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Ruurd-Jelle van der Leij. 

Freddie de Vries 

Ruurd-Jelle van der Leij, een biezundere voegel 
uut de Stellingwarven 
De voegelwereld in de Stellingwarven is mar 

een klein wereltien. Haost iederiene kent me-

kere en vaeke won de wetensweerdigheden 

gauw an mekaander uutwisseld. Intied is de 

nog jeugdige Ruurd-Jelle van der Leij al iene 
van de boegbeelden op 
et teniel van de voegels. 

Ruurd-Jelle is 24jaor en 
studeert an et Van Hall-in-
stituut in Liwwadden. Mit 

zien studie over et wad 

en de kust dot hi'j veul 

onderzuuk naor et gedrag 
van verschillende soorten 
voegels in saemenhang 
mit heur omgeving. Zo 

het hij al een stokmennig 

keren in et butenlaand 
zeten om tellings te doen 
en om bi'jveurbeeld de 

waeterkwaliteit te on-
derzu ken. De ofiopen 
peer maonden was hi'j 
haost elke dag op et 
wad om steltlopers te 
tellen. In verbaand mit 

hoog en leeg waeter mos 

hi'j elke dag op een aan- 
der tiedstip naor de butendiekse slikvelden 
om te zien hoevule en welke voegels elke 
dag heur gerak uut de voedselrieke kwel-
derbojem haelen. Hi'j was liekewel ok twie 
jaor Iaank in Oost-Grunningen om te zien as 

et lurkien (veldleeuwerik) ok baot het bi'j 

braokliggende tipples grond in de tarwe- en 

gaaste- akkers. Et lurkien was vroeger iene 
van de meerst veurkommende voegels in 
et veld en staot now niet veur niks op de 
rooie lieste (dat is een lieste waor as voegels 

of aandere orgenismen op vermeld staon, 
waor et tal hadde van aachteruutgaot). Ok in 

de Stellingwarven kuwwe et mooie gezang, 

op inkelde heidevelden nao, haost nargens 

meer heuren. Veerder het Ruurd-JelIe nog 
onderzuuk daon naor de 
rooie- en de zwatte wouw 

in Zuud-Duutslaand, en de 
grauwe glee (kiekendief) in 

de Extramadura midden in 
Spanje. 

Vanwaor die veurkeur veur 

de netuur en in et biezun-
der veur de voegels? 

Neffens Ruurd-Jelle komt 
et van zien vaderskaante 
liekegoed as van zien 

moederskaante. Zien heit 
moch altied graeg visken 
en kiewietseier zuken 
en zien pake en opa van 

vaderskaante en moeders-
kaante weren ok et liefst 
de hiele dag et veld in. 

Heur eierverzaemeling van 
vroeger lat soorten zien die 

we vandaege-de-dag haost 

niet meer tegenkommen. 

Een hiele omschaekeling was de verhuzing op 
driejaorige leeftied van et wienderige eupen 
gebied van De Langelille naor et beschutte 

en smoeke Hooltpae. Zien oge veur de netuur 
kwam hielemaole in een stroomversnel ling 
doe 1k es een keertien een verhaeltien over de 

voegels hullen heb op de legere schoele'De 

Striepe' bi'j oons in et dörp. Zien enthousias-
me was niet te stuiten en naodien gong oon-
ze gretige leerder mit oons op pad. Stokkies 
zetten bi'j de nusten van de greidevoegels, 



Oostindische kiewiet (scholekster) mit koe. 

roofvoegels en karkoelen 

ringen, zwelvers tellen, 
mitdoen an de PTT- win-

tertelling en nuum mar 

op. Wi'j murken al gauw 
dat et een vlogge leerder 

was en et duurde clan ok 

niet lange of de leer-
ling gong de meesters 

veurbi'j. Ok kwam hi'j 

van zien zesdejaor of bi'j 

de gezusters Hanny en 
Klaosien Pijlman en daor 
leerde hi'j et boereleven 
in al zien poerhied te 

ondergaon. Alderdeegst 
now nog altied komt hi'j 
now en dan es even om 

de hoeke van de deure 
kieken in et gezellige, 
knusse keukentien bi'j de 
gezusters. 
'As 1k even de akku leeg 

hebbe, gao ik daor naor 

toezegt Ruurd-Jelle. 
'Daor gaot alles in zien 
daegelikse ritme en ver-

geet le binnen een mum 
van tied et opgejaegde, roezige leven van 
disse mederne tied. Et is krek as kom ie in een 

klooster en ie kun daor even al je drokte van 

schoele of ere bedoenings van je ofglieden 
laoten,'zegt oonze voegelman en wiels hi'j 

een glimlach niet onderdrokken kan:'Hanny 

en Klaosien bin echt uniek, daor bin d'rjam-
mer genoeg niet yule meer van en zokken 

heuren zeker op de rooie lieste.' 
Ok begon hi'j alderhaande dingen uut de 

netuur te verzaemelen, zoas skeletten en 
bonken van voegels en ere beesten. Hi 
zocht ok elke dag de veren op van pokie 

zangvoegels die hi'j vun op een plokplak 
van de sperwer. Daordeur is de veurkaemer 
van de vroegere boerkeri'je an de Hoofdweg 
now krek een netuurmuseum mit tientallen 
opzette voegels en alderhaande restaanten 

van voegels en ere dieren. Daor kommen nog 
bi'j de onderhaand honderden netuurboe-
ken in verschillende taelen die hem bi'jstaon 
in zien niet te temmen ni'jsgierighied om 

alles letterlik en feguurlik uut te pluzen. Zien 
moeder was d'r liekewel niet zo bliede mit as 

hi'j de ondertussen half vergaone kedavers 

uutkookte in de eterspannen. Niet veur niks 
krigt hi'j now geregeld post of mails mit foto's 

om an de haand van veren uut te zuken van 
welke voegel een bepaolde vere is. 
Een hiele mooie ervering weren ok de voe-

gelreisies naor Polen en veurmaolig Oost-

Duutslaand mit een groepien netuurmannen 
uut Hooltpae en omstreken. Hatstikke gezel-
hg en ie kwammen in gebieden waor et leek 
as hadde de tied d'r stillestaon. De doe nog 
1 6-jaorige Ruurd-Jehle het 'm daor de ogen 
uutkeken en een hiele flutte leerd. Ok wet 



warver Schrieversronte wil zoe'n boek graeg 

uutgeven, dus dat komt allemaole wet goed. 

'Et zal een hiele toer wodden om alle Stel-

tingwarver voegels op'e foto te kriegen,'zegt 

de enthousiaste voegelman.'Mar et maekt 
mi'j niet uut as ik drie uren waachten moet 
tot een koekoek op een stekpaol zitten gaot, 

want in et vri'je veld vervele ik mi'j glen me-

nuut. le moe'n een betien mit de voegels mit-

vu ten. Aj'weten dat een schofferd (buizerd) 

altied in dezelde boom over zien jachtveld 
uutkikt, clan kuj'daor mooi veur de tied in 

een dreuge sloot liggen gaon of in et lange 
grös en clan wodt vroeg of Iaete de goeie foto 

wet scheuten.' 

Ruurd-Jelle is om in et voe-
geijargon te blieven een 
bevleugen man en hi'j was 
ok niet veur niks degene 

die in Nederlaand veur et 

eerst de killdeerplevier 
ontdekte in de Rottige 

hi'j nog donders 

goed hoe as hi'j 

doe een flesse 

vruchtewien, van 
ommerekend 

nog glen twie 
euro, naor bin-

nenwarkte. En 

hoe hi'j daor-

nao op bedde 

straampeld is en 

beheurlik last 

had het van een 
rondd ri'j end 

bedde. Mar ok dat heurde bi'j de weg naor de 

volwassenhied ... ! 
Sund een peer jaor hoolt hi'j him ok doende 

mit et fotograferen van alderhaande aspek-
ten in de netuur. De beste foto's belanen op 
zien intern etwebstee www.pbase.com/ 
ruurdjellevanderleij. 
An de haand van disse foto's is feitetik vanzels 

et idee ontstaon om, in naovolging van Henk 

Jager zien Stellingwarfs Ploanteboek, binnen 

een jaor of twie mit 'n beidend veur een Stel-
Iingwarfs Voegelboek te zorgen. De Stelling- 



Toespraoke borgemeister Harry Oosterman van Oost-Stellingwarf 
bij de uutrikkinge van de H.J. Bergveldpries 2009 

an de Stellingwarver Schrieversronte 
Beste meensken, 

1k wil jim op disse woensdagaovend even pies 
mit weerommenemen. Mit weeromme naor 

mien watjongerejaoren. 
En dat is, zoas jim zien kunnen, alweer een 

schoffien leden. Goenend hier hadden dat al in 

'e smiezen daenk 
1k neem jim evenpies mit weeromme naor een 

laeste zaoterdag van de grosmaond in dejaoren 

zeuventig van wat alweer de veurige ieuw is. 
Jim zullen jim now ofvraogen wat as ik die dag 

clan wet daon hebbe. Da'kjuust daor now mit 
jim henne wil. 

Now, over wa'k daon hebbe kan 'k kot wezen: 
1k weet et niet meer! 1k weet niet meer wat as ik 

die dag daon hebbe. 
Grifzak wat dingen bi'j etaende had hebben 

die as joongies van veertien jaor - zo oold wa'k 
- doe bi'j et aende hadden. De kaans is ok groot 

dat et in Drachten west het. Daor woonde 1k. 

Mar daormit hoolt et ok op. 
Dat et een belangrieke dag veur de Stellingwar-

ver tael en kultuur wodden zol, daor he'k vast 

gien weet van had. Dat gelt ok veur wat d'r die 

zaoterdag de 29ste april 1972 - want over die 
dag he'k et - in Wolvege te verhapstokken was. 
Mar t' aovend en hier kommen oonze wegen te-

gere. Dat was die zaoterdag de 29ste april 1972 
ok at zo: tegere kommen. Vanuut alle hoeken 

van de Stellingwarven kwam een koppel yolk 
tegere in de ULO in Wolvege. Op 'e Puch, de 

Kreidler, de Berini en wat d'r nog mar meer an 

brommermarken te kriegen was in die daegen. 

Zonder helm - want dat hoefde doe nog niet 
- mar grif mit nog wel meer haor op et heufd 
as vandaege-de-dag. Niet alliend veur mi'j is et 

alweer een schoffien leden. 
Daor in die ULO in Wolvege wodde die dag de 

Stellingwarver Schrieversronte opricht. Daor ligt 

dus de oorsprong! 

Uut die acht riegels wodt votdaolik dudelik, wat 

de jury bedoelt as zi'j et in etjurryrappot het 
over: dit "taelverbond" dat ok de meensken in 

Stellingwarf at van ooldsher mit mekere verbint 

en bi'j mekeer brengt en hoolt.' 

Van de oorsprong van de Schrieversronte is et 

mar een klein stappien naor de oorsprong van 

'de Lend&. Krek as de Schrieversronte is ommes 
ok die van hiel Stellingwarf. 
A'k et verhael 'Et ontstaon van de Lende van 

Jannes Nijholt geleuven moet, is de oorsprong 
op Tronde bi'j Else. Onder de stat van de geite 

van Bettus van Ties. 

'Et gräppien' in dat verhael veraandert staorigan 

in die prachtige revier mit 'de vremd-wispeltu-
rigste bochten waor as Jouk over schrift in zien 

gedicht 'Waor de Lende'. 

In mien beleving is d'r bi'j beidend, de Lende en 

de Schrieversronte vanuut die oorsprong een 
stroom ontstaon, die voegels van verschillende 

plumaosie 'jubelen lat van poere gelok'. 
Krek as de Lende is ok de stroom 'Schrieversron-

te' nao die oorprong op die 29ste april 1972 de 

hieltied groter en mooier wodden. Et groepien 
uut de beginjaoren is uutgruuid tot een grote, 

een mooie, mar veural ok een belangrieke 

stroom. Een stroom ok die de hieltied meer 

mitvoert. 
De jury geft in et juryrappot daorvan douk een, 

in heur ogen, summier overzicht. As dat een 

summier overzicht is, vraog ik mi'j in alle eer-
likhied of, wát in de ogen van de jury clan een 

uutgebreid overzicht is. Zol d'r daor doe iene 

west wezen, die d'r ok mar len tel van droomd 

het dat die Schrieversronte nog es uutgruuien 
zol tot oons eigen streektaelinstituut? 1k daenk 

et niet! 
Dat et dat wodden is zegt wat over die tied, mar 
ok over de andacht die d'r doedestieden was, 

en daornao nog meer kommen is, veur de tael: 
et Stetlingwarfs. Andacht doe onder eren deur 

Op 'e SchostienmaanteI et radiopergramme 

op radio Frieslaand dat et Stellingwarfs een ni'j 



podium keermennig een nij podium gaf. 

