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Jcicip mit vrundinne Lammie op 'e 

Bentheimerbroqqe op 11 meie 2009. 

Jannes Westerhof 

Jaap Werner: Overal kwam ik tot de taofel an toe 

Et leven van Jaap Werner ston veur een groot 

pat in et teken van de vrachtauto. Niet veur 

niks ston d'r opTwiede Paosdag van ditjaor 

as verrassing een grote vrachtauto om him 
naor et plak te brengen waor et feest veur de 
viering van zien 90e verjaordag was. Dat Jan 
Krediet de waegen mit sjefeur 

beschikber stelde maekte 

et dubbel feest. Jaap was zo 

verrast dat de traonen deur de 

lach henne te zien weren. Hi'j 

wol zels wel rieden, mar dat 

leek de sjefeur niet zoe'n goed 
idee en doe Jaap zag dat alles 
ondertussen elektronisch was, 
leut hi'j et d'r mar bi'j zitten. 
De vrachtwaegen kwam in 
zien leven doe Jaap een jaor 

of tiene was. De heit van Jaap 

huurde een boerderi'jgien mit 

et laand d'r ommetoe an de 
Oosterhuusweg in Makkinge 
en daornaost was hi'j rnelkrie-
der.'ln 1929 mos hi'j daorvot,' 
zegt Jaap, 'en doe het hi'j een 
stokkien grond kocht in et 

dörp naost de febriek. Daor 

het hi'j een ni'j huus mit een 

gerage bouwen laoten. Ze hebben in een 

keet in de tuun woond tot et huus klaor was. 
Heit had glen boerenetuur en in 1929 het hi'j 

de beesten verkocht. Van de opbrengst van 
de koenen kocht hi'j een Ford-vrachtauto om 
vee te vervoeren en langzernerhaand kreeg 

hi'j alderhaande bodediensten'. Heit vuulde 

him wel glen boer, mar daormit was hi'j nog 

glen automonteur. Dat... Jaap mos mar veur 

autornonteur leren. En zo gong Jaap op zien 
twaelfde jaor daegeliks henne-en-weer naor 

de ambachtschoele in Stienwiek, want de 

ambachtschoelen dichterbi'j hadden gien 

ofdieling autotechniek. Dat naor Stienwiek 

gaon hoefde gelokkig niet op 'e fiets, hi'j kon 

d'r mit de tram henne. Twie weken in juli en 
twieje in augustus mos hi'j liekewel toch op 

'e fiets. Et tramabonnement 

kostte f 6,35 in de maond en 

deur de vekaansie wodde 

daor in die maonden mar 

veur de helte gebruuk van 

maekt.Veurf 7,00 haj'een 

ni'je fiets, veur heit was de 
keuze niet rnuuilik: Jaap kon 
daegeliks zoe'n 35 kilemeter 
fietsen. De opleiding duurde 
driejaor en doe kon hi'j thuus 

helpen. Om meer mit auto's 

doende te wezen gong hi'j bi'j 
autosloperi'je Schumacher in 

Ooldehoorn an et wark, waor 
hi'j slim yule leerd het deurdat 
hi'j daor te maeken kreeg mit 
alderhaande soorten auto's. 
Twie jaor warkte hi'j daor doe 
hi'j veur zien nommer opkom- 

men mos. 

Inienend vot uut de vertrouw-

de omgeving en een hiel aander leven. Op-

kommen in Assen en kot daornao drie maon-
den naor Haarlem veur et militaire riebewies. 

De mobelesaosie wodde ofkondigd en dat 
betekende dat Jaap langer in dienst blieven 
mos. Veur de verdediging van de greens 

kwam hi'j in Coevorden 'te liggen'. Sjefeur 

van de trekker van een PAG-kenon (Pantser 

Afweer Geschut) was hi'j daor. De PAG-groep 

beston uut zes man (kommedaant, sjefeur en 
schutters) en was een hechte groep. Tied zat, 



alderdeegst om te streu pen, mar ok om zien 
trekker almar te poetsen. Niet veur niks, want 
nao een kontrole wodde hi'j bevodderd tot 

korperaol omdat hi'j zo goed op zien mate-

riaol paste. Vervolgens kon hi'j ok nog es een 

opleiding van drie maonden veur sersjaant 

volgen. 

Die rang had hi'j doe op vri'jdag 10 meie 
1940 de Duutsers op verschillende plakken 

de greens over kwammen. Om tien ure kwam 

de opdracht omme weeromme te trekken 
naor de Ofsluutdiek. 'We mossen rap weg 

zegt Jaap, 'want de Duutsers weren al in 
Hoogevene. Wi'j d'r henne op 'e trekker mit 
kenon d'r aachter, mit as stukskommedaant 

sersjaant Kragt en de schutters. De greens-

troepen en de keukenwaegen mit auto's die 
vodderd weren. De PAG-groep mos as de 

bliksem naor de forten op Kornwerderzaand, 
vier kilemeter uut de kust. De aachterblievers 
hebben laeter op de dag nog slag leverd, waor-
bi'j twie kammeraoden sneuvelden.' Pink-
stermaendag 12 meie'vul'deWonsstelling, 
een verdedigingslinie veur de Ofsluutdiek. 

Deensdag 13 meie kwammen de anvallen op 

Kornwerderzaand, mar steund deur een ka-

nonneerboot die de kop van de Ofsluutdiek 
onder vuur nam, wussen ze staand te holen. 

Nao de kapitulaosie op de 14e  meie wodden 

ze naor Den Oever brocht. Nao een weke in 
een hotel, as sersjaant wodde hi'j as officier 
behaandeld, gong hi'j naor de kezerne in As-
sen. De meitied van 1940 het een geweldige 

indrok maekt op Jaap. Vanof 1982 hebben 

ze elk jaor op 10 meie nog een reünie op 'e 

Bentheimerbrogge in Coevorden, behalve as 
et op een zundag is zo as dit jaor, dan holen 
ze him een dag laeter. 
In Assen dee blieken dat aj'wark hadden 

ie naor huus toe konnen. Jaap kon vanzels 
bi'j heit in de zaeke en hi'j kreeg laeter een 

vri'jstelling veur wark in Duutslaand, omdat 

hi'j in de'voedselvoorziening'an et wark 
was. In et laeste van de oorlog wodde de 
vrachtwaegen vodderd in Sneek. Heit kreeg 
wel een pepier waor aj' een aandere waegen 

veur kopen konnen. Die vun hi'j in Utrecht, 
mar veur dat hi'j die doe bruken kon mos d'r 

wel een gasgenerater op bouwd wodden. 
Drekt nao de oorlog hebben ze achttien 

ritten had mit evakuees naor Limburg en 

Rotterdam. In et laest van de oorlog weren 
hier een protte vlochtelingen, veural uut 

Roermond en omgeving. 'Zestig meensken 

zatten d'r dan in de lange trailer, zittings an 

de kaante langes en een dubbele riegel in de 

midden. In Ni'jensleek stonnen d'r een peer 

mit twie biggen die ze kregen hadden, mar 
die konnen echt niet mit, zeden wi'j. Doe we 
in Roermond kwammen, zatten de biggen 
d'r liekewel wel in.'Tussendeur deden de 

Wemers wel de bodedienst. 

