 
kruderige brief en die wodde ondertekend 
deur Jim onderdaonige, een anwonende van 
et Smidslaentien. Die onderdaonige was de 
Stellingwarver schriever H.J. Bergveld, die 
sund 1946 as administrateur op Beatrixoord 
warkte, mar veur die tied in dienst was van 
de gemiente Oost-Stellingwarf. Disse Eupen 
Brief is ok nao et wegraeken van Bergveld in 
1966 nog een keer publiceerd in zien boek 
Klaeterjaegers (1976) en daor nao te lezen. 
En d'r zit een kopie van et bescheid van Bor-
gemeister en Wethoolders in de mappe van 
Baron en daor kuwwe Iichtkaans uut ofleiden 
dat et Kollege an Baron vraogd het om et be-
scheid in et Steltingwarfs te schrieven. Op dat 



Den 	 - 

negentienhon erd vjjf, verseheen voor mjj, A.mbtenaar van den Burgerljjken Stand der 

gemeonte OostseWngwerf>...T 	- 

oud .. jaren, van beroep 	2./'---_, wonende to 
aangifte deed, dat den 

-. dezes jaars, des 	....... middag8 to 	........ uur, te 
eon kind is geboreuhet .r ..........e1jk geslacht, aan hetwe& do voornaaV.- 

...V.......... gegeven 	 worden; van welk kind 
is bevallen: 

/7 

.; 	 ........ 

Daze aangifte is gesoh)e,in .ogenwoordigheid van 

.. oud . ....... jaren v ii boroep 
, onende to 	 .. en  

oud 	 ... jaren 
van beroep 	Jc/c 	...., wonende te ...  

Biervan heb 1k deze akte opgemaakt, en na voorlezing geteekend nevens  

Geboorteakte van Hans Baron (14 feberwaori 1905 - 16 december 1989). 
(Mit daank an de ofd. Burgerzaeken van de gemiente Oost-Stellingwarf.) 

mement was mr. G.A. Bontekoe 
borgemeister en Roelof Oos-
terwijk gemientesiktaoris. Now 
kenden beide mannen Bergveld 
netuurlik goed dat et kon ok wel 
wat lieden. Et bescheid wodde 
dus ok in de kraante zet. 
Mar zo liggen d'r in et plakboek 
van Baron nog wel meer deur-
slaegen van brieven in et Stel-
Iingwarfs, die as de gemiente 
schreef. Zo is dr een brief, ok 
op riem, van 15jannewaori 1965 
van Borgemeister en Wethoolder 
van Oost-Stellingwarf an Anne 
Klaozes Zwat te Appelsche (zie 
hiernaost). Op dat mement was 
Bontekoe doende mit zien laeste 
jaor as borgemeister en dr. T.H. 



tOLEN o 
r<, 

rA'v/ 

O(ç 
V) 	 Z2Y'GOD 

i2 1o(1th fk2 	• 

De veur- en aachterkaante van et bod van Makkummer eerdewark dat Haans Bron as 
gemienteontvangerop 10 full 1962 anbeuden kreeg doe hi] veertig jaor in dienst was van de 

gemiente StellingwarI Oostaende. 

Oosterwijk was sund 1958 gemientesiktaoris en zol in 1965 Bontekoe opvolgen as borge-
meister. 
Een betien jammer is dat de woordvolgodder niet altied goed is en dat komt omreden Baron 
toch graeg riemen wil. Zo moet te moeten wieken wezen wieken te moeten en hebben daon 
moet wezen daon hebben. 

1972 
In 1972 wodt Hans Baron drekt nao de oprichting lid van de Stellingwarver Schrieversronte en 
het kontakt mit Henk Bloemhoff. In datzelde jaor levert hi'j ok twie keer bi'jdregen an de rebriek 
Uut de pultrum van de Stellingwarven in de Liwwadder Kraante mit kot humoristisch wark. Daor-
nao hoolt hi'j op mit zien schrieverie in et Stellingwarfs, mar blift tot zien dood in 1989 wel mit 
belangstelling lid van de Schrieversronte. Nao zien dood dot blieken dat hi'j veural ok et tael-
onderzuuk van et Stellingwarfs een waarm hatte toedreug, omreden hi'j een Iegaot bestemt 
veur et woordeboekwark van de Stichting Stellingwarver Schrieversronte. Mar et felt dat ok et 
Makkummer eerdewarkbod en zien persoonlike plakboek een plakkien kriegen mossen bi'j de 
Schrieversronte sprekt een prachtige wardering uut jegens de instelling, die heur veur tael en 
kultuur van de eigen streek inzet. Daoromme alliend al verdient Haans Bron et dat zien naeme 
mit ere beweerd blift in de geschiedenis van de Stellingwarver Schrieversronte. 
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Sietske Btoemhoff 

Jaorlikse hiemkundemiddag goed bezocht 

Johan Veenstra lest veur tiedens de jaorlikse hiemkundemiddag. Op de aachtergrond links twie 
Ieerkrachten van De Triade in Wolvege. 

Op 24 september wodde in et gebouw van 
de Stellingwarver Schrieversronte in Ber-
koop de jaorlikse hiemkundemiddag veur et 
passeniel van alle basisschoelen in Oost- en 
West-Stellingwarf holen. De middag wodde 
deur een funk tal schoelen bezocht, mit me-
kere woonden een kleine dattig meensken 
de bi'jienkomst bi'j. 
In et eerste diel van de middag vertelden 
leerkrachten van De Triade uut Wolvege over 
heur veurleesontbijt eerder dit jaor. Veur dat 
ontbijt wol de schoele een schriever nugen 
en dit keer es iene uut de eigen streek. Dr 
wodde kontakt zocht mit Johan Veenstra 
en die was bereid om an et projekt van De 

Triade mit te warken. Veurdat et an et ontbijt 
toe was, gongen de leerlingen eerst ien en 
aander over de schriever uut Ni'jhooltpae 
uutzuken. Daornaost moest, an de haand 
van foto's, een petret van Veenstra schilderd 
wodden. Bi'j et ontbijt las Johan Veenstra 
kienderverhaelen veur en konnen de leerlin-
gen him vraogen stellen. Daornaost mochten 
ze mitdaen ken over de titel van zien ni'je 
boek dat in 2009 verschienen zal. 
De petretten die deur de leerlingen van De 
Triade schilderd binnen weren tot halverwe-
ge oktober in de hal van et gebouw van de 
Schrieversronte te zien. 
Naodat Johan Veenstra Ok op de hiemkunde- 



middag twie van zien verhaelen veur kiender 
veurlezen had, wodde d'r ni'j Iesmateriaol 
prissenteerd. Zo was d'r veur alle schoelen 
o.e. de ni'jste novelle van Sjoukje Ooster-
100 Onbewoond Ellaand mit bi'jheurend 
verwarkingsmateriaol. Daornaost beud de 
Stellingwarver Schrieversronte alle schoe-
len in West-Stellingwarf et boek Dirk Kerst 
Koopmans, schi/der van de Scheene an, 
en veur de schoelen van Oost-Stellingwarf 
was d'r et boek Glen p/ak dat mij zo trekt! 
De 13 dorpen van Oost-Ste/Iingwarfvroeger. 
Behalven et uutdielen van lesmateriaol was 
d'r ok overleg over et nog te ontwikkelen 
materiaol. lene van de idenen die dit keer 
deur et onderwiesveld opperd wodde was 
een Stellingwarver scheurkelinder veur de 
groepen I tIm 4 en iene veur de groepen 5 
tIm 8. Veur dat idee was een protte bi'jval, 
zodat naogaon wodden zal as disse weens 
uutvoerd wodden kan. 
As laeste van de middag vertoonde Jan de 
Vries van Wolvege fllmbeelden over Dirk 
Kerst Koopmans, die hi'j een posien veur die 
zien overlieden opneumen had. Op de beel-
den is de schilder van de Scheene te zien, 
o.e. kuierende en vertellende in et prachtige 
gebied rond de Scheene in West-Stelling-
warf, mar ok in zien atelier in Balk. Van al 
dat beeldrnateriaol (mit mekere zoe'n drie 
uren) zal een speciaole film veur et basison-
derwies klaormaekt wodden. 