Et gebruuk van et Stellingwarfs op 'e radio was 
ni'j. Et leverde een protte wardering op, waor-

deur de pesisie van et Stellingwarfs gruuide. 
Et was doe ok de tied van 'Tussen melken en op 

bedde gaon et pergramme van et kabberet en 

revuegezelschop Et  Harbargespul'. Hiel koppels 
Stellingwarvers hebben heur indertied om-

meraek vermaekt bi'j heur optredens. Optre-

dens ok waorbij et mes an twie kaanten snee: 

et yolk vermaeken, mar ok een soorte van ere 
doen an eerdere pioniers van et Stellingwarfs. 

1k daenk clan an Martinus Bakker, die schreef 

onder o.e. et pseudoniem Jouk. 1k daenk ok an 
de naemg ever van de pries, die awwe douk 

uutrikken gaon: Hendrik Johannes Bergveld. 

Heur teksten - clan ok op meziek - berieken clan 

een ni'j pebliek. 

Mit mekaander staon we stark! 
Uut gemienschop moet et gruuien! 
Ste//in gwarvers, an et wark! 
Oonze tael moet rieker bluuien! 

Dit bin de laeste vier riegels van et gedicht 

Ste//in gwarvers! van Jouk. 

En waor wij ok be/anen, 
D'r b/ift een starke baand 
Mit oons geboortep/akkien, 
Oons Ste//in gwarver/aand! 

En dit de laeste vier riegels van et Stellingwarfs 
volks/ied van Bergveld. 

Die - de Schrieversronte - meandert staorig 
deur et Iaandschop van de Stellingwarver tael 

en kultuur. Die stroom zet vruchtbere grond of 

waorin de tael en kultuur heur veerder ontwik-

kelen kunnen. 
De vraoge die blift is misschien: waor bevint de 

stroom Schrieversronte him in die vergelieking 

mit de Lende? Bi Kontermaans, bi'j de Sas of al 
op et Wiede? 

Willen we dat weten? Misschien moewe et niet 

weten willen! De tied zal et oons leren. Soms-

tied en is et et beste en laot de stroom zien 

gang gaon. Zien eigen loop mar trekken. Mar 

ok de hieltied weer, misschien nog wel meer as 
vroeger, zal die stroom hindernissen overwin-
nen moeten. De Schrieversronte het deur de 

jaoren henne zien Iaoten te daenken in meuge-

likheden en niet in onmeugelikheden. Dat het 

dr toe leided dat de stroom gezond is. En, Jouk 

zee etjaoren leden al: 'De stroom is gezond! Zó 

zal Stellingwarf Stellingwarfs blieven! 



Toespraoke veurzitter Ype Dijkstra tiedens uutrikkinge 
H.J. Bergveldpries op 17juni 

Oflopen 17juni wodde in et gemientehuus van 

West-SteI/ingwarfde H.J. Bergveldpries 2009 

uutrikt an de Stellingwarver Schrieversronte. In 

de veurige Ovend was a/ et juryrappot te /ezen. 

Dit keer bin de toespraoke van borgemeister 

Harry Oosterman van Oost-SteI/ingwarfopneu-
men (b/z. 6) en die van veurzitter Ype Dijkstra 

n.a.v. et winnen van disse be/an grieke pries. 

Die toespraoke kun Jim hieronder/ezen. 

De Stellingwarvers weren d'r uutgooid! 

Ze weren d'r uutgooid bi'j de RONO, de 
veurloper van de tegenwoordige Omroep 
Frieslaand, et wekelikse pergramme "Op 'e 
schostienmaantel" wodde negen keer uutzun-

nen! Doe was et gebeurd! 
Stellingwarvers leggen heur netuurlik niet 
zomar bi'j zoe'n besluut daele! Gien Stelling-

warfs meer op 'e radio! 

Niet alliend om die reden wodde op 29 april 

1972 in de ULO, hier in Wolvege, tegen die 

stroom in, de Stichting Stellingwarver Schrie-

versronte opricht. 
Et was per slot van rekening ok de tied dat 
de meensken in disse streek et wark van 

Bergveld, Jouk, Lamkje Hof-de Boer en eren 

herontdekten! 
En was et niet Bergveld, de naemgever van 

de pries van disse aovend, zéls, die him knap 
argerde an et daelekieken op et Stellingwarfs. 

Dat moch clan ok niet gebeuren! En as d'r een 
begin van zoe'n minachting veur et Stelling-
warfs zichtber wodde; clan mos dat bestreden 

wodden. 

Tegen de stroom in! 
Mar, die Stellingwarver stroom gruuide al 

meer en meer. 
Weren d'r bi'j de oprichting in 1972 zoe'n 

veertig meensken die de "Schostienmaantel-

ingreep" van de Friese radio niet warderen 

konnen en reupen "clan zetten we et Stelling-

warfs zels wel op 'e kaorte' Now, een kleine 

veertig jaor laeter zien we dat zoe'n 1250 

meensken heur middels et lidmaotschop an 
de Stellingwarver Schrieversronte verbunnen 

hebben. 

De Schrieversronte is een stevige, krachtige 
instelling wodden! Niet alliend mit een beriek 

van duzenden meensken vanwegens de meu-
gelikhied die et digitale tiedpark bödtTien-
tallen vri'jwilligers spannen heur, jaor in jaor 
uut, in om de Stellingwarver tael en kultuur te 

beholen, mar Ok veerder te ontwikkelen. 
Et Stellingwarfs Woordeboek is daor een 

prachtig veurbeeld van: meer as honderd 
vri'jwilligers zetten heur vanof de zeventiger 

jaoren in wel 25 Stellingwarver dorpen in om 
et basismateriaol veur dat woordeboek te 

verzaemelen en vaaste te leggen. Gesprek-

ken bi'j meensken thuus an de keukentaofel! 
Een langdurig perces, dat nao 25 jaor hadde 

warken, en mit steun en advisering van et 
Nedersaksisch lnstituut van de RUG in Grun-
ningen beloond wodde mit et uutgeven van 

et vierdielige Stellingwarfs Woordeboek! 

Netuurlik, best een biezundere klub, die Stich-

ting Stellingwarver Schrieversronte! 
Al was et al alliend omdat oonze instelling in 
alle veurgaonde mementen bi'j de plechtige 
uutrikkinge van de Bergveldpries, altied een 
vrundelijk en stimulerend woord in et Stel-
lingswarfs heuren leut. En now zéls de pries 

ontvangt! 
Jim begriepen et; wi'j bin d'r verschrikkelik 

bliede mit! Starker nog; nao HendrikVonde-

ling, Johan Veenstra, Pieter Jonker, Fokke 



Middendorp en Henk Bloemhoff: now de 

Schrieversronte! Wi'j bin d'r (aepe)trots op!! 

Et is naor mien bescheiden miening ok best 

uutzunderlik te numen dat de streektaelin-
stelling die him inzet veur et instaandholen 

en verspreiden van de Stellingwarver tael 
en kultuur now zéls de prestigieuze, Berg-

veldpries; dé pries van de overhied veur 
betekenisvol literair of taelkundig wark, in 

ontvangst nemen mag. 

Uuteindelik is de Schrieversronte niet alliend 
een streektaelinstelling die schrift, publiceert 

en uutgeft; wi'j bin ok nog de hieltied een 
groep meensken die, as et neudig is, tegen 

de stroom ingaot... 
Vandaege-de-dag niet alliend mit (een ver-

schrikkelike grote groep) vri'jwilligers; zonder 

oonze professionele warkers, waordeur 
verdieping en onderzuuk meugelik is, zol et 
in disse tied beslist niet meer lokken. 
En d'r is wat berikt, de oflopen periode! 
1k maek een selektie van vuuf onderwarpen: 
1 Dr verschenen 130 boeken! Een gewel-

dige variaosie an boeken over de streekhisto-

ne, romans, dichtbundels, wetenschoppelik 

wark en keunst. 
2 Et biezunder uutgebreide vierdielige Stel-

lingwarfs Woordeboek, en et Haandwoorde-
boek. 1k nuumde et al as veurbeeld hoevule 
een hieleboel vri'jwilligers, professionals en 

wetenschoppers bi'j oonze instelling sae-

menwarken. 
3 Et suksesvolle kursuswark (kweekviever 

veur ni'j telent!), en et Iessepakket Stelling-

warfs veur et yak hiemkunde op 'e basis-

schoelen. 
4 De peblieksaktiviteiten, zoas de kulturele 
gebeurtenissen, symposiums, popfestivals, 

veurleesakties veur doelgroepen zoas de 
jongste en ooldste inwoners, ommedaenken 

veur et Iaandschop en de historie. 

5 De jaorlikse sutelaktie die in de Stelling-
warven suksesvol is en blift! Uutgiften in 
de Stellingwarver tael wo'n deur tientallen 
vni'jwilligers elk jaor bi'j de meensken in 
oonze darpen thuusbrocht. 

Toch wil ik op disse prachtige aovend ok niet 

et beeld daelezetten van een instelling die 

dikke tevreden is; dat we oons doel al berikt 

hebben. Niks minder as dat is waor, moej'm 

weten!! 

Want et weren dan wel de Stellingwarvers die 
de Friezen bescharmd hebben tegen kwaoie 
invloeden van butenof (jim kun dat allemaole 

lezen in et prachtige boek"De Friese Water-

linie"); we leven in de Stellingwarven niet op 

een eilaand! 
En in de wereld om ons henne zien wi'j 6k, 

of jCüst in disse tied, dat veul kleine taelen et 
lotien leggen! 
Tiedens oonze laeste jaorvergeerdering 

stipte ik dat ok al even an. De pesisie van de 
kleine taelen in de wereld, Ok in Europa, is 
beslist nog niet zo rooskleurig! 
Ni'j onderzuuk van de UNESCO wiest uut dat 
van de 7000 taelen die d'r op de wereld praot 
wodden, d'r elk jaor twintig verdwienen! De 
UNESCO nuumt dat naor mien idee terecht 
een tragedie, omdat daor ok een uniek kul-

tuur- en wereldbeeld mit verleuren gaot. 
Zóveer is et mit et Stellingwarfs niet! Zoveer 

zal et ok nooit kommen as et an de Stelling-

warver Schrieversronte ligt! 
Mar clan zullen wi'j, mit mekere, wel om-
medaenken hebben moeten veur de tael, 
de kultuur, de historie, de gebruken en de 
potentiële ontwikkelingsmeugelikheden van 

de Stellingwarven! 
Et vragt, zoas wij dat zien, onder eren om 

een stark gevuul veur de streektael. Een stark 

gevuul, netuurlik van de gewone meens-
ken in Wolvege, Oosterwoolde, Appelsche, 
Noordwoolde en al die aandere dorpen in de 

Stellingwarven. 
Mar gevuul alliend is niet voldoende! As wi'j 

oonze tael en kultuur hier in de Stellingwar-
ven beholen willen en veerder bngen wil-

len, clan kan et niet aanders as dat de overhe-

den, de beide gem ienten en de perveensie, 
douk een beleid, een tael- en kultuurbeleid 
veur et Stellingwarfs formuleren gaon! 
Et ligt vanzels veur de haand dat oonze 



streektaelinstelling de gemientebesturen en 

et perveensiaol bestuur daor graeg behulp-

zem bi'j wezen wit. 

Gelokkig het de Stichting Stellingwarver 

Schrieversronte him in de loop van de jaoren 

ontwikkelen kunnen tot een toonangevende 
streektaelinstel ling. Kollega's (kotlega-instel-
lings) nammen meer clan ien keer de SSR, et 
beteid en de anpak, as veurbeeld veur et uut-

stippeten van een plan veur héür instetting. 

Et Drentse"Huus van deTaol" is daor een 
mooi veurbeeld van. 