Al had hi'j dan al twie jaor in militaire dienst 

west, toch mos Jaap In 1946 weer opkom-

men. Disse keer in Chaam an de Belgische 

greens. Krek veur hi'j een opleiding in 
Engelaand volgen zol om daornao naor lndië 
te gaon, hadde hi'j et gelok dat d'r een plak 
vri'jkwam as sjef/monteur in de gerage in de 
koetshuzen van villa De Rijp in Bloemendaal. 

Daor lag een onderdiel van sersjaant Kragt, 

die hi'j nog van Coevorden kende. Ondertus-

sen was hi'j trouwd mit Grietje Heida uut 
Makkinge en had een huus huurd naost de 
karke in Makkinge. Haost elke weke een 
lange reize naor huus. 
Nao ongeveer twie jaor dienst kwam hi'j an 
et wark bi'j de CAF in Berkoop as sjefeur/ 
monteur. Weer twie jaor laeter verhuusde 

hij veur aorig meer loon naor Wolvege om 

bi Gerage Gouma as monteur an de slag te 

gaon. Jan Krediet kwam bi'j die gerage om 
de auto's rippereren te Iaoten. Krediet was in 
1924 vanuut Noordwoolde een boded ienst 
op Et Vene begonnen en vervoerde ok Iaand-

bouw- en zuvelprodukten. Laeter kwammen 

d'r verhuzings bi'j en veural et traansperteren 

van rotanmeubels. Jan Krediet zag wel wat 

in Jaap en haelde him nao twie jaor mit een 
forse Ioonsverhoging naor Noordwoolde om 
veur zien bedriefte rieden en somstieden ok 
om te rippereren. In vief jaor tied reed Jaap 



Heit en Jaap veur heur Chevrolet. 

mit een truck mit anhanger van Jan Krediet 
550.000 kilemeter. Vaeke tachtig uren warken 
in drie daegen. Prachtig wark von hi'j et, 

mar... heit wodde 65 jaor en wol stoppen 
mit et bedrief. Jaap was zo betrokken bi 

et bedrief dat hi'j de beurtdienst van heit 

overnam. 

D'r was wel moed veur neudig om een goeie 

baene op te geven in een tied dat de bo-
dediensten et aismar muuiliker kregen. Et 

bedrief had mar iene auto en alliend mar een 
'direkteur want een knecht kon d'r nog niet 

of. Vee vervoeren, krek as heit, dee hi'j niet. 

De zuvelperdukten van Makkinge had heit at, 

Berkoop kocht hi'j d'r bi'j en van Jan Krediet 
kreeg hi'j Else, Zorgvlied en Waoteren d'r bi'j. 

De zaeken gongen goed en al rap kon Jaap 
een knecht in dienst nemen. Op maendag, 
woensdag en vri'jdag reden ze naor de Frico 
in Liwwadden. Morgens om zeuven ure 

laedde hi'j zels de truck in Makkinge bi'j de 

febriek mit keze, botter en melkpoeier. De 
knecht laedde de anhanger in Berkoop. Om 

negen ure konnen ze'de pepieren'haelen 

bi'j de administraosie. Bi'j elven weren ze 
in Liwwadden om bi'j de Frico te lossen. Ze 

atten daor in de kantine en dan de stad in 

om te laeden bi'j Koopmans mael, Condens 
en et bodehuus veur bakkers, winkeliers, 

slaegers, smeden en melkboeren. Ze hadden 
ok nog alderhaande'losse'opdrachten, zoas 

bi'jglieks et ophaelen van kleren, horloges 
en zok-zo-wat. Dan ien keer in de weke ok 
nog naor Et Vene veur bakkersmael bi'j Yme 

Kuiper, 'ja, de pake van de veurzitter van SC 
Heerenveen tachtig baolen mael veur tien 

bakkers.'Op'e hennereize naor Liwwadden 

gaf ik de bestellings of bi'j Kuiper in Et Vene 

wat veur mael de bakkers hebben mossen en 
op de weerommeweg ston et klaor en kon ik 
et zo oplaeden. Lossen in Berkoop en aovens 

om elven thuus en daor ston heit dan altied 
te wachten om te heuren hoe et gaon was. 
Hi'j woonde tegenover oons in een bejaorde-

woning en kon dus alles bi'jholen. De aande-
re dag lossen in Makkinge, Else, Zorgvlied en 



L  

Jaap (links) in de auto veurzien huus in Makkinge. 

Waoteren. Bij hiel yule meensken kwam ikzo 

tot de taofel an toe. Pattietoeren veur de mid-

dag thuus en clan soms nog een verhuzing. 

De auto mos schone maekt wodden, veural 
veur de keze, en d'r mos at van alles regeld 

wodden veur de volgende dag. Soms ree ik 
naachs nog van Makkinge naor Wolvege mit 
waai veur de Rivellafebriek. 
Zoe'n twintig jaor lange was de vrachtauto 

van Jaap een bekende verschiening in de 
dorpen. Mar d'r veraanderde meraokels yule 

in dejaoren zeuventig in de zuvelwereld. De 

botterfebrieken sleuten omdebi'j 1975 en dat 
betekende et aende van 45 jaor bodedienst 

Werner uut Makkinge. Jaap verdiende de 
laeste tied niks meer en daoromme keus hi'j 

noodgedwongen veur de sanering en kreeg 

vanof doe een uutkering die krekzo groot 

was as de AOW. Hi'j had een muulike tied, 
altied zes lange daegen in de weke an 't wark 
west en doe was d'r niks rneer. Et het nog een 
jaor duurd veur hi'j de nog mar twie jaor oot-
de vrachtauto kwietraekte. HI'j had him kocht 
veur 60.000 gulden en veur 16.000 gong hi'j 

naor een sloperi'je in Ooldeschoot. Et het 
Jaap traonen kost om ofscheid van zien auto 

te nemen. Die is trouwens laeter verkocht an 

een bed rief in de Aachterhoek veur vervoer 
van rotten laandbouwplestiek. De kilemeters 

bi'j Krediet bin bekend, mar hoevule baolen 
mael van vuuftig kilo Jaap versjouwd het is 
niet vaastelegd. Mar goed ok, want ie zollen 
de tel kwietraeken. 