Hcirmen Houtmcin 

Ni 
I 
 je haost 

Begint mien haast 

mit reenfels in et veurheufd 

of as 1k niet meer 

'kollega' zeggen kan 

Bi'j et tal briefies 

in mien busen, 

dat mien onThoold in letters dregen. 

As 1k thuuskomme 

z6nder waor ik veur votgong 

of as ik elke dag 

de haoren telle 

die op mien schoolders valen binnen? 

Mien haast 

speult mit mien zoemer, 

een spel dat slimme spannend is... 
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A) 
Tiedens do bestuursvergeerdering van 22 oktober wodde Johan 
Veenstra deur veurzitter Ype Dijkstra mit een boek, bloemen en goeie 
woorden in et zunne glen zet. 

Schriever en verteller Johan Veenstra het begin oktober veur 
de 2500ste keer argens verteld uut eigen wark. Dat was veur 
de bewoners van de Kempenaersstaote in Et Vene. Veenstra 
begon in de haast van 1971 mit zien schrieveri'je in et Stelling-
wails. Krap een jaor laeter vertelde hi'j veur de eerste keer uut 
eigen wark op 'e brulloft van Karst en Saakje Berkenbosch in 
et dorpshuus op Der lzzerd. De wekelikse stiekelstokkies veur 
Omroep Frieslaand hebben zien optredens indertied geweldig 
anvieterd. De schriever het een grote bekendhied kregen deur 
zien radiovertellegies en wodt sund die tied overal vraogd 
om veur alderhaande verienings zien verhaelen te vertellen. 
Hi'j reist zodoende deur et hiele noordoosten van et laand: 
van Twente tot de Wadden. Deur de jaoren henne het hi'j in 
et schoft van zien optredens veur een kleine honderdvuuf-
tigduzend euro an eigen boeken en cd's verkocht veur zien 
uutgever de Stellingwarver Schrieversronte. De grote klapper 
van de laeste jaoren was vanzels zien autobiografische roman 
Een brogge van glas'. Et doel is dat d'r toekem jaor, viak veur 
de sutelaktie, een ni'je roman van Veenstra uutkommen zal. 
Op 'e vraoge as hi'j nao die 2500ste keer gewoon deurgaot mit 
vertellen zegt hi'j: "Zolange a'k et platte van de voeten onder-
hole en ze me vraogen blieven, blief 1k mit genoegen et pad 
uutgaon, want et is meraokels mooi wark." 





R! 

Sjoerd Hoogenkamp is detektorammeteur en deur at zien zuuktochten in de Ste//in g- 
warven een bekend gezicht. As hi] een stok /aand op wit moet hi] a/tied eerst toe- 
stemming vraogen an de eigener of an de pachter en zo kent hi] noga/ wat meens- 
ken. Butendat wit/en veu/ meensken wet es een praotien maeken mit zoe'n vremde 
snuter. Et is trouwens de vraoge as Sjoerd wet een 'ammeteur' is, want naost zien 

wark bi] de gemiente West-Ste/tin gwarf, bin de gedaachten haost attienig mar bi] de 
'voonsten'. Ok wat zien opteiding betreft is hi] op dat gebied glen ammeteur. Hi] het 

museotogie studeerd an de ReinwardtAcademie (onderdie/ van de Amsterdamse 
Hogeschoo/ voor de kunsten) en is daordeur 'een a//round erfgoedprofessionat'. 

De meensken die van die schoete kommen weten et neudige van geschiedenis en 
- I&inst, archieven, resteraosiemethoden en zok-zo-wat. Dat dot b/ieken uut zien ar-

tikels in De Stelling, at tiedschrift van de historische veriening Westste//ingwerfe.o. 
Sjoerd is in 1970 geboren in Oosterwoo/de en was as kiend at in de 

omkrieten naor fossicton an et zuken. A/tied attienig, hi] het daor nooit 
: 

	

	ondersteuning bi] had van onderwiezers of aanderen. Jammer, want 
' aj' nog zo jong binnen is et zonder hutpe muuitik om aorige zuukptak-

ken te vienen en om kennis te vergeren. Femitie en vrunden hebben 
et nooit echt begrepen en vreugen wet es: 'Wanneer doe]' es normaa/'. 
Toch is hi] d'r a/tied mit deurgaon, taeter mit de metao/detektor, en is 

dus nooit 'normaa/' wodden. Et zuken mit de detektor en at/es wat daor 
mit van doen het, en dat is hiet vute, is veur him van 'tevensbetang'. 

In zien Amsterdamse tied, die een jaor of zesse duurde, kwam d'r niet 
vute van, mar doe hi] daornao in Wotvege wonen gong, was hi] niet 
meer te ho/en. Sjoerd zocht at zoe'n vieventwintigjaor, haost a/tied in 

de Ste//in gwarven en veeiweg et meerst in de Westhoeke. 
;. Glen wonder dat daor et p/ak is dat him wat dot: 't Voetpad. 

_____ 



Binnen en buten de Stellingwarven is disse 
ienvooldige naeme een begrip. Niet dat 
et een beroemd kuierpad is in ien van de 
belangrieke kuierroutes die d'r tegenwoor-
dig binnen. Dr wodt trouwens hiel wat meer 
fietst as lopen op 't Voetpad, dat zo smal 
is, daj' mit mooi weer zomar van de sokken 
reden wodden aj' niet uutkieken. In de Een-
voudige memories van Johan Hepkema van 
rond 1900 wodt 't Voetpad al as een gegeven 
nuumd in een stokkien dat veur een detek-
torammeteur van belang is. 'Opmerkelijk is 
het', staot d'r, 'hoeveel huisplaatsen hier in 
de verspreide buurten worden gevonden bij 
't graven in den bodem. Ja, in Scherpenzeel 
en Spanga, oostelijk van 't Voetpad, is bijna 
geen stuk land of er heeft een huis gestaan. 
Minstens drie eeuwen geleden zal de be-
volking hier veel grooter zijn geweest, wat 
ook blijkt ult de vele kerken die er hebben 
gestaan'. Langs 't Voetpad, dat van Span-
gehoek tot Munnekeburen lopt, was lang 
eden de 'bewoningslijn'. 'le vienen d'r weinig 
16e-ieuws of recenter spul, meerstal bin de 
voonsten uut de 15e ieuw,' zegt Sjoerd. 
Aj' in Spangehoek an et begin van 't Voetpad 
staon, kuj' je nauweliks veurstellen dat d'r zo-
yule huzen langes staon hebben. Op de re-
genachtige aovend in de naozoemer, dawwe 
d'r binnen, is et ienzem en stille. Ft eerste 
waj' zien is et hof van Spange, waor de 
schilder van de Scheene, Dirk Kerst Koop-
mans, begreven is. Mar naor dat hof gaot de 
belangstelling van Sjoerd niet zo arg naor 
uut. Hi] vertelt votdaolik dat hi'j op et stok-
kien laand d'r naost len van zien topvoonsten 
vunnen het, een zulveren muntbroche van 
ongeveer 1270, die now in et Geldmuseum in 
Utrecht is. '1k zuke al vieventwintig jaor, mar 
vaeke vien ik niks. Dat geft niks, want veural 
hier is et altied prachtig om te lopen, wat 
veur weer et Ok is. Niet alliend elk seizoen is 
hier aanders, mar aenlik is et hier elke dag 
aanders. De kleuren en de geuren wisselen 
hier stark. Sommige meensken daenken daj' 
niks zien aj' mit een detektor lopen. Dat et 
een soort visken is en daj' alliend de dobber 
mar zien. Mar een detektor geft een signaol, 
dus ie kun om je henne kieken. Zo ziej' hier 