Juust tegen die aachtergrond kan 1k d'r, ok 
now niet, omhenne mien verontrusting uut 
te spreken dat de beide gemientebesturen 

en et perveensiaot bestuur heur steun an het 
wetenschoppelik wark van oonze instelling 
opzegden! 
Jim begriepen dat wi'j oons atderdeegst mit 

et toekennen van de Bergveldpries niet de 
(van de wetenschop kaelplokte) bos insturen 

laoten! 
Nee, as wi'j oons wark as serieuze instetting 
veur streektaet en kultuur goed doen witlen 

clan móé'n we wet an gedegen onderzuuk doen! 

Mit lichtvoetighied altiend kommen we d'r niet! 

En, dit moet ok even zegd wodden, niet atle 

aktiviteiten van een instetling as die van oons 

kun rendaobel wezen. 
Een prachtig veurbeeld (ik nuum een niét 
Stetlingwarfs veurbeeld!) daorvan vien ik de 
uutgifte in die aandere minderhiedstael, et 
Fries, van de memoires van de deur mi'j slim 
bewonderde schriever Elie Wiesel. 

De Kristelike Friese Biebelteek maekte, as 

ienigste, in Nedertaand de boeken veur et 
pebliek toegaanketik. Prachtig wark. Niet ren-

daobet. Niet in et Nederlaands, mit de onont-
beerlike steun van de perveensie Friestaand, 
wél, in de tael van een minderhied. Veur een 

bried pebliek beschikber! 

Dat brengt mi'j bi'j, wat aj'een levensthema 

numen kunnen zollen van de Nobetprieswin-
ner Elie Wiesel: de onverschitlighied! Beter 

zegd: tégen de onverschittighied! 
As ienigst overbleven lid van een grotejood- 

se femitie zag hi'j kaans om an de Sorbonne 

in Panes te studeren. Elie Wiesel ontwikkelde 

him tot een belangwekkend romancier en es-

sayist. Twintig jaor teden tat hi'j, ok as Nobel-

pries-winner, in Amsterdam indrokwekkende 

woorden heuren. 
Verwiezende naor de aachter oons liggende 

geschiedenis zegt hi'j daor wat wi'j juust in 
disse tied doen moeten: lézen! 

"Lees,"zegt Wiesel, "lees en jow zullen zien 
wat d'r mit tael gebeuren kan. Lees en jow 

zullen zien wat d'r mit telent gebeuren kan. 

En as jow tezen, zulten jow ontholen dat jow 

noolt toeschouwer weren, wat de pries of et 
risiko ok is, aksepteer nooit de rotle van toe-

schouwer" De konsekweensie daorvan is, zo 
zegt Wiesel, "dat et tegengestelde van ken nis 
niet onwetendhied is mar onverschittighied. 
Literetuur, keunst of schrieven, of onderwiezen 

of warken om et meensdom te hetpen het mar 

len doet: vechten tegen onverschillighied!" 
Zo lat de Stellingwarver tael en kultuur oonze 
Schrieversronte niet onverschitlig! 
Dat was zo gedurende de aachter oons tig-

gende jaoren; dat zal ok de kommende tied 

et gevat wezen. 
Steund deur de meensken in oonze dorpen 

willen wi'j perberen et Stellingwarfs en zien 
kultuur een stappien veerder te brengen. 
Wi'j doen dat vanuut Berkoop, et hatte van 
de Stellingwarven, graeg mit oons kleine 
team van professionals, mit de veule tiental-
len vri'jwitligers mar veural in de wetenschop 

dat Steltingwarvers van heur gebied, heur 

tael en heur gebruken hoten. 

De Bergveldpries zien wi'j as een steun en 

erkenning van oons streven op de weg naor 
een volweerdiger pesisie van et Stettingwarfs. 

Uut naeme van et bestuur van de Stichting 
Stellingwarver Schrieversronte, de mit-

warkers en oonze vri'jwittigers daank ik de 

gemientebesturen van Oost-Stellingwarf en 

West-Stetlingwarf graeg veur de toekenning 

van de Bergveldpries. 
Daank. 
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Henk Bloemhoff 

Et middelieuwse Laandrecht van Stellingwarf: 
ontdekt in et Gelders Archief 
De regionaole kraanten, websteden, radiover-
slaggevers en Iaandelike kraanten, ze hebben 

et haost allegeer bekendmaekt: in et Gelders 
Archief in Arnhem is de tekst ontdekt van et 

middelieuwse Laandrecht van Stellingwarf. 

Wie zol dr ooit an docht hebben dat dat nog 
es gebeuren zol? Et komt mar hiel now en clan 

veur dat d'r nog weer middelleuwse rechts-

regels van een gebied weerommevunnen 
wodden. Van groot belang in verbaand mit 
disse ontdekking is dat uut Stellingwarf, een 

gebied mit een hiel elgen historische ontwik-
keling, dislange glen elgen middelieuws recht 
bekend was. De tekst die kotleden ontdekt is 
bestaot uut een inleiding ('protokol') en tien 

keuren oftewel rechtsregels. Et gaot om een 
Middelnederlaanse vertaeling van omdebi'j 

1480 mit oostelike taelkenmarken. De oor-

spronkelike tekst was in et Latien, zo vaalt te 
lezen in de tekst die ontdekt is. En die tekst 

moet de vertaeler aorig letterlik overneu men 
hebben, want hi'j schrift et zo: 'Dyt synt de 
wilkoeren des landes van stellinck warf wyt-

ten latyne genomen ende in duyssche ouver 
gesat van woerden toe woerden' ['duyssche' 

moej' hier begriepen as 'volkstaeI tegenover 

Latien dus]. De oorspronkelike Stellingwarver 

rechtsregels in et Latien moe'n optekend we-
zen in de veertiende ieuw, mar wanneer per-
cies is niet te zeggen. An de warking van et 
Laandrecht van Stellingwarf moet een aende 
kom men wezen in et jaor 1504, toegelieke 

mit die van et Ooldfriese recht. 

Ontdekker dr. 0. Vries en zien wark 
De tekst is in april ontdekt deur dr. Oebele 
Vries, universitair docent en onderzuker an de 
opleiding Friese tael en kultuur van de Rieks-
universiteit van Grunningen. Hi'j was doe op 

et Gelders Archief doende in et kader van zien 

wark veur de universiteit. Dr. Vries het al hiel 

wat belangriek wark op zien naeme staon. Hi'j 

is promoveerd op et proefschrift Het Hell/ge 

Roomse Rijk en de Friese vrijheid (Liwwadden, 

1986), een slim leesber boek daor et ver-

schiensel Friese vri'jhied in zien hiele heer en 
veer uutstokt wodt, en in 2007 verscheen van 

zien haand et prachtig uutvoerde boekAsega, 

is het din gtijd? De hoogtepunten van de Oud-

friese tekstoverlevering (Liwwadden - Utrecht, 

2007). In dat boek bin behalven aandere 
Ooldfriese teksten ok hiel wat rechtsteksten 
opneumen. 
Dr. Vries gelt as kenner van et historische po-

letieke en maotschoppelike verschiensel van 
de 'Friese vri'jhied'. In 1999 gaf hi'j zien kiek op 

'Stellingwerf in het Iicht van de Friese vrijheid 

in een lezing op de studiedag over de Stel-

lingwarver identiteit. De tekst van die slim in-
teressaante lezing istevienen in Opzoeknaar 

de Stellingwarver identiteit. Een bundellezingen 

onder redaktie van Henk Bloemhoff(Berkoop, 

1999), een bundel die nog altied te koop is. 

Et Laandrecht even weeromme 

Op vri'jdag 3juli 2009 kon de heer Vries et 

deur him ontdekte Laandrecht an de passe 

en aandere belangstellenden zien laoten op 
een passekonfereensie in et gebouw van de 
Stellingwarver Schrieversronte in Berkoop. De 

Stellingwarver Schrieversronte hadde daor 

de plezierige mitwarking veur kregen van et 
Gelders Archief en van et Fries Instituut van 

de Rieksuniversiteit Grunningen. De tekst van 

oons middelieuws Laandrecht kon zodoende 
een naacht en een dag weeromme wezen 
in oons gebied, en de heer Vries kon zien 
ontdekking ok zien Iaoten. Butendat konnen 



stokkies van de tekst fotografeerd wodden. 

De ontdekking deur dr. Vries is extra biezun-

der aj' bedaenken dat krek in dit jaor 2009 

uutgebreid vierd wodt dat et zeuvenhonderd 

jaor leden is dat de oorkondetekst mit de 

ooldste vermelding van de naeme Ste//in g-

warfschreven is. 

Et Laandrecht en zien historisch kader: et 

vri'je Iaand Stellingwarf 
Et oolde gebied Stellingwarf, dat now veural 

nog bekend is deur de gemienten Oost- en 

West-Stellingwarf, is vandaege-de-dag een 
flinke lappe van Zuudoost-Frieslaand. Zoas 
bekend heurde et vanoolds bi'j Drenthe/ 

Overiessel, waor de bisschop van Utrecht de 

Iaansheer was. In de rekte 1309-1328 was 

Stellingwarf in opstaand tegen de bisschop, 
en ok eerder al moe'n de oolde Stellingwar-

vers bi'j zien gebied weg wild hebben, of ze 
heurden d'r gewoonweg niet bi'j. Van 1309 
of in ieder geval was Stellingwarf zoe'n twie 

ieuwen een vri'je, himzels besturende Iaans-

gemiente, een 'autonoom'  gebied dus. Daor 
past dus hiel goed in dat de middelieuwse 
Stellingwarvers heur eigen rechtsregels had-

den. In et Laandrecht ziej'dan ok de stelling 

veurkommen as een soort rechter. Soms ziej' 
dat d'r spraoke is van drie stellings, en dat 

is neffens et oolde idee dat d'r veur et hiele 

Iaand Stellingwarf een verbaand van drie 
stellings beston, die ok wel mit 'n drienend 

verdragteksten tekenden. 
Etje veurdoen as een autonoom Iaand was 

neffens et veurbeeld van Frieslaand, waor al 

anger soortgeliekense rippebliekies beston-
nen. De middelieuwse Stellingwarvers deden, 

as et neudig was, een beroep op et begrip 

Friese vri'jhied, daor ze neffens heur ok onder 

vullen en daor ze an zeden te voldoen. Dat 
hul veural in dat ze neffens oolde privileges 
en in ieder geval neffens oolde gewoonten 
glen Iaansheer boven heur annammen. In 
1498 kwam d'r een aende an de vri'jhied van 
de Friese Iaansgemienten. Biezunder is dat 

dat in 1500 pas gebeurde mit Stellingwarf, 

Dr. Vries za/ et Laandrecht uutpakken in 
't Schrieversronte-archief 

as Iaeste in de riegel van Friese Iaansgemien-

ten. Hertog Albrecht van Saksen wodde doe 
de ni'je heer. Die brocht et Saksische Stel-

lingwarf bi'j Frieslaand onder. Nog altied is 
Stellingwarf binnen Frieslaand een gebied 

mit een hiel eigen kerakter, mit naeme deur 

oonze eigen, Stellingwarver variaant van de 
Nedersaksische tael. 

Tien rechtsregels: eigen kenmarken, 

ni'je vraogen 
Et Laandrecht van Stellingwarf bestaot uut 

tien rechtsregels, in de tekst zels wo'n die 

mit de oolde naeme wilkoeren and uded (= 

Ned. 'wiIIekeuren 'wille'= Ned. 'wiI Stell. 
wi/Ie;'keur'= keuze). Die rechtsregels bin 
vaastelegd in opdracht van de'steIIings de 

bestuurders/rechters van de Iaansgemiente 
Stellingwarf. Ze bestaon uut bepaolings op 

et terrein van strafrecht en arfrecht. Veural 



sommige strafrechtelike bepaolings kom-
men nogal ooldachtig over, neffens dr. Vries. 
Dat gelt in et biezunder veur de procedure 

van et opeisen van een ofkoopsom veur een 

femilielid dat doodmaekt is. Hiel biezunder 

is de rechtsregel daor in len en dezelde regel 

een boete in opneumen is op et anvalen 

van koopluden,'schipluden markluden en 
warkvolk op 'e akker of in de hujjinge en op 
et inbreuk maeken op de Friese vri'jhied in et 
gebied van De Lende en De Kuunder tot an 't 

Keu ningsdiep. 