Jaap en Grietje hebben yule kampeerd en 
reisd. In Diever en Dwingel hebben ze acht 

jaor kampeerd en in Vledder bin ze dattien 

jaor mit een staocaravan op een kampeer-
plak west. leder jaor gongen ze een peer 

weken op pad, vaeke naor ltalië of langs 
de Moezel van Koblenz naor Trier. Ft reizen 

wodde minder deurdat Grietje ziek wodde. 
Dat het jaoren duurd tot ze in 1989 uut de 

tied raekte. Doe het Jaap twie jaor een slim 
muuilike tied had. Mar hi'j gong nog wet 
naor de reünie in Coevorden. Daor trof hi 
Lammie, de vrouw van zien dienstkameraod 
Anne Westerhof. Anne lag toegelieke mit him 
in dienst in Coevorden en maekte dezelde 



reize naor Kornwerderzaand en Den Oever in 
de meidaegen van 1940. Een peer jaor daor-

veur was Anne overleden. Lammie en Jaap 

hadden dezelde liefhebberi'je: reizen. Tegere 
gongen ze op reis, eerst mit de caravan en 

Iaeter mit de camper hiel Europa deur. Jaap 

was weer hielemaol in zien goeie doen aach-

ter et stuur. Lammie woonde in Weerdinge 

bi'j Emmen en omdat Jaap niet meer vaaste 

zat an Makkinge verkaste hi'j naor Drenthe. 

As boderieder was Jaap wend om mit iede- 

riene omme te gaon en al rap kwam hi'j mit 
tal van meensken in de kunde. Ok al deurdat 

Jaap'goolden hanen'heten niet te beroerd is 
meensken te helpen. Sund 2001 woont hi'j in 

een prachtige ni'je flat in Emmen. Kamperen 

deur hiel Europa hoeft niet zo neudig meer, 

mar hi'j gaot nog wel overal henne mit de 

auto. 

": 	... - 	 ..-...-.. 
Van de redaktie 	 -' 

Op twie nao beste sutelaktie ooit 

Sutelakt,eSchrieversronte hrengt krapan € 19.00 -OP 

DejaorHkse sutelaktie, dat is de verkoopaktie van de Stellingwarver Schrieversronte mit 

boeken, de spreukekelinder, cd's, kaorten en plakplaeties, is dit jaor een groat sukses 
wodden. Veur disse aktie zetten dit keer zoe'n 100 Schrieversronte-vri'jwiltigers heur 
in am mar zoveul meugelik uutgiften van de stichting onder de meensken te brengen. 
En dat is meer as lokt, want de sutelaktie brocht € 18.800,- op en dat is de op twie nao 

beste sutelaktie ooit. Op zaoterdag 17 oktober staot de Schrieversronte ok nag op de 
jaorlikse boekemark in Drachten, dat is de ofsluting van de Friese en de Stellingwarver 
sutelaktie, en daor zal de uuteindelike opbrengst roem over de € 19.000,- kommen. 
De verkooptopper in de sutelaktie 2009 was de StellingwarverSpreukeke!inder, daor 

wodden mar heIst 534 exemplaoren van verkocht. Goeie twiede wodde de ni'je roman 
van Johan Veenstra Et geheim van de wiend, mit 440 verkochte boeken. Van et boek 
dat op 28 augustus verscheen is trouwens now al de hefte van de oplaoge (1500 stoks) 

verkocht. 

In de sutelaktie wodden ok de routegids De buurtschappen van Qosterwolde (Sietske 

Bloemhoff en Geert van der Meulen), Wille op 'e brille (Jouk), Glen plak dat mi'jzo trekt, 
de 13 dorpen van Oost-SteI!ingwarf vroeger (Henk Bloemhoff) en De Friese waterlinie 
(Meindert Schroor) arg goed verkocht. 

Op de Iaeste suteiaktieaovend was de stemming bi'j de sutelders vanzels opperbest. 
Uut naeme van et bestuur bedaankte direkteur Sietske Bloemhoff alle vri'jwilligers van 
hatte en benaodrokte nag es van hoe 'n groat belang de inzet van heur allemaole is. 





Oebele Vries 

Et Laandrecht van Steffingwarf 

Op 7 april van ditjaor nom ik op et Gelders Archief in Arnhem een boekien deur dat om 
1480 henne schreven wezen moet en door kopienen in staon van stokken die Frieslaand 
anbelangen. 1k kwam tot de ontdekking dat d'r, behalven alderhaande teksten die a/lange 
bekend weren, iene tekst in veurkomt die an now toe onbekend was. Dot was die van 'de 
wilkoeren' van et /aand Ste//in gwarf Et was mi'] vot-op-slag dudelik dat dit een be/an g-
rieke voonst was. In de weken daornao he'k de tekst eerst grondig bestudeerd. 1k kwam 
tot de konk/usie dat we die mit recht en reden de naeme 'et Laandrecht van Ste//in gwarf' 
geven kunnen. Omtrent drie maonden laeter, op 3ju/i, vo/gde de passeprissentaosie bi'j de 
Ste//in gwarver Schrieversronte in Berkoop. Door kon ik et kopieboekien ok an be/an gste/-
lenden zien laoten, deurdat et Ge/ders Archiefzo vrunde/ik west hadde om et een dag uut 
te lienen. 
Intied heb ik op 18 september op et historisch symposium 'Ste//in gwarf 700' in Noord wool-
de de tekst veur et eerst hie/emao/e prissenteerd en d'r naodere uutleg bi'j geven. De kom-
mende tied hoop ik in ien of meer wetenschoppe/ike publikaosies dieper op de tekst in te 
goon. Omdat et verschienen daorvan nog we/ even duren kan, wodt de tekst hierbi'j a/vast 
pub/iceerd. Dan kan elke be/an gstellende d'r van now of an al kennis van nemen. 
De tekst wodt hier uutgeven in een kritische edisie. Dot wi/zeggen dat et bruken van heufd-
letters en interpunktie anpast binnen an de gewoonten van vandaege-de-dag, liekas et an 
mekeer schrieven en et scheiden van woorden. As de u en w as v of de j as i /ezen wodden 
moet, of eersomme, don is dat an past. Veerder is et zo dat et in Midde/ieuwse teksten opti/t 
van ofkottings. Die heb ik in dit geval uutschreven, mar dat he'k niet zichtber maekt. (A]' 
zoks we/ doen wi//en, don kan dat deur kursivering van Wa]' uutschreven hebben.) Deur 
disse meniere van publiceren is de tekst toeganke/iker as in een zonuumde dip/omaotische 
edisie. In dat geva/ wodt zo dichte meuge/ik ans/euten bi'j de oorspronkelike vorm van de 
tekst. De bedoeling is da'k in een vo/gende pub/ikaosie de tekst diplomaotisch uutgeve. 

Tekstuutgifte 

Dyt synt de wilkoeren des landes van Stellinckwarf, uytten Latyne geno-
men ende in Duyssche ouergesat, van woerden toe woerden, als de inden 
Latyne staen. 