yule voegels, nogal wat ooievaars, mar zo 
he'k hier ok es een ontsnapte jufferkraen-
voegel zien. Meerstal loop ik alliend en 
geniet ik van et eupen Iaandschop. Ok at 
bin 1k opgruuid in et 'besteuten' laand van 
Oosterwoolde en omkrieten, ik bin hielemaol 
verknocht raekt an de Westhoeke. En niet 
allienig deur de detektor. Ak wat viene is dat 
mooi, mar 1k bin niet teleursteld ak mit niks 
weerommekom. 1k viene trouwens liever van 
alles wat as een topper. Et is nog altied weer 
een verrassing en et geft je een gevuul van 
opwiening as de detektor een signaol geft 
en ie wat vienen, mar et is niet yule eers as 
doe ik veurig jaor veur de eerste keer eigen 
eerpels rooien kon. 
Ok zonder wat van et verleden te weten 
is dit een hiel mooi stokkien Stellingwarf. 
Mar et is veur mi'j niet allienig laandschop-
pelik mooi, mar et dot mi'j Ok yule omdat 
dit zoe'n geweldig voonstgebied is. Mit de 
wetenschop van et verleden is dit plak veur 
mi'j hiel biezunder. Op aandere plakken 
zitten d'r vaeke alderhaande dingen tussen; 
hier is weinig 'vervuiling'. Et is hier nog zo 
puur, alles aodemt Middelieuwen, le kun je 
hier zo goed in die tied inleven. le kun je 
veurstellen hoe de oorspronkelike bevol-
king hier woonde. De dudetike anwezighied 
van et verleden mark ie deur de voonsten, 
niet allienig van mi'j, mar ok van die van de 
bewoners hier. Deur et inklinken van et vene 
is et laand leger as 't Voetpad, want dat ligt 
op een smalle zaandrogge in et natte vene. 
Een ideaal terrein veur mi'j en ik heb hier 
veerweg de meerste voonsten daon. Zo 
he'k hier drie broonzen kookpotten uut de 
15e-ieuw vunnen. Een aandere topper die 1k 
hier vunnen heb is een keuperen knoopkan-
delaor van rond 1450. Ok een hiele biezun-
dere tinvoonst in len gat he'k hier in de buurt 
vunnen. D'r zatten een grote dienschottel, 
een maotkanne, een lepel en een klein bot-
tien mit allemaol etzelde eigendomsmark 
in. Et is jammer, mar ik heb hier now weinig 
zuukplakken meer, alle plakken he'k at aorig 
Ieegzocht. Mar ik blief hier nog wet weerom-
mekommen, at is wel almar minder. Et zal 

veural bi'j fietsen mit et gezin blieven'. 
Wiels Sjoerd vertelt waor en wat hi'j langs et 
pad vunnen het en waoromme aj' op de Ia-
nen d'r naost wet of niet wat vienen kunnen, 
kommen we in at die tied ien joongien op 'e 
fiets tegen dat oons enthousiast groet, veer-
der zien we glen meenske. Toch kommen 
hier hiel wat meensken langs te fietsen, want 
bi'j en in de theetuun De Ooievaar die Ok an 
et pad Iigt, is van alles te koop. Alderdeegst 
twiedeheans boeken staon d'r in een rek, 
mar now overdekt mit plestiek en daornaost 
et bod 'gesloten'. Et is almar hadder regenen 
gaon en veur twie natte kerels kan eigene-
resse Corry muuilik naor buten kommen. 
Butendat zicht ze Sjoerd en wet dus dat et 
glen klaanten binnen. Vanuut et huus op 
een prachtig oold plak zwaait ze naor oons. 
Sjoerd is et wet wend in de regen te lopen. 
'1k bin hier nogal es zeiknat votkommen en 
in de winter vaeke vernikkeld thuuskommen,' 
zegt hi'j. Nat, mar niet koold, keren we bi'j 
Scharpenzeel weeromme en rieden we nao 
oonze kuier over et historische Voetpad, dat 
Sjoerd zo yule dot, vol indrokken weeromme 
naor Wolvege. Thuus het hi'j voonsten uut-
staId, mar op zien mooie webstee 
www.geocities.com/sjoho  kuj' alles zoe'n 
betien zien en hej' d'r nog een beschrieving 
bij Ok. 



V.a d. rsd.ktl. 
PrIssentuosles nI'Js uutglftsn 

Stall Ingwerver Schrieversronte 
VIak veur de jaorlikse sutelaktie verschenen bi'j de Stellingwarver Schrieversronte drie nije boe-
ken. Et gaot om de autobiografische roman De Stoel van Lily Köhler, Glen p/ak dat mij zo trekt! 
De 13 dorpen van Oost-Ste//ingwarf vroeger van Henk Bloemhoff en de dichtbundel Dichterbi'j 
van Harmen Houtman. Daornaost verscheen ok de Stellingwarver Spreukekelinder van uutge-
verije Van de Berg uut Almere. Op disse beide bladzieden zien jim foto's van de verschillende 
prissentaosies in oons gebouw, bi'j boekwinkel Bruna in Oosterwoolde en Plantageboekhaandel 
Zwikstra in Wolvege. 

Links: Mitwarkers van do Stellingwarver 
Spreukeke/inder kregen tiedens do fees-

te/ik prissentaosie bij Plantageboek-
haande/ Zwikstra in Wolvege beha/ven 
de nije ke/inder ok do krek verschenen 

dichtbundel van Harmen Houtman. 
Vl.n.r: Harmon Houtman, Sjoord Hoog-

enkamp, Gerrit J.H. Hof, Joukje Postma, 
Koosje Hornstra, Martha Hoekstra, An-

nie Dedden en Marijke Ponne. 

 

Rechts: Lily Köhler bekikt heur ni7e 
book De Stoel to gore mit heur zuster 
Elly Wymenga. 

I 

Links: B/iede gezichten van Lily 
Köh/er, heur dochter El/en en do 
beido kleindochters bij et verschie-
nen van De Stoel. 
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Martha Hoekstra 
pakt et eerste 

exemplaor van de 
niie kelinder uut. 

Henk Bloemhoff en Vrouw G.A.A. 
Ooste,wl/k v/ak nao de prissen-
taosie van Glen plak dat mi'j zo 
trekt! De 13 dorpen van Oost-
Stellingwarf vroeger bij boek-
haandel Bruna in Oosterwoolde. 