Op 'e passekonfereensie van 3 juli gaf de 

heer Vries een aldereerste verkenning van de 

tekst. Hi'j zee dat hi'j d'r nog funk wat veerder 
onderzuuk naor doen mos. Zodoende was 

hi'j dudelik waor hi'j dat al wel wezen kon 

en hul hi'j slaegen om de aarm in flunk wat 
aandere gevallen. Eigen wetsteksten van de 
Stellingwarvers uut de middelieuwen weren 
dislange niet bekend, dat daoromme is een 
vergelieking mit ere gebieden slim de muuite 

weerd. In een inkeld geval zicht de heer Vries 

een overienkomst mit et Drentse laandrecht. 
De schreven vorm daorvan is trouwens 

jonger as de tekst daor et Stellingwarver stok 
op weerommegaot. Et Drentse laandrecht 
staot ok onder invloed van de laansheer, 
de bisschop van Utrecht. Et Stellingwarver 
Laandrecht was van de meensken zels, en is 

krek niet onder invloed van de bisschop van 

Utrecht. De bepaoling tegen et inbreuk mae-
ken op 'e Friese vri'jhied Iiekt dr. Vries eerder 

een teken om elke vorm van invloed van de 

bisschop tegen te gaon. 
Et is an de aandere kaante ok weer niet zo 

dat de tekst hiel wat aanders is as aandere 

laandrechten uut - ongeveer - die tied, mar 

et is ok weer niet as et waore een kopie van 

soortgeliekense teksten uut et Friese Fries-
laand. Dat zol wel kund hebben, omreden 
de Stellingwarvers heur gedreugen naor et 
veurbeeld van de vri'je Friese lanen. De Sak-
sische Stellingwarvers hadden heur ommes 

Iosmaekt van et gebied van de bisschop van 

Utrecht, en richtten een eigen Iaand in dat as 

vri'j beschouwd wodden mos, vri'j van een 
laansheer, wat dat angaot dus naor et veur-

beeld van aandere Friese laanties. Biezunder 

is ok de verwiezing naor de gewoonten an-

gaonde de middelieuwse vete. 

Et eigen laandrecht: doe en now 
Singeliers is dat in de inleiding van de tekst 
zegd wodt dat de laansgemiente betrekking 
het op et gebied 'binnen Lende en Kuunder'. 
Dat zol inholen kunnen dat de tekst nog komt 

uut de tied van veur de ansluting van twaelf 

oostelike perochies, of daor een weerschien 
van is. Die ansluting van de oostelike dörpen 

wodt nuumd in een oorkondetekst van 1328. 

Meerst wodt docht dat de oostelike dorpen 
Appelsche, Donkerbroek, De Haule, De Foch-

tel, Makkinge, Langedieke, Oosterwoolde, 
Else, Ni'jberkoop, Berkoop, Buil en Noord-
woolde dr bi'j kommen wezen zollen, mar 
de pesisie van dorpen as Steggerde, Vinkege, 
Blesdieke en Peperge geft dan veul vraogte-

kens, omreden de tekst van et laandrecht et 

het over et gebied binnen De Lende en De 

Kuunder. De ontdekking van et Laandrecht 

geft hiel wat stof tot naodaenken en veerder 
zuken. 

Een biezunder mement was et doe de heer 
Vries an et aende van zien praotien de Stel-
lingwarvers in et algemien en de Stellingwar-

ver Schrieversronte in et biezunder fielseteer-
de mit zien symbolisch weerommegeven van 

oons oolde Laandrecht. Symbolisch, omreden 
et dezelde middags weeromme mos naor 
et Gelders Archief. Mar et weervienen en et 
even weeromme west hebben in Stelling-

warfwodde deur iederiene as hiel biezunder 

anvuuld. Op het Historisch Symposium ter 

gelegenhied van 700 jaor'Stellingwarf'op 
18 september zal de heer Vries in een lezing 
'Het Landrecht van Stellingwerf. Een eerste 

verkenning'veerder ingaon op aord en bete-
kenis van oons Laandrecht. De teksten van de 
lezings zullen ok in boekvorm verschienen. 



Lily Köhler 

Oold wodden 

Omreden de theelochies at weer op weren en 
mien glaezen kefoortien van Verkade dof en 
nutteloos op 'e taofel stan, besleut 1k mar am 
votdaolik bosschoppen haelen te gaon. 
Bi'j de supermark was et drok. 1k murk da'k 
et goele tiedstip niet uutkeuzen hadde am 
de buit binnen te haelen, en mikte zo rap as 
meugelik de koffiebonen, de lochies en de 
hormonekiepe in mien karregien. Liedzem 
gong ik in de lange riegel meensken staon, die 
zwiegend op heur beurt stonnen te waachten 

veur de kassa. 
Mennigiene zag 1k bezwieken veur de anbie-
dings die handig uutstald stannen kot bi 
de kassa. Ofpriesde ram met die 1k Iiefst mar 
liggen leut. Voetien veur voetien schosselde 
1k wieder. Nag ien vrammesien stan veur me. 
Heur afiaeden karre had ze naast de baand zet 
en vatdaalik began ze heur bosschappen over 
te hevelen. Inienend was d'r kansternaosie 
in de riegel aachter me. Een aalde man leup 
straampelende bi alle meensken daele en 
vreug smekend as hi'j wet evenpies veurgaon 
mach. Doe hi'j iederiene veurbij was straandde 
hi'j bi'j mi'j. 
'Och vrauw,' began hi'j. '1k bin at 81 jaar en 
ik heb een hiele zwaore apperaasie an mien 
bienen aachter de rogge. 1k hoot et warkelik 
niet langer vat, dat staan. Mag ik asjeblief veur-
gaonT 'Netuurtik,' zee 1k mitlevend. 
'Die narkoze... daor bin 'k de hieltied nag zo 
dwiel van. Meenske, wat 1k atlemaate niet 
mitmaekt heb in mien leven. Daar zol ik wet 
een boek over schrieven kunnen. De iene op-
peraosie naa de ere. 1k heb tabbed mit mien 
nieren en mit mien tangen. En now weer mit 
mien bienen. Et is toch wat aj' zo oold wodden 
moeten mit zovule eltende. 
Mit beide hanen steunde hi'j op mien karre, 
en warkelikwaar, ik was daodsbange dat hi'j 

inmekaander zakken zol. 
Et vrommes veur mi'j hevelde kalmpies an 
deur, zodoende mas hi'j toch nag een ogen-
blikkien geduld daen eer hi'j an bad was. 1k 
wodde d'r zuver een betien zenewachtig van. 
'Zoe'n oalde man as 1k mos einliks hietendal 
glen basschoppen meer daen hoeven fiuus-
terde hi'j me saemenzweerderig toe. 'Mar mien 
vrouw is kotteden uut de tied raekt... dus 1k 
moet weI 
Eindelik was et vrammes veur mi'j ktaar. De 
man Iegde vuufflessies bier op de baand en 
rekende of. 'Bedaankt heur!' reup hi'j bliede, en 
hattelik zwaaide hi'j naor me. De soepethied 
die ik inienen waornam bi'j him, daor was 1k 
een betien veraldereerd over. 
'Et is toch wat hen, aj' zo oold binnen began 1k 
tegen et maegien aachter de kassa. 
'Hoe bedoelen jaw dat?' vreug ze. 
'Now zoas die aalde man, die ni'jsies veur me 
was,' antwoordde 1k. 'Die het toch een hoop 
hiete matte ziektes mitmaekt 
'Ziektes?' vreug et maegien en tikte gedaach-
telaos de cieferties an. 'Hi'j ziektes? Die man 
is zo gezand as een vis. ledere dag komt hi'j 
hier zien pus haelen en 1k heb him hier in at die 
jaaren dat 1k hier wark nag glen dag mist.' 
'Mar hi'j was zo dwiel... hi'j kan bi'jkaans niet 
meer op zien bienen staon!' reup 1k vat mede-
lieden. 'Hi'j hut him vaaste an mien karregien 
am mar niet omme te valen 
'Own, dat keunsien bruukt hi'j at jaaren ant-
woordde et maegien hiel dreuge. 'Haha! En as 
hi'j dwiel is... now, dat is dan wissezekers van de 
draank.' 
Doe 1k ammekeek en zag dat de riegel yolk 
aachter me onderwiels andikt was tat wet twie 
meter dacht 1k gtimkende: 'As 1k ok zo oold 
wodden mag, dan bruuk 1k dat keunsien ak!' 
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Et gemael van Derizzerd, 

Zien wark was dan wel binnen, mar Koop 
is aitied een butenmeenske west. Asjonge 
van Der izzerd trok hi'j vaeke alliend of 
mit een kammeraod naor De Zanen. 'Tus-
sen et huus op Der izzerd en de iesbane 
leup een weg van de idzerdaweg naor de 
Slingerweg. Die steuk ie over en dan kwaj' 
op de Kuunder an. De boeren bruukten die 
zaandwegen om in de 
groslanen of De Zanen 
te kommen. Van de 
Slingerweg of hej' now 
nog de Zandenweg in 
noordelike richting, mar 
die lopt now dood. De 
Zanen was onlaand, d'r 
was nog mar weinig kul-
tuurgrond. In dejaoren 

zeuventig is d'r een ver-
kaveling west, waardeur 
d'r yule veraanderd is. 
Mar in die tied was 't een 
hie[ ofwisselend laand-
schop mit veul voegels, 
reewild en haezen. Niks 
was d'r verbeuden, et 
gevuui van vri'jhied is mi'j altied bi'jbleven. 
le zaggen d'r meerstal gien meenske, mar 
zundags trokken de jongen en maegies 
naor et broggien over et ofwaeteringke-
naai om heur vertier te zuken. Vandaor 
koj' langs de Kuunder en veerderop over 
de brogge naor Mildam. Et kenaai is laeter 
verlegd en et broggien verdwenen, mar 
et pompstesjon van 1900 dat niet meer 
bruukt wodt is d'r nog. Et Hamersbos ge-
iokkig ok nog. Haost alie weidevoegels bin 
jammer genoeg vot. 1k heb de kemphaenen 
hier nog vechten zien 
Koop kwam niet alliend in et gebied om 
te lopen en te fietsen, mar ok om te visken 
en te schaetsen. Hi'J is aitied een sportman 
west. Op Der Izzard kärfbaide hi'j en dat 
het hi'j alderdeegst in Gouda daon tot hi'j 
mit aanderen een körfbalkIub oprichtte in 
Bodegraven. Zo leerde hi'j Jitske ok kennen 

en beiden hebben nog lang kärfbald. 
Koop is op zien 45e stopt mit körfba lien, 
mar gaf ok wel jeugdtrening en zat in de 
jeugdkemmissie. Mar de grote passie van 
Koop op sportgebied is toch et schaetsen. 
De iaeste drie elfstedetochten het hi'j 
uutreden. As klein joongien ston hi'j at op 
'e Schipsioot. Vader en moeder schaetsten 

en de breurs en zusters 
ok. Van moederskaante 
schaetsten ze aliemaoi 
en bi'j wedstrieden van 
de kiender was moeder 
'knap fanatiek'. Ok de 
twie kiender bin schaet-
sers, dochter Karin is 
nog vaeke op 'e baene 
in Amsterdam te vienen. 
Een protte tochten het 
hi'j reden en as hij niet 
buten rieden kan is hi'j 
vaeke te vienen op 'e 
baene in EtVene. En as 
hi'j daor niet schaetst, is 
hi d'r wel om tejureren. 
Meer as veertig jaor zit 

hi'j at bi'j wedstrieden in de jury! As Koop 
nao de winter niet mit schaetsen doende 
is, zit hi'j op 'e reesfiets. Doe hi'j 35 jaor was 
het hi'j die ontdekt doe een buurman him 
een keer mitnam. Behalven dat et mool 
wark is, is et ok een goeie trening veur et 
schaetsen. Hi'j is siktaoris/ponghooider 
van de toerfietskiub TFC Weststellingwerf 
en bestedet mit aandere vri'jwiiligers yule 
tied an et orgeniseren van een stok of wat 
fietstochten. Daornaost het hi'j bi'j huus 
tat van klussen en butendat is hi'j ok nog 
aktief in de publiciteitskemmissie van de 
Schrieversronte. Dan bin ze tegere ok nog 
vaeke vot mit de caravan, mar as et even 
kan zit Koop op 'e reesfiets. En dan vaeke: 
nog evenpies over De Zanen aachter Der 
izzerd en Hooitwooide waor zovule herin-
nerings liggen. 