In den name Godes, amen. Alle diegene die dessen brief syen of hoeren 
lesen, grietmanne, stellinge ende richters van Stellingewarf, bynnen der 
Lende ende der Kuenre wonen, scryven u hillige mynne in der selver myn-
ne, de uyt Godes syde vloeyde omme der menschen salicheit. Opdat die 
saken, in der tyt geschien, mytter tyt nyet en wech en vien, soe plecht men 



die dingen ende woerden myt orkonschop der tugen ende der breven toe 
byvestigen omme de donkerheit der vergeteniss. Soe doe wy kont alien 
luden, dat wy by rade gueder, wyser, byscheidener lude, beyde ghiestlyck 
ende warlyken, myt Godes hulpe, omme nyen costume ende quade set-

tynge, de in onsen lande ende vryheyt tegen mogen wesen, toe verdryven, 
soe hebben wy myt dessen tegenwoerdigen breve aldus geordiniert ende 

vastgemaket te holden. 

Item worde daer yemant doetgeslagen, gewont, gelempt van den hove-

den totten voten, dat is sovenderhande bote of soven weergeldes, oldes 
gheldes, nae groten der wonden ende serycheit. 

Item waer daer enych moerdenaer, moertbarner, walsemunter, vrouwen-
verkrachtiger gevangen ende bygrepen worde, soe openbaerlyck dat mens 
nyet verhuden kan, soe sal de richter gaen tot des mysdadigen huse, den 
an toe tasten ende toe rychten nae syne mysdaet. 

Item waer daer enych man doetgeslagen in onsen lande ende daernae een 
kyntskynt geboeren woerde bynnen xx jaeren ende dat kynt echte sy, soe 
sal dat kynt naerre erfgenaem wesen of gelde te ontfaen dan enych vrent. 
Ende weert sake dat men den fryende nyet betalen en wolde, soe sal de 
stellinck in der tyt dat uytrichten bynnen drien dagen. 

Item soe we huse anvechtet, coeplude, schiplude, merketlude, warcklude 

op hoeren acker of in hoer hoeyinge, ende die de Vreessche vryheit inbre-
ket, als des Konyngesdiep, de Kuenre, de Lende, ende myt messen gedaen 
wort of myt armborsten, stickelen ende verboden wapen, dit sal men ellick 

beteren myt achte bote. 

Item wolde enych man vor den stellinck clagen omme doetgelde of omme 
enyge ander mysdaet, soe sal men den hantdadigen myt drien stellingen 
twewarf over syne gaekarke toe mene warf laden. Daer sal men den stel-
lingen hoer moet van wynnen myt gracien of myt sullick recht, als daerop 

staet. Ende were dat de hantdadige onhoersam wolde wesen ende nyet 
gecorriert te wesen, soe sullen die stellinge den clager in de hant geven 
een getogen swert, de beste man van den huse uyt toe ropen, ende die sal 
clan uytkomen, by enen ponde Lovenschen, indien he gesont ende mach-

tich is. 

Item wat de ene den anderen doet van wondinge of van anderen groten 

1 n 



saken in des landes reyse, dat sal hy boten myt xxiiij boten ende den lande 
ene sette. Ende wil de hantdadige onhorich sitten, daer waer de hoge of 
de lege, soe sal men enewarf, anderwarf ende dardewarf desse vorscre-
ven pene, als xxiiij boten, dubbelt ofnemen. Ende hadde de hantdadige dat 
guet nyet, soe mach hy bytalen hant voer hant, voet voer voet, lyt omme 
lyt, thent ten eynde synre lede. Ende syn guet verschenen den stellingen 
ende oer meenten na den keyserrechte. 

Item we den anderen omme wrake wederslaet, de sal ene ghelde meer ge-

yen clan hy ontfangen heft. 

Item worde daer enych man geslagen, soe sullen des doden vrende des 
eersten dages nomen drie man ende des anderen dages den rechten hant-
dadigen. Ende desse drie sullen den doden man bysetten ende den hant-
ganck doen ende setten enen vryen sette, de gae van de van del lande van 
de Cuenre alheel an de lantscheidinge, ende de sette sat driewarf soe guet 
wesen als die doetghelde. Dit sal wesen sonder vertreck, sonder argelyst. 
Ende wolde de voerbynoemde hantdadige dat ontsetten, soe solden des 
doden vrende de meente uytropen, als voergescreven is, ende den doden 
byg raven. Ende of oeck des doden vrende totten gelde nyet tasten wolden 
van quaetheit, soe sal de hantdadige mit synen vrenden de meente uytro-

pen tegen des doden vrende, als vorscreven is. 

Item de ontholder der dieven, der rovers, der moerdeners ende anderen 
quaden luden, als daervoer gescreven is, de sal alsulke pyne ontfaen als de 
rechte hantdadige, als vorscreven staet. 

Item der wesen erve ende guede en sal men nyet verkopen noch veran-
deren, eer dat sie tot hoeren mundigen jaeren gecomen synt ende selven 
mondich synt byraden ende myt des voermombers gewolt synt, ende oeck 
en sal men hoer tylbaer guede nyet verkopen clan by rade hoere vrende, 
de naesten beyde van vader ende van moder syd, ende oeck en mogen se 
gene trouwe doen clan by rade des vaders ende moders naeste vrenden. 

GeldersArchief Archief graven en hertogen van Ge/re 150 rood 2376, f 23r-24v. 

1 len keer 'van de' is hier overtollig. 
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De bi'jgaonde ofbelings van et Laandrecht van 

Stellingwarf bin op basis van foto's die maekt 

binnen veur et archief van de Stellingwarver 
Schrieversronte in Berkoop deur Fred Platje, mit 
vrundelik goedvienen van et Gelders Archief in 

Arnhem. Van de eerste ofbelinge heurt allienig 
de tekst an de rechterkaante, onder, bi'j oons 

Iaandrecht. 

Et Stellingwarver Iaandschop: tentoonstelling en boek 

Op zaoterdag 21 november eupent in et kader Stellingwarf 700 een biezundere tentoonstelling 
in Kunstruimte Hiemstra, Oosterwooldseweg 17 in Berkoop die tot en mit zundag 27 december 

te bezichtigen is. Et gaot om een groepstentoonstelling van acht bekende keunsteners, die heur 

inspireren laoten hebben deur et Stellingwarver laandschop.Viere uut Stellingwarf en viere uut 

de omliggende gewesten. Bi'j de tentoonstelling verschient ok een mooie publikaosie mit et 
wark van de acht keunsteners en mit acht ni'je gedichten van de Stellingwarver schriever en 

dichter Johan Veenstra. Bestellen now al meugelik: info@stellingwarfs.nl. 
De vier keunsteners uut de butengewesten. Marian Hukhof (195 1) woont en warkt in Tytsjerk-
steradiel, prissenteert kleurrieke schilderi'jen. Bomen bin vaeke onderwarp in heur wark. Schil-

der Jan Snijder (1960) uut Drachten mit zien verstilde laandschoppen is al een bekende naeme 

deur Museum Belvédère in Oranjewoold, waor ok een prachtig boek over zien wark verscheen. 
Rudy Lanjouw (1954) woont en warkt in Assen. In zien schilderi'jen en warken op pepier bin 