 

Veur vri jwi/Iiger Annie Dedden was et 
twiede exemplaor van de nie spreuke-
ke/inder. Schrieversronte-veurzitter Ype 

DUkstra het d'r dude/ik aorighied an! 

Een fleurig optreden van et duo 
Vrouwkje en Jeannette bij Plantage-
boekhaande/ Zwikstra in Wo/vege. De 
vrouw/uden rikten et eerste exemplaor 
van Dichterbi'j uut an Harmen Hout-
man, en leuten daorbij meziek heuren 
mit teksten van de schriever uut Et 
Vene. 

Een drokte van belang op 30 augustus in boek-
haande/ Bruna in Oosterwoo/de. 



W.H. de Vries historikus '40-'45 

De oorlog in de Stellingwarven - 68 - 

We hebben in oflevering 67 ofscheid neumen 
van oonze onderdukers Jacob Slager en 
Louis (Lowie) de Leeuw in Et Vene. Ze bin 
dan krek ankommen op heur onderdukers-
adres bi'j de femilie Geerts en die woonden 
destieds percies tegenover de ingang van et 
ziekenhuus. Dan komt dr nog een huusho-
ling op dit onderduukadres an, et gaot om de 
femilie De Jonge uut Liwwadden. 
De jongste zeune uut die huusholing mit de 
naeme Joke was nogal technisch anlegd en 
in de kotste keren was de hiele bovenverdie-
ping van et huus veurzien van een alarmver-
lochting. Die beston uut kleine fietslaampies, 
die overal op de verdieping branen gongen 
as vrouw Geerts aachter een haanddoek 
in de keuken bi'j onverwaachs bezuuk een 
schaekeltien overhaelde. Dr ontstonnen now 
en dan vremde situaosies, zo heb 1k een 
keer een half ure op de trappe stillestaon mit 
een emmer waeter, omdat dr inienen een 
laampien branen gong. 1k kan je vertellen dat 
zoen emmer nao een tietien beheurlik zwaor 
wodt. 
ledere morgen zette vrouw Geerts een blat-
tien mit brood en twie bekers thee op de 
trappe en om de beurt wodde dat blattien 
deur Louis en mi'j ophaeld. Op een morgen, 
et was mien buurt, stapte 1k mit et ontbijtblat-
tien in et bedde. Dat docht 1k temeensen mar 
ik stapte dwas deur et bedde. De onderlig-
gers weren maekt van bonestokken en sleu-
ten daor niet at te best. Hiel langzem kwam 
de hiete thee via de tute op Louis terechte. 
Onneudig te zeggen, dat dit niet mit gejuich 
ontvongen wodde, ik zal et 'vloeiende' Ne-
derlaans niet herhaelen. 
In et ziekenhuus tegenover et huus van de 
femilie G. weren Duutse troepen legerd, die 
daegeliks oefenings hullen. Op een dag, veur 
de middag, zag ik, zittende veur et zoolder- 

raempien mit uutzicht op de ingang van et 
ziekenhuus, een zingende troep Duutsers, 
zoas elke morgen in vol ornaat et zieken-
huusterrein verlaoten. len kommando en 
et peleton sprong over et hekke van oonze 
tuun... We hadden een goed schoelplak, mar 
doe wus 1k wat et betekent om verlamd van 
de schrik te wezen. 1k kon gien stap meer 
maeken, et schoelplak was op mar vuuf 
meter ofstaand. Weer een kommando en 
de groep was weer in et gelid en mesjeerde 
veerder. Dingen die veur altied in je geheu-
gen blieven. 
Zoas 1k at eerder vertelde hadde 1k allienig 
mar de kleren bi'j me die ik anhadde, om-
dat et plan was om naor Zwitserlaand te 
vlochten. Tiedens mien onderduukperiode 
bi'j de femilie G. begon et zitvlak van mien 
broek abnormaole slietaosieverschiensels 
te vertonen. 1k zat daor knap over in. Hulpe 
van de ondergroonse veur dit soort zaeken 
beston doe nog niet, omdat et orgeniseerde 
verzet nog in de kienderschoenen ston. 
Veerder hadde ik netuurlik glen textielbon-
nen. Gelokkig hadde 1k an et aende van 
1941 mit meerdere Iotgenoten in Stienwiek 
een kleermaekerskursus volgd bi'j de joodse 
kleermaeker en winkelier Jopie Gokkes. 
Deur zoen kursus te volgen koj' vri'jsteld 
wodden veur de warkkaampen, wat netuurlik 
een lachertien bleek te wezen. 
Veur de deure van oons zoolderkaemertien 
in et huus van oons gaastgezin lag een plu-
zen klletien en mit verliefde blikken hadde 1k 
de ofmeting at es bekeken. Zol et Iokken? De 
ere morgens, om vuuf ure, was et gepiept. 
In de haost hadde ik een enorme blunder 
maekt en dat was misschien wel de straf 
veur et aachteroverdrokken van een in die 
tied een muuilik te kriegen artikel. 
De pluzen kaant zat nao de euperaosie an 
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Emanuel Mendels en Elsje Mendels-Davidson mit tussen heur in pleegzeune Abraham Delmonte. Ema- 
nuel was iene van de stichters van de N. V. Wolvegester exportslagerije, waor Abraham an verbunnen 

was as boekhoolder. As militair pleegde hiy nao de overgaove zelfmoord. 

de binnenkaante van de broek en drie maon-
den laank hebbe 1k op de prikkels zeten. Bi'j 
de ankomst bi'j de femilie G. moesten Louis 
en ik ieder f. 1.500,00 veuruut betaelen, 
wat we deden, dr was ommes gien keus. 
De femilie De Jonge, die laeter kwam, mos 
f. 25.000,00 betaelen, waorop Louis en ik 
mekaander es veulzeggend ankeken en de 
konklusie trokken dat we hier de langste 
tied d'r op zitten hadden. Jammer genoeg 
kwammen oonze sombere veurgevulens uut 
en nao 22 weken wodde ons zegd, dat d'r 
verraod in et spel was en dat we drekt een 
aander adres zuken moesten. Waor henne 
te gaon? De femilie De Jonge vun onderdak 
bi'j de schaetsefabrikaant Nooitgedacht in 
lelst, waor ze de hiele oorlog bleven binnen, 
zoas we laeter verneumen hebben. En wi'j? 
We gongen naor Wolvege, naor de chef van 
mien vaders exportslaachteri'je. Die hulp 
oons wel veerder. Mien vader was mitoprich-
ter van een grote exportslaachteri'je de N.V. 
Wolvegaster Exportslachterij Mendels en 