Sjoukje Oosterloo 

Niet onderdoen veur 
manluden 

Wiels 1k in de koolde op et perron stao te klu-
men, zie ik in de veerte de twie lochtige ogen 

van de trein ankommen. Mit een sissend 
geluud stopt hi'j een hottien laeter veur mien 

neuze en stap 1k in. Zukend om me henne 
kiekende vien ik een vri'j plakkien naost een 
vrommesien. Mit een 'goele morgen' gao ik 

naost heur zitten. 

'Ok goeiemorgen. Weerken le me niet meer?' 

vragt et vrouwmeenske naost me. 
1k dri'j me naor heur toe en veraldereerd zeg 

ik:'lneke? A'k me niet vergisse bin ie Ineke 
Beetstra?' 
Vraogende kiek 1k heur an.'lk hadde et in de 

gauwighied niet zien, mar ja, wat wi'j'ok. Et 
is bi'jkaans wet meer as veertig jaor leden 
dawwe mittenneer naor de havo gongen; 

peuter 1k uut mien onthoold. 
'1k vien et knap daj' mien naeme nog ontho-

len hebben; priest mien buurvrouw me.'Hoe 
is 't mitje. Bi'j'trouwd en hej'ok kiender?'wil 

ze van me weten. 
Ja, ik bin at jaoren getokkig trouwd en heb 

ok kiender, alderdeegst al een kteinkiend; 
is mien grootse bescheid. 'En ie bin ok an 
de man raekt;zeg ik, wiels mien oge op et 

gladde goolden baantien vaatt dat ze om 

heur vinger dreegt. 

'Dat hej'goed zien,'lacht Ineke.'En we heb-

ben ok al een stokmennig pake- en beppe-
zeggers waor as 1k geregeld op passen moet. 

Vandaege heb ik vri'j en wi'k de dag nuttig 
besteden om te win kelen in ZwolIe. Wat is et 
doel van jow reize?'wil ze van me weten. 

'Et kan niet mooler, ik gao ok naor Zwolle 

lach 1k. 
'Kuwwe mit oons beiden wet wat in de win-
kels ommesnuuien aj' d'r glen bezwaor tegen 

hebben;vint Ineke. 

'Ja, gezellig, dat doen we; stem ik mit heur in. 

'Hewwe mool tied om oolde herinnerings op 

te haelen en wat bi'j te praoten. Neffens mien 
man bin vrouwluden nooit uutpraot en ems 

het hi'j daor wet een betien getiek an. Mar 

wi'j hebben de hiele dag veurhanen om mar 
raek te kletsen en wat manlief daor van vint 

at me koold.' 

leneke gnist:'Jow man kan wet mienen dat 
vrouwluden nooit uutpraot binnen, mar 
manluden kun d'r ok wat van, heur. Daor za'k 

je een stark staeltien van vertetten.' 
Ineke gaot d'r es goed veur zitten en stikt van 

wal:'Mien Bart het d'r een glundigen hekel 

an om naor de kapper te gaon. Verleden 
weke heb 1k him, naoda'k him al wel drie keer 
anvieterd hadde, toch zo wied kregen dat hi'j 

de kapper mit een bezukien vereren gong. 
Bovenop zieri kruun zit niet yule haor meer, 

mar om de oren gruuit et des te hadder."tk 
kan d'r haost strikkies in doen zok tang haor 

hej'om de oren' hadde ik de gek d'r mit; 
tacht Ineke. 
'Dan wodde et zeker tied; gnies 1k. 'Mar wat 
het dat now mit vrouwludepraoteri'je te 
maeken?'wil ik weten. 
'Now, dat zit ziezo.' Vertrouwelik tegt Ineke 

heur haand op mien aarm en gaot wieder. 

'Moej' heuren, et was krapan elf ure doe Bart 
naor de kapper ofzette. Dus kon hi'j mak-

ketik veur eterstied weer in huus wezen. Om 

twaelf ure hadde ik et eten al lange en bried 
klaor, mar at wie d'r kwam, glen Bart netuur-
lik. Kerels ok attied, heur tied verpraoten, dat 

kun ze! Hi'j zat wet weer de len of ere integen 

kommen wezen waor as hi'j wiedweidig mit 

an 't woord is, docht 1k bi'j mezels,'zegt Ineke. 

"t Was bi'jkaans len ure, daor kwam Bart de 
dam indri'jen. Moej' es begriepen: twie uren 
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in de kappersstoel veur zoe'n klein betien 

haor! Et eten was hielendal verpieterd.' Ineke 
kikt d'r zuver nog lelk van toe now ze et d'r 

weer over het. 

'Daor kan ik van mitpraoten, et komt me be-

kend veur,'gnies ik mitlevend. 

'Waor bi'zo lange west, vreug 1k Bart doe we 

zatten te etengiet Ineke veerder."Bi de kap-

per, was Bart zien dreuge bescheid." 

"le bin dus gieniene integen kommen waor 
aj'je tied mit verpraot hebben?"vreug ik nog 
veur alle wissighied,'zegt Ineke. 'Bart nikte van 

nee."Waorveur hej'dan zo lange bi'j de kapper 
west?" wodde 1k ni'jsgieriglacht Ineke. 

"Now, 1k heb de hieltied in de kappersstoel 

zeten. Wiels de kapper zien wark dee hewwe 

wat praot", zee Bart. Doe 1k opkeek van mien 
etensbod om et haor van Bart te keuren, 

verslokte 1k me haost, zo alderheiselikst mos 
ik lachen. 1k kon mar niet opholen en de 
traonen biggelden me over de wangen,' gnist 
lneke.'Bart keek me lelk an:"Meenske lach 
toch niet zo onneuzel, 	 j"foeterde hi. 
Doe 1k weer wat bi de warken kwam, vreug 1k 

him:"Waor hej'm in de goelighied de hieltied 

over praot?Twie uren hej'in de kappersstoel 
zeten en hi'j hetje de iene helte van et heufd 

nog mar bekubbed. An de ere kaante hangt et 

haorje nog over de oren7zee ik, wiels d'r bi 

mij weer een lachbujje naor boven drieven 

kwam. Bart scheuf rem pend zien stoel aach-

teruut en repte him naor de spiegel, keek naor 

de wildgruui om zien oren, en maekte doe dat 

hij de deure uut kwam. As de wiedeweergao 

zag 1k him de dam uuffietsen. Now meug ie 
drie keer raoden waor as hi'j henne gong: 

Lachende kikt Ineke me an. 
'Da's niet zo muuilik, naor de kapper netuurlik. 

Mar waor zollen die beide manluden dan zo 
lange over praot hebben?'vraog ik me of. 

'1k weet et niet. Lichtkaans gong et over 

vrouwluden. Mar len ding is wisse: manluden 

kun minstens zovule kletsen as vrouwluden. 

Dat is now wel bewezen, donktje niet?'lneke 
heur lach klinkt voluut deur de coupé. 
Wiels ikja nikke, zeg ik:'De dag is nog amper 
begonnen, we kun nog hiel wat ofkletsen. We 
willen beslist niet onderdoen veur manluden,' 
zeg 1k awwe in Zwo lie over et perron lopen. 



Henk Bloemhoff 

Oonze tael, oonze zorg 

Et jaor van herdaenking en ontdekking 

In dit jaor 2009 wodt et vierd - zoas bekend 

- dat de naeme Ste//in gwarf, de naeme van 
oons woongebied, op zien minst 700 jaor 

oold is. Dat we dat zo vieren kunnen is te 

daanken an et feit dat de ooldste oorkonde 
die op oons gebied slat en daor die naeme in 

veurkomt, uut et jaor 1309 is. Et is een oor-

konde die beweerd wodt in et bisschoppelik 

archief in Utrecht. In de tekst waorschouwt 
bisschop Guido van Avesnes dat de Stel-

Iingwarvers in de ban daon wodden as ze 
niet gauw tot inkeer kommen en genoeg 
vergoeden en boete doen zullen veur heur 
beleg van zien kesteel in Vollenhove en alder-

haande aander ongemak. Al wil 't zo treffen, 

in april van ditjaor wodde et middelieuwse 
Laandrecht van Stellingwarf ontdekt. Dat is 
wel een hiel biezunder toeval. le zollen willen 

dat zokke ontdekkings meer gebeurden, want 
et maekt de belangstelling veur geschiede-
nis, tael, schrieveri'je en identiteit van oons 

gebied allienig mar levendiger, en et inzicht 

wodt zodoende ok beter. Zo geft de tekst van 
et Stellingwarver Laandrecht zicht op hoe et 
hier in de middelieuwen toegong mit et recht. 
Zie van dat veerder et artikel argens wieder in 

disse Ovend. 
De ontdekking van et Laandrecht was veur 

mi'j reden om nog es even stille te staon bi'j 
de eerste tekens van 'SteIIingwarfs 'et eerste 

Stellingwarfs'en et ooldere Stellingwarfs. 

Dat is clan toegelieke ok een reden om wat 
ommedaenken te geven an een biezunder 
aorig boek dat lessend uutgeven wodde deur 
de historische verieninge van Oosterwoolde, 
en daor ik de sneupers graeg even van op de 
hoogte brengen wil. 

DeZoemervan 1837 
As eerste volweerdige tekst in et Stellingwarfs 
wodt altied nuumd 'De zoemer van 1 837 een 

gedicht van vuuf koepletten over et laand-

leven in de Friesche Volksolmanak veur 1838 

en drokt in 1837. Et is iene uut een riegel van 
vuuf gedichten van S.L. Brug, ofkomstig van 
Berkoop en o.e. schoelemeester in Koudum. 

Alle vufe bin ofdrokt in verschillendejaor-

gangen van de Friesche Vo/ksalmonak, van 

1837-1845. Veur aorighied drok ik hierbi'j et 
laeste koeplet van 'De zoemer van 1837' nog 
een keer of. Dat is clan neffens de spellingge-
woonten van now, mar wel zo daj' de klaank-
weerde die Brug bliekber tot utering brengen 

wol, d'r uut oflezen kunnen. 

Wat grote heer kan 't beter goon 
As mi/, bi'jzo'n ge/ok? 
Niet graeg wok mit horn ommestaon; 
Al he'k 't somtieds wat drok. 
1k eet mit smoek en siaop goed uut, 
Tot ml'] mien wiefien wakker tuut. 

Wie de vuuf Stellingwarver gedichten nog es 

lezen wil, kan ze vienen in "Sti/ toch kiender, 
Heit studeert' een bundel opste//en, verhaelen 
en gedichten in et Stellingwarfs o.r.v. Pieter 

Jonker en Johan Veenstra, Oosterwoolde, 
1983. Dat was toegelieke et eerste nommer 

van de elfde jaorgaank van dit tiedschrift. 

Netuurlik kuj'de Friesche Vo/ksa/manakzels ok 

op sommige biebeltheken lezen, en ie kun die 
elektronisch inzien op et internetadres wum-

kes.nl. Over de eerste Stellingwarver dichter 
S.L. Brug kuj'aorige infermaosie lezen in Otto 
de Vent zien artikel 'Stellingwarver schrieve-

ri'je in de 19e ieuw, en dat kuj'weer vienen in 
de bundel Feest van (h)erkenning, work van 31 
Ste//ingwarverschrievers. Berkoop, 1997.   



Oolder Stellingwarfs tussen Nederlaans 
Veur lezers van dit tiedschrift die nogal es 

op archieven zitten en daor oolde doke-

menten uut oons gebied inzien, zal et glen 

groot ni'js wezen. Wie interesse het in oolder 

Stellingwarfs of aander Nedersaksisch kan 

nog wel es wat vienen in officiële of minder 

officiële stokken van lange leden: boedel-

beschrievings, oolde rekenings, en al zo wat 
henne. Meerstentieds perbeerden kiarken of 
aandere schrievers zo goed as et kon heur 
schriftelik te uteren in tael die veur die tied 
veur schriefnorm holen wodde. Mar hoe 
minder heur netisies veur een belangriek 

of algemien pebliekweren, hoe minder ze 

as officieel of slim belangriek telden en hoe 

minder ok schrievers vaeke leerd hadden om 

goed 'Nederlaans'te schrieven. Dan hej' meer 

kaans dat schrievers Stellingwarver woorden, 
uutdrokkings, volgodders en meer taelver-
schiensels in heur schrieftael bruken. En zo 
kuj' uut heur wark nogal es geweerwodden 
hoe bepaolde woorden ok vroeger al hier bi'j 

omme bruukt wodden. Vaeke ok kuj'goed 

oflezen hoe ze uutspreuken wodden. 