bojemvoonsten en voonsten in de netuur de roje draod. Siemen Dijkstra (1968) uut Dwingd 
is staorigan wereldberoemd in Stellingwarf deur zien meerkleure-hooltsneden, mar disse keer 

mit tekenings. De viere van Stellingwarf. Sigrid Hamelink (1963) warkt in Ni'jhooltwoolde. Maekt 
deurgaons beelden en keramiek, zorgt yeast veur een verrassing. Christiaan Kuitwaard (1965) 

woont en warkt an et Schuinpad in Berkoop. Van een indrokwekkende schoonhied is dat wark, 

dat op hiel yule tentoonstellings te zien was, o.e. De Belvédère. Guus Hellegers (1937) uut Steg-

gerde is de nestor van dit gezelschop en bekend beeldhouwer en medailleur. In 2010 verschient 

van de haand van Dr. Louk Tilanus opni'j een boek over zien wark mit een tentoonstelling in 
Kunstruimte Hiemstra. En de Iaeste is de initiator van dit hiele projekt: de bekende keramist Pe-

ter Hiemstra (1954) uut Berkoop, die in 2007 de bedaenker en uutvoerder was van Longerlaand, 

die ni'j wark brengen zal. 
Meer ni'js en eupeningstieden: dommiet in de kraanten en op www.ceramicart.nI. 
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Stellingwartpop op 21 november in e 

meziek- en jongerencent. r.u.n.. M!XI'I  
Veurbereidings in voile g 
Op dit mement bin de veurbereidings veur et popfestival Ste/tin gwarfpop 2009 in volh 

gang. De orgeniserende warkgroep van de Stellingwarver Schrieversronte het d'r di 
keer veur keuzen om et festival onderdak te holen. De eerste keren was Stellingwarf 
pop in de junimaond op et Pastorieplein in Wolvege, now is keuzen veur Pop- en kul 
tuurcentrum MIX in Wolvege. De hiele opzet van et festival is hier en daor wat anpas 
en is zo utermaote geschikt om in dit professionele centrum te holen' " 

Krek as de 
nemer die in de ogen van de jury et beste Stellingwarfstaelige nommer naor veure 
brengt is d'r een pries beschikbersteld van  300,00. Veur de twiede pries gelt € 200,0 

........ en veur de dadde € 100,001  
Ni'j is dat dit jaor ok singer-songwriters, rappers en a1d 	steipopkoor an c 
festival mitdoen. De hiele opzet van Stellingwarfpop is zo wat brieder wodden. Ni'j 
ok dat dit jaor et pebliek een stemme in de jury het, ledere bezuker kan een for.m.eliE 

invullen daor hi'i oo anaeft wie neffens him veur de ones in anmarkinQ komtl 

Et animo om mit te doen an Stellingwarfpop is zo groot dat d'r al bands binnen die o 
een reservelieste staon. De orgenisaosie bekikt op dit mement nog as ok de ruumte I 

kefé De Burge 	s.o..vrte.Qdi 	,o.so.s 	e festiJJ 

CD Stellingwarfpop 	. ....... 

Vlak veur et festival zullen alle dielnemers van Stellingwarfpop ien Stellingwarfstaeli 
nommer opnemen laoten in studio Case I/O van Cees Pols in Tuk. Et doel is dat de C 
tiedens et festival verschienen zal.
De toegang van Stellingwarfpop is ok dit jaor weer ommenocht. j 

teken van taele 

- Stellingwarfsen Schrieversronte goed vertegenwoôrdigd op Eupen Dag Liwwadden 
Oflopen zaoterdag 26 september hul de gemiente Liwwadden in zien p7TUg6 "~6a 
huus een Eupen Dag. De dag ston dit jaor in et teken van taelen. Dat zodoende weren 

d'r Fri z n,site-Ii - aver 	!ut..I. t.. . .0 	hi - zcn.Af h.nn...emAptilil; 
nen. - 
Et Stellingwarfs was d'r ommeraek goed vertegenwoordigd. Zo weren d'r optreden. 
van Carolien Hunneman in de prachtige Oranjezael, wiels Johan Veenstra en Attie Nij, 
boer uut eigen wark veurdreugen. Daornaost had de 
veur een mooie info-kraom zorgd daor flunk belangstelIin,c' 
De Eupen Dag wodde deur zoe'n 500 	 - - 



BISS(HOPGUIDOWEER EVEN IN STE WNGWARF Opregen  IKepe 

Jim zien hier een foto-imPressie van de middelieuWse mark op zaoterdag P7 

20juni in Wolvege. Bisschop Guido was dr Aen verloste Stellingwarf van 
	i IUtLI 	5neden eerpels  

de ban die hij in 1309 uutspreukefl hadde. 
Jim zien ape fotos o.e. bisschoP Guido (Johan Veenstra), Stelling Geert 
tantinga en et anbod van middelieUWs eten. De SchrieV€rsroflte hul ok 

	
5 Ugen va rke n 

een Iedewinaktie, linksonder zien Jim Sjoukje Oosterloo in aktie. es5jes rol!egIen 
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Dat plak is de bungalow'Kievit'in et bun-

galowpark Boerhaarsveld in de Warme 

Bossen bij Schoonloo in Drenthe, waor 

ze vanof 1998 een peer daegen in de 

weke binnen. Vroeger kwammen ze in de 

vekaansie ok wel in Drenthe, mar et meer-

Ste gongen ze naor de eilaanden. Doe 

de kiender groter wodden kwam-

men ze wel in Duu'- 

België. Mar et reizE 

et butenlaand kwa 
pas, doe dochter 
Anja heur v.w.o.-

diplome haelde. 

As kedo zol ze 
een reize mit 
Jebbie mae-
ken. Zi'j wol 
veer vot, mar 

Jebbie vun 

Duutslaand 

veer genoeg. 
Et wodde Tirol 

en doe Jebbie 
weer thuuskwam, 
zee ze tegen Allo: 