Slager. Mit-eigener en mit-oprichter Ema-
nuel Mendels wodde mit zien vrouw Ester 
arresteerd deur de S.D.-ers en votvoerd. 
(Neffens oonze gegevens bin ze niet toege-
lieke votvoerd, De V.) Et bedrief was op last 
van de Duutsers onder toezicht en beheer 
steld van een Verwalter (zaekwaornemer of 
beheerder, De V.) de Liwwadder Clasinus 
Reede. Hi'j presteerde et o.e. om Winter-
hulp Nederlaand (een Duutse instelling, De 
V.) een gift te doen van f. 10.000,00 wat in 
1942/43 een enorm bedrag was. En dat mit 
aandermaans geld, nota bene! Ok wodde dr 
wekeliks deur iene van oonze sjefeurs (Op-
persma) op bevel van Reede een vleispak-
ket naor oonze achte heer Mussert an de 
Maliebaan in Utrecht brocht. De goedhied 
zelve, misschien zat d'r wel permosie in. 
Louis en ik moesten dus verdwienen en dus 
in et donker op 'e fiets naor Wolvege. Bi'j 
geveerlike stokken, zoas bi'jglieks broggen, 
gongen we langs de spoorbaene. Nao haost 
twie uren wodden we as femilie bi'j et toch 



wet wat angstige gezin Koning an de Spoor-
laene in Wolvege ontvongen. Et was een 
kleine woning en een betrekkelik groot ge-
zin. Een bedstee die as kleerkaaste diende, 
wodde ontruumd en was veur die naacht 
oons slaopplak. Die naacht in de bedstee 
wodde een ervering op himzels. 1k bleef stille 
liggen, mar Louis dri'jde aachter mi'j van 
links naor rechts mit uuteindelik de verzoch-
ting, 'hebben jow dan gien last?' Jazeker, 
mar wat kuj'. De ere morgen weren we al 
hiel vroeg uut de veren, bont en blauw deur 
de vlooiebeten. Doe wodde, nao uutgebreid 
overleg, besleuten om naor Stienwiek naor 
mien omke en tante in de Gaasthuusstraote 
te gaon. Heur huus was een deurgangs-
huus. Omreden mien ornke mingd trouwd 
was - mien tante was hervormd - kon hi'j 
veurlopig nog thuus blieven, mit ere woorden 
hi'j teup veurlopig minder geveer om oppakt 
te wodden. Dus weer in donker naor Stien-
wiek. Levensgeveerlik! Deur Tuk en langs de 
spoorbaene en veur et stesjon d'r weer of, 
via Ramswoerthe en dan et laeste stokkien, 
de Gaasthuusstraote. De eredaegs een 
koortsachtige drokte, neve Izak Stager te-
gere mit Jan Oomes, breur van schoewinke-
tier Jaap Oomes uut de Oosterstraote, d'r op 
uut om een adres veur oons te vienen. Dat 
lokte en de ere aovend gongen we, weer in 
donker, naor een, neffens mien neve, nogal 
sober verblief in et Friese veld in Blesdieke. 
Dat sober vul honderd persent mit. Ur was 
nog een onderduukfemilie, een jong echt-
peer uut Amsterdam mit nog een zussien. Et 
orthodox kristeIike echtpeer Otte en Fietje 
de Boer-Bogaart mit heur twie zeunties van 
7 en 9 jaor ooid was een hiel goed gezin, dat 
hiel yule goeds daon het, zoas trouwens de 
hiele fern lie, mar daorover laeter meer. We 
sleupen op et huj. Wat oons de eredaegs 
opvul was et gebruuk van de stofkamme 
(tegen luzen, die nogal es veurkwammen) 
en waor wi'j nogal van schrokken. Benny 
Ensing, de krudenier, wodde oonze groot-
leverancier van jachtwaeter, een eersteklas 
middel tegen Iuus en ik geleuve dat Louis 
en ik zien grootste ofnemers weren. Naachs 

sleupen we mit alpinopetties op nao een 
degelike behaandeiing mit dat edele spul 
en wi'j weren de ienigsten die glen bezuuk 
kregen van die gaasten. Benny Ensing was 
volledig op de hoogte van et reilen en zeilen 
bi'j de femilie De Boer. len keer in de weke 
kwam hi'j de bosschoppen opnemen, en wi'j 
weren daor altied bi'j. We heurden dan Ok 
de laeste ni'jgies en we mochten elke keer 
een sjekkien van him dri'jen en hoe! As de 
sigerette klaor was, konnen we d'r laeter due 
dunne sjekkies van dri'jen en Benny glimkte 
inkeld mar. 
Uut die periode stamt ok een anekdote die 
Stager Ok even uut de doeken dot. 
Otte en Fietje gongen een dag op fernilie-
bezuuk. De twie zeunties, Johan en Sjoerd, 
bleven thuus. Nao et waarrne eten mos 
de biebellezing now deur een invaler daon 
wodden. Ondaanks mien protesten ston-
nen de oolden d'r op, dat 1k de uutverkorene 
wezen zol. Waoromrne weet ik niet. 1k begon 
te lezen en toevallig gong de tekst over 
aartsvader Jacob. Op een gegeven rnement 
wodt Jacob anreu pen, 'Jacob, Jacob...' Om 
de tekst meer kracht bi'j te zetten reageer ik 
mitien en slao mi'j op de bost (de heer Sta-
ger was ja Ok een Jacob, De V.) Dit tot grote 
schrik van de beide kiender, die begonnen 
te goelen. Wat now te doen? De schrik sleug 
Ok mi'j om et hatte, en 1k zag mi'j at mien 
koffertien pakken vanwegens heiligenschen-
nis. Nao een indringend gesprekkien mit de 
kiender en twie kwatties wodde gelokkig de 
zaeke sust. De jongen hebben niks verteld. 
ledere dag kwam d'r een man, Pé Vreden-
burg, bi'j oonze boerderi'je daele om nao 
een peer uren mit een grote voile jutezak 
op zien nekke weeromme te kommen. Hi'j 
snee gros in de bos veur zien veestaepel, 
die uut iene koe beston, omreden hi'j hiele-
maole gien eigen laand hadde. Otte de Boer 
vertelde dat de man veur honderd persent 
betrouwber was, zodat we doe vaeke een 
praotien mit him ankneupten. Op een gege-
yen ogenblik zee hi'j tegen oons: 'Jongen, 
as jim ooit in nood kommen, kom dan mar 
bi'j mi'j.' Wi'j hebben dat goed in oonze oren 
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kneupt en et is oons laeter goed van passe 
kommen. 
Et verblief bi'j de femilie De Boer-Bogaart 
wodde op een appatte meniere ofbreu ken. 
De vader van Fietje, Johannes Bogaart, 
hadde tegere mit zien twie zeunen Wil-
lem en Teunis een grote boerderi'je in de 
Haarlem mermeerpoolder. Op die boerderi'je 
weren 76 onderdukers, joden, waoronder 32 
kiender en inkelde verzetsstrieders. Et was 
niet meugelik om dat geheim te holen. As 
de streekbus zien ronde dee, reup de man 
aachter et stuur bi'j de betreffende halte: 'Bin 
dr nog meensken veur de jodenboerderi'je, 
dan hier uutstappen.' 
En doe kwam vanzels dan ok de overval, 

de boerderi'je wodde omsingeld en op een 
peer nao wodden alle onderdukers, groot en 
klein, oppakt. De kiender wodden opsleuten 
in een stal mit bi'j de ingang een waopende 
S.D-er. De S.D.-er wodde doodscheuten en 
mit hulpe van een peer volwassen meens-
ken konnen de 32 kiender vlochten. De 
kiender hebben uren half in et waeter tegen 
de slootskaant legen, mar wonder boven 
wonder bin ze allemaole redded.' 

Veur dit keer stoppen we en hopen in de 
volgende De Ovend de draod weer op te 
pakken. 