Een aorige bron die vri'j wat Stellingwar-

ver taelverschiensels het in teksten die as 
Nederlaans bedoeld weren, is et Diaconie-

boek der Hervormde gemeenten Oosterwolde 

-Fochteloo 1789- 1799. Dat is eerder ditjaor 
uutgeven deur de historische verieninge van 

Oosterwoolde e.o. De drie saemenstelders, 
W.J.Veld, L.Tiesinga en T. Spijkman - Pruntel 

hebben d'r keurig veur zorgd dat we de tek-

sten percies zoas ze in de bron binnen now in 
een mooie boekvorm lezen kunnen. Ze heb-
ben de teksten, zoas 't heurt, letter veur letter 
en woord veur woord overneu men. Et boek 
het, behalven de oorspronkelike teksten, een 

veurwoord en een inleiding ok nog mar even 

vier indexen: de ontvangsten van de diae-

keni'je op persoonsnaeme, die ontvangsten 
op plaknaeme, de betaelings van de diaeke-
ni'je op persoonsnaeme en die ok weer op 
plaknaeme. 
Zoe'n zeuven keer hebben de diaekens 

wisseld mit et bi'jholen van et kasboek. Zo 

lezen we dat Lense Jans opschriever was van 
feberwaori 1790 tot meert 1891, Foppe Jans 

van meert 1791 tot april 1794, Jan Jans van 

april 1794 tot april 1795 en Mr. Andries Jans 

van april 1795 tot feberwaori 1796. Mit Mr. 
Andries Jans hewwe ok mitien de schriever te 

pakken die zo te zien et beste een algemie-

ner, wat meer ontwikkeld soort Nederlaans 

schrift.Toch is ok hij niet hielendal zonder 
streektael, want hi'j sch rift we! 'een tijl te 
lien gegeven' (niet: 'te leen'), 'deure' (en gien 
'deur'), 'schaapshokke' (en gien 'schaapshok'), 
en zo is d'r ok bi'j him we! meer. Bi'j de meer-
ste aandere schrievers vien ie al gauw meer 

Stellingwarfs. Zo vaalt riegelmaotig oons 

woord 'beg raffenis(se)'te lezen, en zo ok'dar-

tig' in plaets van 'dertig' (now: 'dattig'), veer-

der koj' 'tele'tegen (vgl. Ned.'teil now in et 
Stellingwarfs'tiele d.w.z. in een speciaole be-
tekenis), 'twie' (Ned. 'twee' in et Stellingwarfs 
hewwe nog altied 'twie'), 'branninge' en 'bran-
nige'(in oonze tied hewwe nog'branige'en 

var., zie et Stellingwarfs Woordeboek), 'toe ken' 

(now nog altied 'toe ken' en 'takken'), 'siktares' 

(now nog wel'siktaoris'),'angevingeYliklaken' 

(lees'lieklaeken') en zo is d'r meer. As Stelling-
warver woordvolgodder ziej' bi'jveurbeeld 
meer as ien keer 'verdient hadde 'doe die ter 
aarde bestelt is 'die verschenen was' en zo 
meer. Wel moe'k hier veurzichtig wezen, want 
de schrieftael van die tied hadde die odde-
ring ok wel, en kon dus ok veurbeeld wezen. 
le kommen ok nog aander aorig taelmate-

riaol in disse bron tegen, zoas flunk wat veld-

naemen. Lees bi'jveurbeeld ditte es:'twee 
Mat hooiland en een scheer op de Boerweide 

en van de Poelskamp tesaamen ( ... ); van 
Roelof geers hof en een Goorentijn en van de 
Oosterbrinck en van Gerken Hof ( ... )' Riegel-

maotig ziej'et woord lopen bruukt wodden, 

dat is een oolde inhooldsmaote waorvan 

et Woordenboek der Nederlandsche Taal de 

betekenis en et regionaole veurkommen be-
schrift. Veerder kwam ik Lam pt!jn tegen, een 
ooldere verkleinwoordvorm, in plaets van 



Lammegien, zoas we now volgens et Stelling-
warver systeem zeggen zollen. Bronnen uut 

eerdere ieuwen as de 19e hebben dus nog 

wet wat te zeggen over oons ooldere Stel-
lingwarfs, ok at bin ze 'Nederlaans. 

Stellingwarfs, een glimp van et gebruuk 

uut... 1313 
Bi'j de veurbereidings van feestelikheden 
naor anleiding van 'Stellingwarf 700' kwam 

1k een aorig stokkien tekst tegen in een 
oorkonde van 1313. Mien bron is: Meesters, 

J.H.E., De Steenwijker Meenthe. Een bijdrage tot 
de marke- en stadsgeschiedenis. ZwolIe, 1881. 

De'scheidslieden'tussen bisschop Guido en 

oonze Stellingwarver veuroolden beschrie-

yen de anklacht, eisen en veurweerden van 

de bisschop. Ze zeggen dat ze bi'j de alge-

miene raod van Stellingwarf een onderzuuk 
insteld hebben om an de weet te kommen 
of et klopte wat de bisschop an anspraoken 
zee te hebben en wat hi'j an schae van heur 

had hebben zol. Op len punt nao gavven de 

Stellingwarvers an dat ze niet ontkennen 

konnen dat len en aander kiopte. En lene 
opmarking van de'scheidslieden'is belang-

riek wat et taelgebruuk van de meensken van 
doe anbelangt. De 'scheidslleden' zeggen dat 
ze heur de 'boven nuumde artikels' van de bis-
schop veurlezen en in de memmetaei uutleggen 

Iaoten hebben, in et Latien: 'eis legi et exponi 
materna lingua articulos suprascriptos' De 

memmetael van de Stellingwarvers van doe 

dus. D'r staot niet bi'j as dat de Stellingwar-

ver vorm van et Nedersaksisch was, mar 
warschienlik was dat wet zo. Wie zullen de 
'scheidslieden' dat veurlezen en uutleggen 

doen laoten hebben? Grootkaans plaetselike 
pastoors, die beheersten et Latien en konnen 

naor we annemen meugen ok de omgangs-

tael van de meensken praoten - deurdat ze 

uut Stellingwarver femilies kwammen, of 

deur laeter anleren. De anduding 'materna 
lingua' wodde vaeker bruukt, en hoefde niet 
per se te staon op de variaant van dat en 
dat dorp, of die en die streek. Dr wodde mit 

and uded dat et de tael van de meensken was 

die bruukt wodde, de votkstael dus, en gien 
Latien. De volkstaet wodde ok wet and uded 

mit vernacula, vu/garis, teutonica(Iis)Iingua 

e.d. Zekerhied dat et taelgebruuk echt Stel-
lingwarfs was hewwe dus niet, mar et is wet 

annemelik. teder hadde d'r ommes belang 

bi'j dat et de meensken zo dudetik meugelik 
maekt wodde, wat de bisschop eiste. Wie 

wet, misschien kom men we nog wet es wis-
ser anwiezings tegen over et taelgebruuk van 

oonze wereld in de 14e leuw... 

Op 20 meert 2009 is wegraekt oonze 
trouwe Nijberkoper mitwarker an et vroe-
gere projekt Stellingwarfs Woordeboek, 

et projekt daor et vierdietige Stellingwarfs 

Woordeboek uut votkom men is: 

Albertje Bloemhoff - Seinstra, 

in de leeftied van omtrint 86jaor 

De Ni'jberkoper infermaantegroep veur et 

woordeboek was van 1975 of lange jaoren 
centraole groep daor de vraogen veur de 

aandere infermaanten eerst in uutper-

beerd wodden. In die groep was Vrouw 

Bloemhoffde centraole persoon. 
Tot in et taest van heur leven maekte ze in-
drok deur heur kennis van oolde woorden, 
uutdrokkings, volksriem pies en meer. 

De meensken van de Stellingwarver 

Schrieversronte herinneren heur in grote 
daankberhied. 



Frank Scheenstra 

Fietsverhael 

Mien naeme is Frank Scheenstra. We hebben 

een bouwbedrief en dat is pittig wark. Allied 

drok om wark te kriegen en dan weer drok 

am et klaor te kriegen. As ik dan thuuskom-
me, dan pak 1k de fiets: de reesfiets, de kros-

fiets of de gewone fiets. Et Iiefste gao 'k vat 
op 'e reesfiets, en dan vaeke mit mien fiets-
maat Siemen. Die wet gelakkig altied waar 

as we binnen, want die nemt et laandschop 

en de huzen hiel gaed in him op. Mar hi'j het 
gien age veur vaegels of aandere beesten, 

veur him is d'r mar iene gaanze en dat is de 
nijlgaanze. Over at die aanderen vertel ik him 
dan, mar die is hi'j nao een peer pedaaltrap-
pen at weer vergeten. 

1k gao ok vaeke allienig en dan kiek 1k onder 

et fietsen ok naor et laandschop en daenk 1k 
bi'j mi'jzels, wat het et hier vroeger toch een 
appatte wereld west. Mit naeme daenk ik dan 
an hoe et d'r duzenden jaaren leden uutzien 

moeten het. Dan praot ik over de lestieden, 
want d'r bin twieje die oons gebied vormd 

hebben. De eerste lestied hiette Saalen en 
dat is 1 80.000jaor leden en de twiede was 
Weichselien en die was veur 25.000 jaar. le 

moe'n je dan veurstellen dat in dit gebied at-
es onder et ies lag tot wet an Arnhem an toe. 
En dan niet een betien, mar et weren grate 

hoge vlakten mit ies, die veuruutscheuven 

en onderwegens van alles mitnammen. Zo 

kwammen doe baistiender mit, waorvan sam-
migen wet meer as twie meter hoge weren en 
wel 15 ton weugen. ten zae'n stien is bi'jglieks 
in et centrum van Ooldehaske plaetst en daor 
hebben ze d'r een manement van maekt. 

Die iestieden scheuven ok grand veur heur 
uut en dat wodden heuveiroggen. Die heu- 

vet roggen bin in et laandschop nag dudelik 
weeromme te vienen. Een veurbeeld daorvan 

ligt hier niet zo veer of: de Waldbarg bi'j Stien-

wiek. Die bulte keiliem is een mooi gezicht aj' 

daor langes fietsen. 

Mar ok in aonze omgeving is hiel wat ge-
beurd. As we op 'e fiets vanof Mildam gaan 

dan kammen we eerst over de Kuunder (of 

Tsjanger) nuumd en dan daenk ie, wat zol 

dat vraeger west hebben? Was et een een 
reviertien? Now, et was een grate rivier die et 
smultwaeter van de gletsjers ofvaerde naor 
de zee, mit allemaole bochten d'r in. Doe was 
de zee ok niet bi'j Den Helder, mar krapan bi'j 
Engelaand. Wat wel opvaalt is dat de Kuunder, 

de Lende en et Stienwieker Diep atle drie van 
Oost naor West lopen. 

1k gao now de Ottersweg uut richting Hoolt-
woolde. Op de krusing mit de Ruskemaode-
weg ziej'een bad mit een veurstelling van 

meensken uut de lestied. Aj'dan naor et 

westen kieken ziej'een haagte en bi'j opgre-
vings hebben ze daar overbliefsels vunnen 
van een graepien rendierjaegers.Vraeger 

was dit plak an de Kuunder en dus kannen ze 

daor visken en et wild dat ze vangen hadden 

schonemaeken. 
Now bin 1k nag mar twie kilemeter op reize 

en hebbe al zawat een bladziede vol schre-

yen! 1k gao nag even veerder de kaant van 

Hooltwoolde uut. Op de krusing van de 
Brugsloatweg mit de Ottersweg staat een 
grate plakkette, mit daarop een veurstelling 

op van Skandinavië en hoe de vier lestieden 
open hebben. Ze hebben d'r dikke balstien-
der omhenne legd. Za kriegen we een indrok 

van wat d'r in die tied allemaale gebeurd is. 



Zoemerwi  

1 Rozegeur, zunnes * wolkensmo 

blaorebieters opjacnr 

zwelvers hoge in delocht 

voegelgekwetter rondomme. 