'et is d'r zo mooi, d 

moe'we henne.' Te 

bin ze d'r henne w 
daornao nog een peer jaor naor 
Sauerlaand en doe was et 1991.   Deur de 

hatperblemen van Allo mossen ze et in de 
buurt zuken en zo huurden ze een husien 
veur tien daegen in Anholt bi'j Runen. Dat 
hebben ze zeuven jaor daon en hebben 

in die tied Drenthe kennen leerd. Al nao 

de eerste keer had Jebbie zegd: 'Wat zol 

et mooi wezen as we hier zels een husien 

hadden, zo dichte bi'j huus en zo aanders.' 
In die jaoren hebben ze hiel wat bunga-

lowparken bekeken, tot ze in 1998 via een 
adverteensie in de kraante op et Boer-
haarsveld terechtekwammen. Doe ze de 
'Kievit' zaggen zee Allo: 'Aj' now wat 

willen: dit is't.' En dat wodde et en is 
et nog. Een groot perceel, niet an een 

deurgaonde weg, in een prachtige om-

geving. 'De rust, de voegels, de dieren en 

een mooie tuun, we leven hier as God in 

Frankriek,'zegt Jebbie. Allo is een groot 

Iiefhebber van de netuur en op alder- 

haande voegels raekt hi'j niet 

"""' "andemure 

en groot doek 

in de veur- en 

chterkaante 
)fbeeldings van 

alderhaande 

voegels. Een 
groot pat d'r 
van is in de 

tuun en de 
bomen d'r 
omhenne 

te zien. 'Pas 
kwammen 

we weerom- 

me van een 
fietstochien en 

eurden we de 

irvrouw roe-

at d'r een grote 

.rti'j an de gaank 

was bi'j oons. Een havik had 
ien van de loslopende kiepen van de 

beheerder van et park te pakken. Hi'j bleef 

d'r bovenop zitten doe we bi'j him kwam-
men. Naodat we him votjaegd hadden 

keek hi'j oons vanuut een boom rustig an. 
Wiels we d'r nog stonnen deuk hi'j op een 

haentien. Deur oons geraos leut hi'j et los, 

mar een posien Iaeter pakte hi'j et weer 

aachter et huus.' 
In 2002 bin ze stopt mit de zaeke. D'r 

moest weer verbouwd wodden om bi'j te 
blieven. De kiender hadden d'r gien be-
lang bi'j om de zaeke over te nemen. Anja 

het tal van baenen had en woont en warkt 

Jebbie van der WaL 



mit heur vrund in India en Sietze woont 

mit zien gezin in Houten. Nao lang beraod 

besleuten ze om te stoppen.'lk heb altied 

mit hiel yule plezier warkt en we had-

den geweldige verkoopsters die oons, 
ok in de muuilike tied, meraokels hulpen 
hebben,'zegt Jebbie. 'Et was wennen nao 

et drokke leven, mar de vri'jheid die we 

now hebben is een geweldige luxe. Doe 
we de zaeke hadden, vuulden we oons 

mit vekaansie awwe hier weren. Dat is 

now wel vot, mar et gevuul van niks te 

hoeven en niks te moeten is onbetaelber. 
Een wekker is hier niet te vienen. We gaon 

wel elke weke, mar niet op vaaste daegen. 
Veural in de meitied is et hier prachtig as 
et blad an de bomen komt en alles begint 

te bluuien. Dan wemelt et hier van de 

voegels, ok al omdat we een protte nust-

kaasten ophongen hebben: 
Mit mooi weer fletsen ze yule in de 
omkrieten, Orvelte, Exloo en Grolloo bin 
dichtebi'j. Veerder lest Jebbie kraanten, 

tiedschriften en soms een boek. En et 

breiwark is altied bi'j de haand. Zo now en 
clan maeken ze een'schoelreisien'en gaon 

ze d'r een dag mit de auto op uut om es 
een aander Iaandschop te zien: 
Femilie en kunde kommen hier ok graeg 
en clan gaon we vaeke te fietsen zegt 
Jebbie.'As de drie kleinkiender hier uut-

vanhuzen, zuken we vertier in de buurt, 

bi'jglieks et Hunebeddenmuseum, et 

Veenmuseum, de dieretuun in Em men 

en zok-zo-wat. Aovens mag ik graeg naor 
tv Drenthe kieken en luusteren naor licht 
klassieke meziek en Iuustervassies. We 

hebben hier biglieks cd's van Nana Mous-
kouri, Andrea Bocelli, Ede Staal en André 

Rieu. Bluesmeziek bin 'k niet zo gek op, 
et was clan ok toeval dat ik oonze burge-

meester op een foto zag bi'j Hofsteenge in 

Grolloo. 1k wus niet dat hi'j zoe'n grote fan 
van Harry Muskee was.' 
Ok op een aandere men iere speult meziek 

een rolle in Jebbie heur leven. Sund 2003 is 

ze bi'j et Anbokoor uut Wolvege en rippe-

teert ze elke woensdagmorgen. Butendat 

is ze ok bestuurslid van et koor. 'In 2001 

wodde de Stellingwarf Cantate van Jan 
Brens en Johan Veenstra uutvoerd in de 

Kattelieke Karke in Wolvege. len van de 
verkoopsters stelde veur om daor henne 

te gaon. 1k heb geneuten en ik vun et 
een prachtig koor. Ok al was ik nooit bi'j 

een koor west, zee ik dat as ik niet meer 

warkte bi'j et koor gaon zol. In april van 
ditjaor wodde de Cantate weer uutvoerd 
en dee ik zels mit. We treden vaeke op in 

verzorgingshuzen, op festivals veur koren 
en bi'j kastkonserten. We zingen nogal 

es in et Stellingwarfs, mar ok in et Duuts, 
Engels, Fraans en alderdeegst wel in et 

Jiddisch, Russisch en lndonesisch. Dirigent 
Jan Brens is slim enthousiast en kreatief. 

As et koor rip peteert biwwe in elk geval 

in Wolvege. En hoe mooi en fijn et ok is in 
de Warme Bossen, veur et kontakt mit de 
meensken in Wolvege wil ik toch nao een 

peer daegen ok graeg weer op huus an.' 



Van de reda 

i De Stellingwarver zaeke n 1309 en daornao op 
Symposium Stellingwarf 700: 120 bezukers en 
gaasten geneuten van goeie lezing mit veul inhool 

Mu!tifunktioneet Centrum 't Vtechtwerk in 
vri'jdagmiddag van 18 september 2009 een smoeke omgeving veur een meraokels 

interessaant symposium in et kader van 'Stet!ingwarf 7001 Symposiumveurzitter drs. 

Care! Zuil, eerder terer geschiedenis en wethoolder van Oost-Stettingwarf kon een 

120 geInteresseerden as dietnemer van et symposium welkom hieten. Hi'j stelde de 

sprekers 

Perf. dr. Hans Mo!, hoogterer geschiedenis van de Friese lanen en warkzem bi'j de 