Van de red aktie ' 

Ni'jjaorsbi'jienkomst 

Et duurt nag een schoffien, mar veurdaj et in de gaten hebben is et Jaor weer omme. 
Oonze warkgroep Publiciteit daenkt getakkig veer veuruut en het at weer een prach-
tige nijjaorsbi'Jienkomst veur alle leden van de Schrieversronte orgeniseerd. 
De aavend zal wezen op zaoterdag 17 jannewaori en wadt holen in Et Vlechtwark in 
Noordwoolde. Veur Jim zal aptreden at prachtige Nedersaksisch Vocaal Ensemble, 
mit tieten in de verschillende streektaeten van de Nedersaksische regia. Veur et eerst 
zal et koor ok een drietat lieten in et Stellingwarfs naor veuren brengen, een gebeuren 
am naar uut te kieken! 
Behalven et aptreden van de hiettied bekender waddende kaar zal ok streektaelfunk-
tianaris en schriever in et Drents, Jan Germs van et Huus van de Drentse Taol een 
tat van zien prachtige verhaelen vertetten. Daornaast zal oonze eigen Schrievers-
rantemitwarker Henk B!oemhaff ien en aander uutleggen over et feestjaar 2009. Et 
is et kammende Jaor percies 700 Jaar leden dat de naeme Ste!!ingwarf veur et eerst 
schrifte!ik bruukt wodde. Et hiete pergrarnme wodt prissenteerd deur Ype Dijkstra, de 

4 veurzitter van de Stet!ingwarver Schrieversronte. 
De toegang van de aavend is veur de leden ammenocht. De warkgroep Publiciteit wit 
tiekewel graeg dat meensken die van plan binnen am naar de aavend tae te gean, 
heur even anme!den bij at kantoar van aanze stichting. As dr nao 1 Jannewaari dan 
nag plakken over binnen, kun are belansteltenden heur ok veur de aavend apgeven. 



W. de Jong 

Et hontien 

As le zo an et aende van een wat groter plak 
wonen, clan wit ie wet es even pies de kop om 
de deure stikken en wat frisse tocht opdoen. 
Wi'j hebben daor bi'j oons mooi de getegen-
hied veur deurdat de haddraeversbaene 
vtakbi'j oons huus is. Daor lopen wi'j clan ok 
vaeke. Et is daor goed kuieren. 
Now en dan kommen wi'j daor een vrouw-
glen tegen mit een hontien. Mit de klemtoon 
op -tien, want et besien komt je mar net bo-
yen de schoenen uut. Dat hontien is kennetik 
in zien kienderjaoren stikken bleven, want et 
het neffens et vrouwgien een taetgebrek. Et 
verstaot neffens heur atlienig mar Hottaans. 
Dat geft vanzels een vremde praoteri'je. 
Want, Ok at wonen wi'j mar krek an de kaante 
van et dorp waor de meensken altemaote 
Fries praoten, de vrouw begint, zo gauw as 
ze oons zicht, tegen oons in et Steltingwarfs. 
Zi'j kan et vanuut de veerte at zien dat wi'j 
geboren Stettingwarvers binnen. Ze het d'r 
oons nooit naor vraogd as wi'j et wet verstaon, 
daor gaot ze gewoon van uut. En getiek het ze. 
De praoteri'je gaot over drie onderwarpen. 
Over et weer, dat gaot in et Steltingwarfs. 
Over de vrouw heur buurvrouw, dat gaot in 
et Fries, veurat as d'r uutspraoken van de 
buurvrouw anhaeld wodden. En dat gebeurt 
hiet vaeke. En tegen et hontien gaot et in et 
Nederlaans. 
Jim kun jim vast wel indaenken dat wi'j clan 
aanders niks doen clan raozend vtogge om-
meschaeketen wat de tael angaot. Et gaot 
atlegere in een haost niet bi'j te hoten tempo. 
Veu rat as et de uutspraoke van heur buur-
vrouw angaot, dat bin klinkktaore stieketstok-
kies. 
Et is op een hiet aorige middag op een deur-
de-weekse dag as wi'j heur daor weer inte-
gen kommen. Ur bin wat wotkies an de locht, 
mar et is dreuge en niet koold. 'Mooi weer 

vandaege, hen,' ropt ze at uut de veerte. 
Daor kun wi'j et wet mit iens wezen. Et zun-
negien schient mooi tussen de wotkens deur. 
As dat de hiele dag zo btieven zat, vaatt 
tiekewet te betwiefelen. De radio het hiet wat 
aanders in et zin. 'tk hebbe vanmorgen de 
was drekt buten hongen,' gaot ze veerder. 
'Mien buurvrouw zee: "Dat moast net dwaan 
je, it sit drekt reine, seit Pyt". Is et glen mat 
praot en clan mit dit mooie weer!' 
Et hontien struunt wat omme en wit nog wet 
wat veerder vot. De riem staot slim strak 
en de vrouw het daor kennetik last van. Die 
staot wat ongetokkig mit een riempien in de 
haand en dat hindert heur in et praoten. 
'Hektor, wit jij wet eens netjes gaan zitten en 
niet zo aan de tijn trekken. Je bent erg lastig, 
hoor.' 
Dat was tegen et hontien. Now hebbe ik bi'j 
et woord Hektor wat aanders veur ogen clan 
zoe'n mormet op vietties. 'tk hebbe vandaege 
de laekens Ok mar bi'j et wasgoed daon. le 
moe'n et mooie weer Ok goed benutten, is et 
niet? Mien buurvrouw zee nog: "Jo moatte de 
takens der net bij dwaan, minske. 'Dy krije Jo 
joed noait goed droech." Zoj' zoe'n meenske 
niet, waor bemuuit ze heur mit.' 
tntied is d'r een wolkien veur de zunne kom-
men en vaatt d'r now en clan een druppet. 
Mar dat brocht oons vrouwgien niet van de 
wieze, die rattett gewoon deur. 
'Hektor, wat ben je daar nu toch vies aan het 
doen. Wit je dat wet eens taten,' gaot et now 
tegen de hond. De hond had wat vunnen om 
op te kauwen. En ik moet eerlik zeggen dat 
dat d'r Ok niet smaeketik uutzicht. 
Mit een rok an et riempien wodt de hond d'r 
bi'j weg steurt. 
'Dat moetjij toch niet doen. Dat is heel stecht 
voor je gezondheid,' gaot ze tegen de hond 
tekeer. 
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'le moe'n toch zo oppassen,' zegt ze tegen 
oons. 'Ze hebben al weer wat uutvreten veur 
ie d'r arg in hebben.' 
Et hontien is intied drok doende alderhaande 
aandere dingen uut te haelen. Et vrouwgien 
kan d'r niet meer tegenop. 'Now,' zegt ze. '1k 
zal mar es even bi'j mien wasgoed kieken. 
Dat zal wel haost dreuge wezen.' 
En mit dat ze dat zegt tilt et hontien de pote 
op en pist tegen mien broekspiepe an. 
'Foei, Hektor,' foetert de vrouw tegen et hon- 

tien. 'Jij mag niet tegen meneerzijn broeks-
pijpen aan plassen dat doet een fatsoenlijke 
hond niet.' En tegen oons zegt ze: 'Et wodt 
geleuf ik tied dat ik mar es veerder gao.' 
Dat laeste liekt oons ok mar et beste toe. 
Wi'j zullen ok mar op huus an. Dan kan ik de 
broekspiepen weer wat schone maeken. Ft 
weer wodt d'r trouwens ok niet beter op. 