T'aoveniillggen we 

tegere in 't koele grös 

onderde roekende rozepolle 

zoeie wiend op bIoJjiiudJ 

rozegeur, maoneschien 

-00 

1k fietse weer veerder en voig et Japikspad, 

een pelgrimspad van Sint Jacobiparochie 

tot an de St. Pietersbarg. Dan kom ik langs 

et karkien van Hooltwoolde en gao veerder 

deur de Scheeneweg naor Wolvege. Et vaalt 

me inienend op dat dit de Scheeneweg is en 

dat ik Scheenstra hiet, dus hier komt mien 

naeme misschien wet weg. Scheene zot schei-

ding betekenen en dan van grondgebieden. 
De scheiding tussen Hooltpae en Der Izzerd. 
1k gao onder de tunnel Siegersburen deur en 

clan kom 1k op et kruuspunt mit de Heirweg. 

Daor staot ok een uutleg van et Japikspad. De 
naeme Heirweg komt uut de Romeinse tied. 

De Romeinse sotdaoten leupen hier langes. 

Ze zochten de hoge gebieden op om veerder 
naor et noorden te trekken. Dat was omtrent 
60jaor nao Christus. 

Al fletsende zie 1k van alles en daenke an wat 
hier ooit west het. Hier laot 1k et eerst mar 
even bi'j. Misschien schrief ik laeter es over 
een aandere tocht in een aander gebied. 



Wat schrieven veur disse rebriek... 'k Hebja 

zegd op et verzuuk van Koosje, marja zeggen is 

makkeliker as et ok doen... 

Lezen he'k van jongs of an graeg daon en 

aitied hiel yule en altied van alles wat. 1k hool 

van hiel 'zute' tot hiel spannend en bloederig; 
van Leny Saris tot Winnetou en Old Shat-

terhand, van Margit Söderholm, Jan Terlouw, 

Arthur Japin tot Ludlum, Leena Lehtolainen 
en Henning Mankeii. 
Dat maekt et kiezen van Dat vien ik now een 
mooi boek' dus hiel muuilik 
Daoromme wol ikjim v'. 

verte lien over wat, wat ii' 

maekt hebbe en wat van 

mit lezen te maeken het. 
Veurig jaor was ikjuryiid 

van de driehonderd) van 
NS-pebiiekspries en dat 

een biezundere beieveni 
In de meitied van dat 

jaor las Ype een oproep 
in et biad van de NS daj' 

je anmellen konnen as 

(kandidaot)iid veur de 

NS peblieksjury. Dat 
moej'doen spoorde 

hi'j mi'j an, 'dat is per-

cies wat veurje!' Via 
internet he'k mi'j doe 
anmeld. le mossen 
netuuriik een vraoge-
lieste invu lien en van een (zels keuzen) boek 

daj' net lezen hadden, in hooguut vuuftig 

woorden beschrieven waj'd'r van vunnen. En 

warkelik waor: van de 21 000) meensken die 

heur anmeid hadden veur die jury was ik iene 

van de gelokkigen. in september reisden Ype 
en ik naor Amsterdam naor de manifestaosie 
'Manuscripta'. Dat is een soorte van vri'jmark, 

waor as de uutgeveri'jen heur ni'je en kom-

mende uutgiften prissenteerden. 
In een appatte ruumte wodde de pebiieks-

jury ontvongen deur meensken van de 

NS. Middeis een kot interview wodden de 

nomineerde schrievers en heur nomineerde 
boek bekend maekt. Karin de Groot (vroeger 

van et tilievisie pergramme Spoorioos) dee 

dat op een hiele aorige wieze, ie ieerden zo 

de schrievers, heur boeken en heur motieven 

een betien kennen. 

An et aende van de bi'jienkomst kregen wi'j, 

asjuryieden et boekepakket mit de zeuven 

nomineerde boeken en instrukties uutrikt en 

konnen wi'j tegere mit oonze partners veer-

der de manifestaosie bezuken. 
Nao een geweidige dag gongen Ype en ik be- 

laeden mit boeken weer 
op huus an. 
Et lezen kon beginnen! 

le kregen dr aanderhaive 

nnaond de tied veur. Niet 

lie boeken weren naor 
'ien miening een 'pe-

ieksboek' en geschikt veur 
pebiiekspries. D'r was 

e bi'j dat wat meer we-
;choppeiik was, d'r weren 
popuiair-maotschappelike 
en en wat boeken mit 
ing. 

e ze vanzeis aliemaole 

:-en peer boeken vun ik 

?ressaant en biezunder: 

i en De Boodschapper d e u r 

)dolah, en De Overgave van 
pin. 

Mit zien vertaeiing van De Koran 
maekt Kader Abdoiah et boek toegaankeliker 

veur oons en in et boek De Boodschapper geft 

de schriever oons een beschrieving van et 

even van Mohammed en van de tied waor 

Mohammed in opgruuide. le lezen hoe Mo-
hammed him ontwikkeide van een ienvooi-
dige man tot een machtig en krachtig leider. 
Die twie boeken heuren echt bi'j mekere, et 

twiede over et leven van Mohammed maekt 
et eerste, de vertaeiing van de Koran, yule 

begriepeliker. Hiel goed om je daor es in te 

verdiepen! 

De Overgave van Arthur Japin is een hiel 



aander boek. 1k hebbe et in ienkeer aachter 
mekere uut lezen, zo hoolt etje doende. Et 

is de geschiedenis van een pioniersfemilie in 

Texas in de 19e leuw, van de stried om et be-

staon van de pioniers en van de stried tussen 

de pioniers en de oorspronkelike bewoners, 
de indianen. De Comanches, de indianen, 
vuulden heur slim bedriegd in heur bestaon. 

Et was een geweldaodige tied, pattietoeren 
keihad, mar vremd genoeg daor tegenover 

somstieden ok hiel gevulig en meenselik. 
An de haand van et verhael van Sallie (mem, 

beppe) volgen wi'j et op historische feiten 
baseerde beschreven tied park, dat hiel be-

trokken daelezet is deur Arthur Japin. 

De stokoolde Granny (Sallie) vertelt heur 

levensverhael, van heurzels en heur gezin, an 
Quanah. Quanah is de leider van de Coman-

ches, een indianestam, en hi'j bliekt ok de 
aachterkleinzeune van Granny te wezen. 
Hi'j had de autoriteiten om een gesprek mit 

heur vraogd, veurdat hi'j him mit zien stam 
overgeven zol om veerder te leven in een 

risservaot. 
Wi'j kun zien hoe de femilie Parker (Granny, 
John, kiender, kleinkiender) mit aandere 
femilies op een ni'j stok Iaand in Texas een ni'j 

bestaon opbouwen: Fort Parker. Et fort wodt 

liekewel overvalen deur Comanches. Een 
peer meensken konnen op tied votkom men, 

mar de aanderen wodden vermoord, mitneu-

men (ontvoerd), en soms ok verkracht. 

Granny blift meer dood as levend aachter. Et 

duurt hiel lange, mar deur heur wilskracht 

wodt zi'j uuteindelik beter. 
Dan begint een lange zuuktocht naor heur 
ontvoerde kiender en kleinkiender. Mit hulpe 
van femilie en aanderen lokt dat soms. Mar as 

ze d'r allemaole gelokkiger van wodden ... ? 

Hope, wraok en liefde bin de ingredienten 

van dit boek. 
Uuteindelik, in de ontmoeting mit Quanah 

We zeune van Granny's kleindochter Cynthia 

Ann, en Peta Nocona, Comanche-leider véür 

Quanah), die as zo dudelik op heur Iiekt, leert 
Granny gevulens van wraok te veraanderen 
in gevulens van vergeving. 

As jim dit boek nog niet lezen hebben, dan 
zollen jim dat zeker doen moeten, et is echt 

een anraoder veur iederiene. 
Dit boek wodde, naor mien idee terecht, deur 

de peblieksjury, mar ok deur de vakjury keu-
zen as winner van de NS Pebliekspries 2008! 

Een prachtig boek! 
En et mitdoen in de jury is een geweldige 

ervering west! 



W.H. de Vries - historikus 40-45 

De oorlog in de Stellingwarven - 72 - 

[en jaor of wat leden, doe hi'j nog in goele 

doen was, hadden wi'j een praotien mit Geert 

van der Vlugt uut Ni'jhooltpae. Geert en Hen-
nie, die tegere jaorenlaank een krudeniers-

zaeke dreven hebben in dat Stellingwarver 
darpien. We daen ken dat ze daor bi 'de 
hoeke' wet goed boerkt hebben die jaoren, 

mar daorveur weren wij liekewel niet naor 

Ni'jhooltpae reden. We zatten gezellig mit 
mekeer an de thee in de aachterkaemer van 

heur veurmaolige winkelpaand. Now het 

Geert, die jammer genoeg in jannewaori 
2007 wegraekt is, ok aandere tieden mit-
maekt as bosschoppen naor de klaanten 
brengen en aachter de toonbaank staon. We 
doelen hier op de oorlogsjaoren die ok an 
Geert niet ongemarkt veurbijgaon binnen. 
Graeg wol hi'j oons daorover vertellen en op 

oonze vrao-ge om zien verhael veur De Ovend 

bruken te meugen gaf hi'j drekt toestemming. 

Et verhael van de winkelman begint op 14 

oktober 1942 as hi'j via et arbeidsburo in Wol-
vege bericht krigt dat hi'j him op 16 oktober 
melden moet bi'j dokter Diekstra in Et Vene 
om keurd te wodden veur tewarkstelling in 

Duutslaand. Hi'j woonde nog as ongetrouwde 

jongkerel bi'j zien oolden in Nijlaemer die 

daor, hoe kon et ok aanders, een krudeniers-

zaeke hadden. 
'1k wodde netuurlik goedkeurd en ik hadde 

dus mar te gaon. De vertrekdaotum wodde 

bepaold op 23 oktober 1942 en ik bin dus 

op die daotum in Wolvege op de trein stapt, 

tegere mit nog verscheiden aandere Stelling-

warvers. Daor was o.e. ok Sjoerd Pijlman bi'j 
uut Ni'jhooltpae. (Sjoerd zol op 16 meert 1943 

in Kassel wegraeken en ligt now begreven op 
et Nederlaanse ereveld Waldfriedhofte Frank- 

furt/Oberrad, De V.) 

Wi'j hadden de opdracht om in Liwwadden 

uut te stappen en daor de naacht over te 

blieven, veur onderdak zol zorgd wodden. De 

eredaegs bin we mit de trein uut Liwwadden 

vertrokken en nog dezelde dag bin we op 
oonze bestemming ankommen en dat was 

Kassel. Daor hebben ze nogal wat mit oons 

ommesteept, want eerst bin we onderbrocht 
in een hoolten berakkekaamp.Vervolgens 

kwammen we terechte in een schouwburg-

zael an de Wolflagerstrasse. Daor mochten we 
niet blieven en dus mossen we weeromme 
naor et kaamp. 
Kassel zat vol mit febrieken daor veur de 
oorlog vliegtugen, tanks, lokemetieven, 
kenonnen en ofweergeschut maekt wod-
den. 1k kwam in de febriek terechte waor ze 

ofweergeschut maekten, en mien plak wodde 

et magezien veur uutgifte van gereedschop 
naor de ofdielings, mar ik kwam ok terechte in 

de naachtdienst. 1k hebbe percies een jaor in 
Kassel west, tot oktober 1943. 

Op 22 december 1943 is Kassel (en veural 
de febrieken) hiel zwaor deur de Engelsen 
born berdeerd. Ok oons kaamp lag plat, 

waor ok nogal wat Nederlaanders bi'j om-

mekomrnen binnen. 1k hadde gelokkig gien 

schrammegien, mar ik was wel alles kwiet, 

op de kleren nao die ik an hadde. 1k bin doe 
vlocht, tegere mit een zekere Jan de Vries uut 
Griepskark. We bin in Kassel op de trein stapt, 
mar et gong mitien al verkeerd. In de trein 

was kontrole van de Kriminal polizei. Mar oe 
wonder, ze geleufden mien verhael. In Düren 

woonde een breur van mien vader, die daor 

een traansportbedrief hadde en ik vertelde 
dat wi'j daor bi'j die oom wel wark kriegen 
konnen, en dat we in Kassel gien onderdak 



meer hadden. 
We mochten veerder reizen. Düren ligt tus-

sen Keulen en Aken. De stad Keulen leek 

oons te geveerlik en daoromme biwwe op 

een stesjonnegien veur Keulen uut de trein 

stapt en een stesjon nao Keulen d'r weer in. 