Fryske Akademy gong in op Steltingwarf, Schoterwarf en de aachtergronden van et 

verzet tegen de bisschop van Utrecht in de 14e ieuw. Hi'j leut zien dat de Middel-

ieuwse Stellingwarvers van de Friese gebieden meer steun kregen hebben as dat 
eerder wel anneumen is in de geschiedschrieverVje van Stetlingwarf. Steltingwarf,' 

en zo ok de stad Grunningen, deden mit an de Friese vri'jhied uut potetieke bedoe-

lings, mar Steflingwarf en ok Schoterwarf, dat taeste gebied misschien veur een pat, 

weren etnisch Saksisch en niet Fries. Een singetiers gegeven is, dat roegweg be-

schouwd Steflingwarf en Schoterwarf etlangste etpoletieke. s steem van de Friese 
vri'jhied beweerd hebben. 
Dr. Oebele Vries van de Rieksuniversiteit Grunningen gong in op et Laandrecht van 
Steltingwarf, dat dit veurjaor deur him ontdekt wodde in et Gelders Archief in Am-

hem. Hi'j gaftekst en uutleg bi'j de verschitlende artikels, mar d'r bin veurlopig hier 
en daor ok wel de neudige raodse!s. Et laandrecht zol wet es opsteld wezen kun-

nen veur 1328, en dat is beheurtik ootd. Et gaot veural over et gebied tussen Lende 

en Kuunder, en zo te zien niet over de 12 dörpen die even veur of in 1328 heur 

van Drenthe ofscheiden hebben. Et is niet opstetd deur een Iaansheer; die wol!en 
de Stellingwarvers niet hebben, mar deur de Steltingwarver zels, en dat is oold en 

bezu nder 
Mr. Caspar var HéëI huT de daddé lezing. Hi'j 'Vàs eèrdèr perëérisiäO! arc hiefinpék-

teur van Overiessel. Hi'j wees d'r onder eren op dat d'r in de tied van de slag bi'j Ane 
ok opstaand was tegen de bisschop in Stienwiek en omgeving, deur opstaandige 
Drenthen en Friezen, lees Stellingwarvers. Pas in tieden dat de Stellingwarvers wat 

rustiger wodden weren, gaf een volgende bisschop Stienwiek zien stadsrechten. 't 

Was ok om strategische redenen tegen de Stellingwarvers. D'r is neffens de heerVan.1 

Heel reden om in et nog te ontwarpen waopen van Stienwiek ok een griffloen op 
te nemen, omdat we et gebied van Stienwiek en wiede omgeving tegere mit Oost-
en West-Stetlingwarf as et oorspronkelike Groot-Stellingwarf beschouwen kunnen. 

Stienwiekerlaand van now hadde om him Groot-Stellingwarf hieten moch4' 

Nao elke tezing wodde gebruuk maekt van de gelegenhied om vraogen te "ee; 
Uut naeme van de orgeniserende Stellingwarver Schrieversronte nuumde Hen k 

Bloemhoffdat de IezinQs over een Posien verschienen zullen in een mooie bundel' 



V.l.n.r.: Mr. Caspar van Heel, dr. Oebele Vries en perf dr. Hans Mol wodden an et 
aende van de middag deur symposium veurzitter drs. C. Zuil bedaankt veur heur 

in teressaan te lezings. 

Dat ok aanderen kun dan in de kunde kom men mit de mooie inhoold van de 

tezings. Hi'j kon hielemaote an et begin borgemeister Van Kiaveren en wethoot-
derTrompetter van West-Stettingwarfwetkom hieten, en zo ok wethoolder Pieter 
Bouma van Oost-Steflingwarf, en liekegoed ok een tat raodsleden. De gemiente 

Stienwiekertaand wodde vertegenwoordigd deur borgemeister Apotheker, en 
de gemiente Opsterlaand deur wethoolder Kooistra. Ok was dr een biezunder 
welkom veur de vertegenwoordigers van de historische verienings van Stienwiek 
en lesseiham. An et aende kondigde Bloemhoff een tezing an over de Zwitserse 

vri'jhied en laand en votk van Zwitserlaand, vanwegens overienkomstige ken-

marken in de Friese vri'jhied. Dat zal wezen op 9 feberwaori 2010, de aovens. 



Et was vandaege een waarme en bruuierige 

dag. Daor is et clan okjuni veur en kuwwe 

zoks verwaachten. De zunne is vanaovend 

bloedrood ondergaon en now zien we de 
neveislierten staorigiesan uut de sloden om-
hogens kommen en de Iaanderi'jen overstro-

men, krek as ontstaot d'r miens een witte zee. 

Een koppel koenen zien we in 't schiemer-

donker nog krek mit de roggen boven die zee 
uutkommen. De waarmte hangt nog in de hu-

zen. De bewoners van de beide boerderi'jen 
hier in 't veld, dichte bi'j de Lende, blieven 
clan ok liever nog even buten. 
Heit is naor et hekke lopen en kikt over de 
velden henne wiets hi'j over 't hekke leunt. 
Een tien menuten laeter zie 'k buurman en 

buurvrouw Los ok in de richting van 't hekke 

open. Et is clan evenpies tied veur een prao-

tien en uutwisseling van ni'jgies van de dag, 
die Geert toegetieke mit de bosschoppen 

mitneumen het. 
En clan komt Mem evenpies laeter ok naor 
et hekke toe en zegt:'tk ha de tee brUn, ha 

jimme sin yn een bakje?' 
Ok at bin de buren echte Stellingwarvers, et 

Fries van Mem verstaon ze best! 
Ze gaon mit zien vieren naor binnen en drin-

ken in et schiensel van de pietereulielaampe 
een lekker bakkien mit een stokkien koeke d'r 
bi'j dat Geert van morgen ok bi'j de bosschop-
pen hadde. 

Doe Geert mit de bosschoppen de menninge 

in fletsen wot was de postbode d'r krek ok bi'j 

de diek. Hi'j vreug: 'Geert aj' now toch naor 

Aoldert en Gaaitske gaon woj'dan ok de post 
wet evenpies mitnemen? Dat speert mi'j een 
reize uut.' 
En zo kreeg Mem mit de bosschoppen ok de 

post d'r bi'j anteverd.Trouwens, postzegets 

en envetoppen hadde Geert ok wet attied bi'j 

him. 
Mien breurTjeerd en ikke gongen nog niet 

mit naor binnen. Wi'j bleven veul liever nog 
een tied buten op zoe'n waarme aovend. 

Wi'j gooiden bi'j huus een buusdoek mit een 

kneupe d'r in naor de vleermoezen, die daor 

of en an vleugen. Ze deuken daor clan drekt 
op an. Et zot es een lekkere naachtvtinder 

wezen kunnen! Mar ze hadden clan at rap in 

de gaten dat et nep was. 

Dan lopen we nog evenpies et taand in. 
Boven de stoden hangen wotken nefles. De 
inteense stitte wodt somstied deurbreuken 
deur bepaotde geluden van verschitlende 

levende wezens. We heuren een koe in de 
veerte. Op disse btadstitte aovend dreegt et 

getuud hiel veer. Zo now en clan geft een 
aandere zwatbonte aanderd. Et is krekt as ze 

mekaander wat te vertellen hebben. 
Mar miens heuren we ok een hiel aander, ap-

pat geluud. Et liekt wet wat op zoks as van een 
koe, mar toch is 't weer hiel aanders. Aismar: 

'oe-boém, oe-boém'. Et is ok een hiel wied-

dregend basgeluud. Een peer keer aachter 
mekere en clan is 't weer evenpies stille. Heur, 
daor is 't weer. Et komt vanuut de richting van 
de pettens. En et wodt, krekt as bi'j de koe, 
ok weer aanderd deur een twiede, hiel in de 

veerte. Et kan niet aanders wezen: et bin twie 

roerdompen die we heuren.Twie roerdom-

pen die vanuut et diepe van heur keel de bas-

tonen over de velden sturen. Een biezunder 
getuud in een biezunder mooie weretd. 
Doe in 1933 Mem hier veur et eerst kwam op 
'e Zanen, zee ze tegen Heit: 'Moatst ris hearre 



Aaldert, der is alien ko büten 
Dat was doe argens in meert. Et was veur 

heur een vremd geluud. In Ooldehoorn 

hadde ze nog nooit een roerdompe heurd. 