Van de redaktie 

Pe vliegende steerns spatten weer uut aendeF'.
W~ 	NO 'Et kabberetgezelschop de Vliegende Steerns uut 

The Flying Stars, bin drok in de weer mit de veurbereidings van heur ni'je pergram-
me. Al sund jaor en dag prissenteert et gezelschop elk jaor een fleurig pergramme, 
waorvan de stokkies altied in et Stellingwarfs binnen en de lieties ofwisselend in et 
Nederlaans en Siellingwarfs. Veul schetsies en liedteksten won schreven deur Harr  
ken Houtman, van wie kotleden een dadde dichtbundei verscheen. Mar ok Freddie 
de Vries, hi'j schrft de laeste tied mit riegelmaot verhaelen veur de verhaelerebriek 

Pp 'e schost!enmaantel van de Nieuwe Oostsnverver en de Steyerf. 
schrift kruderige schetsies veur de Steerns. 
lndeoktobermaondwodtd'rnogdrokoefen  
Pin de eigen uutvoerings bi'j Daansdomein Drenth in Wolvege. Daornao gaot de 
cabberetploeg de boer op naor oe. Uffelte, Munnekeburen en Diepenveen. 
'Vie graeg meer weten wil over The Flying Stars, of over heur optr en Jjt 

Doe mit en schrief 

Dôe mit on chriefëerverhaetwáôrvah de bOgln±indifkéerwezér 
Et is mi 1 sneu ofaaon.. 

De laeste zin van et verhael moet 



Vuuf morgens kwammen mit mekere roem 250 leerlingen van groep 8 
bij de Schrieversronte op bezuuk. 

De Riem bus ree deur Oost-Stellingwarf! 
Dit jaor orgeniseerde de warkgroep Al/es 
rondom taal - dat is de literaire warkgroep 
van de nie stichting Kunstwerf - veur et 
eerst een aktiviteit in de laandelike kiender-
boekeweke. Et thema van de kienderboe-
keweke was dit jaor Zinnenverzinzin en dat 
had alles mit poezie te maeken. Now bestaot 
de warkgroep uut vertegenwoordigers van 
vier verschillende instituten die alle viere 
ok vaeke mit et thema te maeken hebben. 
Et gaot claorbij om Berna Brinkman van et 
Stellingwarfkollege, Klaasje Herder van de 
Eupenbaore Biebeltheek, Arie Buitendijk van 
boekwinkel Bruna en Sietske Bloemhoff van 
de Schrieversronte. Laestnuumde zit 

trouwens sund kot ok in et bestuur van de 
stichting Kunstwerf. 
De vier leden van de warkgroep bedoch-
ten dat et aorig wezen zol om een bus mit 
de leerlingen van groep acht langs die vier 
plakken rieden te laoten mit op elk plak een 
bepaolde aktiviteit. Alle basisschoelen in 
Oost-Stellingwarf wodden anschreven en 
vuuftien daorvan gavven heur op. Bi'j bus-
bedrief Coulant wodde een bus huurd en die 
wodde mitien ommedeupt tot de Riembus. 
Vuuf morgens trokken mit mekere roem 250 
kiender deur de gemiente. De eerste stop 
was bi'j de Schrieversronte daor de mitwar-
kers nao kotte uutleg over de stichting een 
opdracht veur de leerlingen hadden, die 

ommeraek in de 
smaek vul. Van 
Berkoop gong et, 
vaeks zingende 
in de bus, op de 
Bruna-winkel 
an, waor een 
mitwarkster 
klaorston om 
de leerlingen 
gedichten veur 
te lezen en om 
ien en aander 
over de winkel 
te vertellen. Van 
Bruna gong et 
vervolgens naor 
et Stellingwarf-
kollege, waor de 
'groep achters' 
alvast es even 
kieken konnen 
waor ze misschien 
et volgende schoe- 
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In de grate zaeI van et Schrieversrontegebouw voerden de kiender verschll/ende opdrachten uut. 

lejaor terechte kommen zullen. As laeste was 
d'r in de biebeltheek een slotopdracht, waor 
de kiender in groepies an de slag gongen 
mit et maeken van een (diel van) een ge-
dicht. Daorbi'j moest gebruuk maekt wodden 
van plakietters die eerder op de morgen mit 
de opdrachten verdiend weren. Om twaelf 
ure wodden de kiender, mit een lunchpakket-
tien veur in de bus, weer naor heur schoelen 
brocht. 

Kienderboekebal 
Op woensdagaovend wodde tiedens een 
spetterend kienderboekebal in et jonge-
rencentrum JOP in Oosterwoolde bekend 
maekt welke Riembus mit kiender et beste 
de opdrachten uutvoerd had, inklusief et 
schrieven van de gedichten. Oat bleek 
de vuufde Riembus te wezen, mit kiender 
van basisschoele De Trede van De Haule, 
de Boekhorstschoele, de Buttingeschoele 
en De Akker, die schoelen staon alle drie 
in Oosterwoolde. De bliedschop was om-
meraek groot bi'j de winners, die trouwens 

Ok allegere vunnen dat de Riembus volgend 
jaor weer rieden moet. lene van de win-
nende gedichten die die groep maekte zien 
Jim op disse bladziede. 
Et enthousiasme bi'j et onderwiezend pas-
seniel, liekegoed as bi'j de kiender zels, was 
groat veur dit initiatief. Ok de warkgroep is 
dikke tevreden, zodat bekeken wodden zal 
as volgend jaor weer zoks meugelik wezen 
kan. 

lene van de gedich/es van de w/nnende 
Riembus: 

Een boek moet er wezen 
Anders is er n/ks te lezen 
Je doet een boek open 

En er beg/nt een verhaal te lopen 
Letter voor letter, zin voor zin 

Al/es zit er/n!!! 
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Tekening van Kiaske van Zandbergen uut De Fochtel. 

JAN EN JET 

Tan zara tan tara tan 

Dam i.-aol k1eine Jan, 

kjornpies an.  

; \Tt 

Oc. wat don die belde Stocr! 
Now, cc gaon ok floor Jan Boor. 
Bt'j do peeten in ci taand, 
tail con kiontien in do haand. 

Or. mat kick ze vorheord, 
want cc meugen op cart peord! 

Peerd dat opt meraaket rap, 
in do PIPP;.Langkouu.stap! 

Mar at dunn hear yuan in tart. 
Jan Ca Jet moon at Weer vol. 
Jan Boor zcgt, dat et Wd& mag, 
morgan komt eon ni'je dag! 

Ha,-,nn Jfotemat, 

Veurlezen op schoelen van De Fochtel, 
Was kemeer en De Haule 
Tiedens de kienderboekeweke gong hiem-
kundemitwarkster Sietske Bloemhoff lieke-
wel ok nog naor drie basisschoelen toe om 
daor Stellingwarver gedichten veur te lezen. 
Daorveur had ze een speciaole selektie 
van Stellingwarver gedichten maekt, mar 
butendat gong as hulpe de bekende Stel-
lingwarver moes Piepmoes mit heur mit. De 
bezukies wodden deur de kiender en heur 
Ieerkrachten ommeraek wardeerd, en de 
kiender weren allemaole bereid om in De 
Ovend wat over de Stellingwarver bi'jdrege 
tiedens de kiendeboekeweke te vertellen. 