We kwammen veilig bi'j mien omke Jakob 

van der Vlugt an en daor moesten we oons 

inschrieven laoten in et arbeidsambt. Daor 
wollen ze oons an et wark hebben in een su-

kerfebriek in Düren. Dat gong gelokkig veur 
mi'j niet deur, want mien omke wol mi'j wel 

an et wark hebben. Dus wodde ik passeniels-
lid van de firma Jakob van der Vlugt, Mabel-
transporte Gutenbergstrasse in Düren. 1k bin 

bi'j mien omke bleven tot 12 december 1943 
en omdat ik deur et bomberdement van 
Kassel al mien kleren en ok alle aandere spul-
len kwietraekt was, kreeg ik van de officiële 
instaansies verlof om uut Ni'jlaemer vervan-
gende spullen op te haelen. Doe ik ienkeer 

thuus bi'j mien oolden was, besleut ik om 

niet weer weeromme te gaon. 1k deuk onder 
bi'j mien breur in Donkerbroek, die daor di-
rekteur van de C.A.V. was. Daor was nog een 
breur van mi'j, die naor Haovelte moest om 
te warken op et Duutse vliegveld, en die ok 

onderdeuken zat. We sleupen naachs mit nog 
twie aandere onderdukers op een zoolder 

boven een beweerplak veur eerappels. Mit et 

lengen van de daegen gong dat liekewel niet 
meer, want we moesten altied in donker dr 
henne en de ere dag ok bij donker weerom-
me. Doe dat dus niet meer gong, hebben we 

een schoelplak maekt aachter de waand van 

mien breurs slaopkaemer. We zaegden een 
loekien uut in et schot en we kregen zo een 

plakkien tussen et schuine dak en et kaemer-

schot. As we op bedde gongen, moest eerst 
et ledikaant an de kaante en clan kreupen wi'j 
in oonze ruumte en clan kwam et ledikaant 
dr weer veur. Over de naoden van et deur-
tien kwam een waanddoekte hangen. 
Et gong allemaole goed tot de naacht van 
23 op 24juni 1944. Doe hul de laandwaacht 

in Donkerbroek een grote razzia. Ok et huus 

Disse foto is maekt in Kassel. Ur staon vierjonge 

mannen op die verplicht naor Duutslaand 

moesten. Van links naor rechts bin dot: Chris 

Kranenburg van Wolvege, Geert v.d. Vlugt uut 
Ni/laemer, Kors van De Blesse en Wolters uut 

Grunningen. De foto is neffens Geert neumen 

op zundag 1 feberwaori 1943, mar dot kan niet, 

want 1 feberwaori vul doe op een maendag nef-

fens de iewige kelinder. 

van mien bruur wodde deurzocht deur twie 

laandwaachters. En ok de slaopkaemer waor 
wij aachter et schot zatten kreeg een beurt. 
Gelokkig veur oons vunnen ze niks. Minder 
goed leup et of veur mien kammeraod Lute 
Middendorp, want die wodde wel vunnen in 

zien schoelplak. Hi'j wodde deur de laand- 



waacht ofvoerd en kwam uuteindelik in Ber-
gen Belsen terechte. Op 14 april 1945 kwam 

hij daor omme. De reden van et oppakken 
van Lute hul ok verbaand mit et felt dat zien 

oolden etjoodse maegien HennieWaas veur 
de Duutsers verburgen hullen, en ze nammen 

heur mitien ok mit. (Hennie kwam omme op 

29 oktober 1944 in Auschwitz, De V.) De leider 

van de groep laandwaachters die de razzia in 
Donkerbroek hullen, ston onder leiding van 

laandwaachter Hendrik Melker (De V.). 
Nao de razzia in Donkerbroek wodde oons 

daor de grond te hiete onder de voeten en 
bin mien breur en 1k weerommegaon naor 

Ni'jlaemer, naor oonze oolden. Daor heb-
ben we etzelfde systeem in de slaopkaemer 
toepast as bi'j mien breur in Donkerbroek. In 

de Iaeste daegen veur de bevri'jding in april 

1945 wodde dat ok muuilik, want weeromme-
trekkende Duutsers wollen bij mien oolden 

overnaachten. Ze sleu pen dan in de schoele 

die aachter heur huus ston en een peer officie-
ren nammen de slaopkaemer in beslag, waor 

wi'j deur moesten om in oons schoelplak te 

kommen. Afijn, we hebben et redded en een 
peer daegen laeter weren de Kannedezen bi'j 

oons. 

Deur Piet van der Lende 	 gg 
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Ve!dnaemeboek Oodetriene en Sunnege..I 
OP kommenwegen 	 . ... 
V!ak veur dejaodikse sutelaktie verschient in de riege! Veldnaernen van Steilingwarf 
et zesde del In dat diel won de veldnaerien van de dotpen Oo!detriene en Su 
nege besch rever 	 ir 
An now toe bin 
pen an bod kommen: Ni'jhooltpae, NVjberkoop (die! I), Donkerbroek (die! I!), Der 
Izzerd, Hooltwoolde, NihooItwoolde (die! fl), Dc Fochte! (die! IV), Dc Lange!ifle, 
Munnikeburen Ni jtriene Scharpenzeel Shekenborg Spange (did V) en now dus 
die van Ooidetriene en Sunnege in die! V!. Et ni'jste diel wodde, krek as die! V schr 
yen deur Piet van der Lende uut Amsterdam, mar van vroeger ofkomstig uut Wes. 
Ste!lingwarf. Et boek kan besteld wodden middels de bi'js!euten bestellieste, et is 
vanze!s douk ok te koop bi'j de Ste!lingwarver boekwinkels en de Schrieversronte 
in Berkoop. Veldnaemen van Stel/ingwarf; Qoldetriene en Sunnegekost.€11,50.Afle 
eerder verschenen dieten bin ok nog a!tied te koop. 	. 
In et eerstvo!gende diel dat in disse serie verschienen zal wo'n de veldnaemen Van 
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Van Martin Oostr 

Ni'j kienderboek mit Biebelse verhaeIeft  
VIak veur de jaor!ikse sute!aktie verschient et eerste boek ñ'M'Th1üt 
Wolvege. In et boek staon Biebelse verhaelen veur kiender. Et gaot om verhaelen 
uut et eerste testement en uut et twiede testernent. In et boek wo'n tien pract 
tige k!eurige i!!estraosies opneurnen van Geeske Snetse!aar uut Zwo!!e. Et boek dat 
€ 12,50 kost isvanof3l augustus rondomtoete koop, mar kan ok a! via de bi'js!euten 
bestellieste besteld wodden. Op dejaoriikse hiemkunderniddag op 30 september 
dielt de Ste!Iingwarver Schrieversronte analle Stellingwarver ba.sisschoelen een .......... 
exemp!aor van et boek ommenocht uut. 	 . 



Verschient 28 augustus 

Etgeheim van de wiend, ni'je roman van Johan Veenstra 
Viak veur dejaorlikse sutetaktie verschient op 28 augustus Et geheim van 

de wiend, de ni'je roman van Johan Veenstra. 

Ft geheim van de wiend is een spannend en ontroerend boek over liefde 

en hatstocht. Et boek pakt je as lezer drekt bi'j de vodden, et nemt je mit 
en latje niet meer los. 
Johan Veenstra vertelt in zien vuufde roman et levensverhael van Anna 

Mulder, een maegien uut de Steflingwarven dat in 1922 tot over heur oren 
verliefd wodt op Jan Bouw, een jongkeret van de Veluwe, die naor de Stet-

lingwarven komt te iekschellen. 

De roman begint trouwens op een dag in de hiete zoemer van 2006 as 
Anna honderd jaor wodt en ze weerommekikt op heur leven. Ze beteeft 

in gedaachten alles opni'j: heur Iiefde veur Jan en et gelok mit Dieks, een 
man uut Twente, die laeter op heur pad komt. Uuteindelik komt de lezer 
an de weet wat et grote geheim is dat Anna at die jaoren mit heur mitneu-

men het. 
Ft geheim van de wiend is een roman om in iene goeze uut te lezen, Et 
boek is vanof 29 augustus rondomtoe te koop bi'j de Stellingwarver boek-
winkels en de Schrieversronte in Berkoop veur € 12,50. 

In full verschenen 

Stellingwarver Spreukekelinder 2010 slim ofwisselend 
Mar liefst 17 mitwarkers zorgden de ofiopen tied veur een prachtige ni'je 
spreukekelinder veur et jaor 2010. De kelinder, die uutgeven wodt deur 
Uutgeveri'je Van de Berg in Almere, is daoromme slim ofwisselend wod-
den. In de kelinder bin tat van ni'je verhaelen, gedichten, spreukies en ge-
zegden, striptekenings en puzelties opneumen, mar d'r bin ok hiet veul in-

fermetieve stokkies in te vienen. Zo kuj' lezen over aorige bojemvoonsten 
in oonze kontreinen, over voegels om huus henne, over wat d'r atlegere 

veur biezunders te vienen is in et kenniscentrum van de Schrieversronte, 

over vissen en insekten in Stellingwarf en gao mar deur. Ditjaor is dr ok 
ommedaenken veur dejaordaegen van een tat schrievers. Zij bin vraogd 
om op et blattien van heur jaordag wat over heurzets te vertellen. De 

rneensken die dit jaor an de kelinder mitwarkt hebben, bin: Roely Bakker, 

Klaas Boersma, Sjoerd Hoogenkamp, Koosje Hornstra, Harmen Houtman, 

Henk Jager, Pieter Jonker, Ruurd-Jelle van der Leij, Christine Magour, Attie 
Nijboer, Jan Oosterhof, Sjoukje Oosterloo, Martin Oostra, Johan Veenstra 

en Freddie de Vries. 
De redaktie beston ok van 't jaor weer uut Annie Dedden en Sietske 
Bloemhoff. De Stellingwarver Spreukeketinder is rondomtoe te koop bi'j 
de Stellingwarver boekwinkels en bi'j de Schrieversronte in Berkoop veur 
€ 11,95. 



W.H. de Vries 

Veurbi 
I 
 j, veurbij, veurgoed veurbi'j 

Via de Ootdhiedkaemer in de meule van Wolvege kwammen we in et bezit van disse 
foto. Nao wat onderzuuk van mien kaante bleek dat die foto, scheuten deur de destieds 
bekende fotograafAdema uut Wolvege, warschienlik in Wolvege of omgeving maekt is 
en wet in etjaor 1925. 
Disse groep dienstplichtige soidaoten bin bewaopend mit 'Hembrug geweren, type M95 
en de sotdaot op de veurgrond Iigt aachter een Lewis!  waetergekoelde mitrailleur. 
Twie op de foto staonde soldaoten bin oons bekend. Staonde, eerste van links, is de lee-
tere smid ledema, die in de veuroorlogse jaoren een smederije hadde vlakbij  de meule 
op et west van Wolvege. 
De twiede bekende is de dadde van links op e hurken en dat is Sieger Hofstee in et 
burgerleven timmerman van zien yak. Wie helpt oons wieder mit et aachterhaelen van 
de aandere naemen? Zo at, den greeg een tillefoontien naor: W.H. de Vries in Wolvege, 
tiltefoon: 0561-613102. 





Endus 
laoten wij de 
rente klimmen! 

Wiilen jow 

• mitien een hoge speerrente ontvangen? 
• jow geld al nao len jaor weer anspreken 

kunnen? 

• extra beloond wodden as jow jow geld 

langer staon laoten? 

Begin now 
en laot de 

re n te 
rdiMMen! 

Kies dan veur et KlimSpeerdeposito 

De rekening waorbi'j de rente jaorliks 

hoger wodt, wiels jow al nao et eerste jaor 

de volledige vri'jhied hebben om geld op 

te nemen! Meer infermaosie? Kom gerust 

langes op lene van oonze kantoren, 

bel (0516) 453500 of kiek op 

www.bercoop.nI. 

I1111111 !I B A N K BERCOOP 

Bank Bercoop is een haerrdelsnaeme vdfl Friesland Bank N.V. 

Berkoop Willinge Prinsstraote 20, 
Tillefoon (0516) 45 35 00 

Wolvege Heufdstraote Oost 57, 

Tillefoon (0561) 45 30 40 

Oosterwoolde Dertien Aprilstraote 2, 

Tillefoon (0516) 56 72 71 