Dit gedicht over heur dorp schreven de 
kiender van groep 6, 7 en 8 van OBS De 
Trede tiedens de kienderboekeweke 2008 

Het gedicht over Haule 

Het dorp waar 1k woon heet Haule. 
Haule is een mooi dorpje in de Stellingwerven 

En heeft gelukkig 00k nog wat boerenerven. 
Ook is hier veel natuur en bos. 
En in Het Blauwe Bos zieje soms een vos. 
Haule is het mooiste dorp van Fries/and. 
En bij VZK gooien ze de ba//en vaak door de 
mand. 
We hebben ook een he/e mooie school hier 
staan. 
Waar op dit moment 64 kinderen naar toe 
gaan. 
Op school houden we veel praatjes. 
In de Haule is veel natuur met b/aadjes. 
Aan de overkant van school staat een café. 
En het verkeer is we/ oké. 
Bij een boerderU zijn veel dieren. 
Er is ook een paardenme/kerij. 
En in mei leggen a/Ie voge/s eon ei. 
Er is veel veeteelt. 
En bij do ijsbaan staat eon groot beeld. 
De school heet O.B.S. do Trede. 
En dat heeft een goode rede. 
Haute is heel uitgestrekt. 
En de school hier is perfect. 
De camping staat aan de Fenneweg. 



Dat is geen pech. 
In de Haule hebben we verenigingen en 
sporten. 
En aan het eind van de maand gaan we 
papier storten. 
BedrUven moeten hier ook blijven. 
Om een heleboel spu/len te krijgen. 
BU de rotonde is een nieuwe weg. 
En het fietspad daar is nu geweldig zeg. 
In het dorpshuis kunnen we gymen. 
En dat doen we dan binnen. 
En a/s de mo/en draait. 
Weten we dat het waait. 

Et versiag van de groepen 3, 4 en 5 van 
OBS De Trede van De Haule 
Het was erg leuk dat er zoveel gedichten 
werden voorgelezen. Die van Piepmoes was 
het leukst. 
Ze kon erg mooi voorlezen en we mochten  

ook wat zeggen tussendoor. Ze vroeg oak of 
we wet begrepen waar het over ging en dan 
vertetde ze dat. 
Het was soms wet lastig te verstaan. Het 
Stettingwerfs is een moeitijke taat voor 
sommigen van ons, want wij praten atteen 
Nederlands. 
Het was ook leuk dat Piepmoes bij iedereen 
die dat wilde op schoot mocht zitten. We 
kregen ook nog een boek. Het was heel leuk 
die middag. 

N. a. v. et veur/ezen van Ste//in gwarver ge-
dichten op de schoe/e van de basisschoele 
in De Fochte/ maekten de kiender van groep 
3, 4 en 5 prachtige tekenings. Op disse 
bladziede zien Jim die van Sanne Veenstra 
en op de b/adziede hiernaost die van K/aske 
van Zandbergen. 

Eec grate. djIk 	ege 
cehi asor. t is ongetCilgeti. 

en iThiOtC 

ran •\iststCidtttfl naor r)e FCiChICI s1CtiCfl. 

Mar tie sebrik sicug hint am t Italic 

hij rackle htICtCfli 	V5I1 sinxk. 

doe hiij vanuui de hoagie 
op el dPipiCti daciCkeck. 

hhi'j docht. dii ,:aot serschrikkC1i't mis, 
ci buck, dat bier gtcn rhiegs td is. 

LI 
Tekening van Sanne Veenstra uut De Fochtel. 



Opbrengst sutelaktie 2008 roem € 14.500300 

Sutelaktie 2009 beg/nt op maendag 31 augustus 

Begin september wodde weer de jaorlikse sutelaktie holen. Een grote groep 
vii' wiHigers was zeuven aovens op pad om zovule meugelik Stellingwarver boe-
ken, kelinders en cd's huus an huus te verkopen. Omreden d'r van 't jaor, deur 
verschillende oorzaeken, wat minder sutelders weren, was de opbrengst zo hoge 
niet as die van de laeste jaoren. Zol de groep vri'jwilligers liekewel even groot west 
wezen as de veurgaonde jaoren dan was et eindbedrag minstens zo hoge west. 
Gemiddeld neumen wodde d'r ommeraek best verkocht, zodat et bestuur van de 
Schrieversronte toch Ok now hiel tevreden is. Toppers in de sutelaktie van dit jaor 
weren Glen p/ak dat ml] zo trekt. De 13 dorpen van Qost-Stellingwarf vroeger van 
Henk Bloemhoff en de jaorlikse spreukekelinder. Mar ok et ni'je boek De Stoel van 
Lily Köhler, de dichtbundel Dichterb/j van Harmen Houtman en De gesch/eden/s 
van de dlergeneeskunde in Ooststellingwerf wodden goed verkocht. 
Veur et kommende jaor bin de daotums van de sutelaktie now al bekend. D'r wodt 
in 2009 suteld op maendagaovend 31 augustus, woensdagaovend 2 september, 
maendagaovend 7 september, woensdagaovend 9 september. maendagaovend 
14 september en woensdagaovend 16 september. En wat now zo mooi is... de 
eerste sutelders hebben heur now al opgeven! Wie volgt? 

Veurleesaktie december 2008 

Veurig jaor wodde veur et eerst een grote Stellingwarver veurleesaktie holen in 
alle zorginstellings en verpleeghuzen in Stellingwarf. Percies dattig vri'jwilligers 
weren twie daegen op pad om daor winterse verhaelen in et Stellingwarfs veur 
te lezen an zieke en/of ooldere meensken. Dat initiatief wodde ommeraek war-
deerd, zodat mitien al besleuten is om dit jaor veur de twiede keer zoe'n aktie te 
orgeniseren. De veurleesdaegen zullen dit keer holen wodden op maendag 29 en 
deensdag 30 december. 
Ok now wodt d'r weer een speciaole map mit verhaelen saemensteld die de veur-
lezers mitkriegen. Nao et veurlezen wodt de map anbeuden an de instelling waor 
veurlezen wodde, zodat d'r nog es weer gebruuk van maekt wodden kan. 
Begin november kriegen alle vri'jwilligers die veurig jaor mitdaon hebben bericht 
van oons kantoor mit de vraoge om weer opni'j mit te doen. Meensken die veu-
rig jaor niet mitdaon hebben, mar dat now wel graeg willen. kun heur tillefonisch 
anmelden: 0516-451108, of via de mail: infosteflingwarfs.nI. 



tl HOF & VAN ZWOL 
ACCOUNTANTS 

pow-,* 

1ëiezaet1  

Wij bin een leegdrurnpelig kantoor 

mit zoe'n 20 mitwarkers. 

Jow kun bij oons terechte veur et saemenstellen, 

beoordielen en konterleren van jaorrekenings, 

administratieve- en fiskale diensten en 

advisering op fiskaal en ekenomisch gebied. 

Asjow de leegdruinpelighied van oons naogaon 

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

mit Jelle Hof of Richard Schokker 

Van der Sandeplein 6 
9471 RX Wolvege 
Till. 0561 - 616715 
Fax 0561 -613976 

E-mail: info@hofvanzwol.nl  



Of 

ANTWOORDCOUPON 

T 1k wit graeg lnternetTopSperen 
eupenen 

H 1k wit graeg meer infermaosie over 
Internetbaankieren 

1k wit graeg meer infermaosie 
over een kursus lnternetbaankieren 

B A N K BERCOOP 

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

• Extra hoge rentevergoeding; 

• Direkt, vtogge en makkelike toegang; 

• Gratis bi'j- en ofboeken zovule en wanneer 

jow wit len; 

Om in anmarking te kommen veur de 

extra hoge rente, moet d'r maondetiks 

een minimaote voeding van € 1.500,00 

op de betaelrekinge te wezen. 

Naeme: 

Adres: 

PC / Woonplak: 

E-mail: 

Beriekber van: 	 ure tot 	 ure 

Til lefoon nommer: 

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