Hiel zeidzem kregen we een roerdompe te 

zien. Et is me mar een peer keer overkommen 

da'k een glimpe d'r van zag. Et petgat is zien 
thuus, midden tussen et reit. Niet iene kan 
him daor zien. En moch hi'j him toch niet hie-

Iemaol veilig vulen dan wet hi'j him miens te 
veraanderen in een boomstronke. Dat dot hi'j 

deur de snaevel op zien uutgerekte hals recht 

omhogens te stikken. De meensken numen 

dat de'paolhooiding', een wat oneerbere nae-
me veur disse meniere van zelsverdediging! 

Now, op disse mooie zoemeraovend lat hi'j 
him heuren mit zien basstemme, mar as in de 

winter de ieskoolde wiend deur de rietsten-
gels goest dan het hi'j daor glen nocht meer 
an. Hi'j het dan de hiele dag wel neudig om 
wakken tussen de rietstengels en in sloties 

te zuken om wat te eten te vienen. Mar now 
vanaovend is hi'j de kontrabas in et zoemer-

aovend-konsert op 'e Zanen. 
Een konsert bestaot uut meerdere leden. Zo 
is 't ok hier et geval zullen we zien. Een goed 
ure leden is ok de voile maone opklom men 
en geft een prachtige weerschien over de ne-
vels in 't veld. Een verlochting veur et orkest. 

Mar... in dit locht krieg ie de orkestleden 

tOch niet te zien! Mar wel goed te heuren. 

Luuster mar. D'r zit d'r iene hoge in de locht 
die een geweldige solo heuren lat. Et is een 
eigenaorig gezoem, een triliend geluud. Et 

wodt mit tussenpozen weer herhaeid. As we 
goed luusteren bliekt ok dat d'r toegelieker-

tied nog meer van die zoemers in de locht 

zitten. Da's toch wel hiel appat. De meensken 
hier in de buurt zeggen dat d'r weerlaom pies 

in de locht zitten. Wei hiel biezunder, een 

laompien in de locht. 
Meester Andringa het oons op schoele 
uutlegd dat mit dit weerlaompien de waeter-

snippe bedoeld wodt. Hi'j vertelde d'r ok bi'j 
hoe de snippe dit geluud maekt. Dat dot hi'j 
deur de buterste siagpennen bi'j iene vleugel 

een betien te spreiden op een bepaolde me-

niere. Daordeur wodt de locht in een duuk-

vlocht tussen die vleugelpennen deurdreven 

zodat ze in trilling kommen. En ie weten dat 

elke trilling in de locht een geluud in oonze 

oren geft! 
Waoromme dot die voegel dat now, daor zo 
hoge in de locht?'Now,'zee meester,'om op 
te scheppen tegenover de wuviessnippen 

die in de pettens staon te luusteren.' Mar 
wi'j stonnen op et laand te luusteren en te 

genieten van die lochtakrobaoten as ze mit 

een geweldige vaort naor beneden kwam-
men. Sommige meensken heuren et as een 
soortement blaeten. Ze zeggen dan: 'Heur, d'r 

is een hemelgeitien in de locht.' 
De waetersnippen huzen hier bi'j tientallen in 

de pettens aachter de Zanen. Aj'deur de pet-
tens zompen schrik ieje vaeke een hoetien 
as ze vlak veurje miens de locht inspatten! 
Ze blieven hiel vaeke tot et laeste toe zitten, 

want ze vertrouwen op heur schutkleur. Die 

schutkleur is dan ok wel biezunder. De gele 

strepen over de rogge en ofwisselend gele 
en zwatte strepies an de boststreek mit gele 
tippies op'e vleugels, kommen overien mit 
dooie rietblatties en zeggesprieties. En as die 
snippen omhogens spatten, dan vliegen ze 
niet in een rechte vlocht vot, mar doen dat 

zigzaggend. As ze dat ok al deden veur de 

meensken geweren hadden, dat weet ik zo 
niet, mar de snippe dot et altied veur zien 
veilig heid. 

Doe we gisteraovend deur die pettens leu-

pen hebben we es goed op'e plaanten let 
die hier veurkommen. D'r bin plakkies waor 

et op dichtgruuide plakken vol staot mit 
moeraskatteiblad, een alderaorigst plaantien, 

hiel lege an de oppervlakte mit paorse lippies 

tussen de kattelde blatties. Waor nog een 
protte waeter in de pettens staot zit et vol 
mit scheren. De zwatte steernties weten dat 

ok en bouwen heur nusten d'r op, want de 
scheren gruuien as 't waore ok in een kelonie 
dichte tegen mekaander an en zo krieg ie 
dan vanzels ok een kelonie steernties! 



As wi'j daor in de buurt langes lopen, clan 
is 't een gekries van jewelste. De steernties 
vliegen je alsmar om 'e kop, somstieden zO 
dichtebi'j daj' de locht van de vleugelslaegen 
deurje haoren gaon vulen. 

En clan staot d'r argens op een hiel stil plak-

kien in 't waeter van de pettens wat zeld-

zems. Dat is et blaosieskruud. Een biezunder 

aorig plaantien, want hi'j is de ienigste visker 

in de plaantewereld. Een hiel vernuftig klein 

foekien het hi'j in de blatties om daor kleine 

waeterdierties mit te vangen. Een foekien mit 
een keerkieppien, krek zoas wi'j hatkIeppen 
hebben. En wi'j meensken mar daenken dat 

wi'j de foeke uutvunnen hebben! Mar waor-

omme moet et plaantien wel visken? Dat is 

omdat hi'j in hiel schraol waeter staot en glen 
wotteities het om uut dat schraoie waeter 

voedingsstoffen te haeien. in et foekien ver-
teert hi'j clan et waeterdiertien zoas wi'j dat 

in oonze maege doen en de vri'jkommende 
stoffen ok opnemen. 
Zunnedauw dot dat ok, mar da's glen visker, 

mar een viiegevanger. 

Now wi'j op disse prachtige aovend an de 
raand van de velden staon te iuusteren naor 
de geluden, genieten we toegelieke van een 
stokmennig iekkere geuren die as 't waore op 
de neveisiierten van 't veld mitdreugen wod-
den. De iene keer de geuren van 't kruderige 
huj mit een protte reukgros d'r in dat gister 

in de branende zunne legen het en morgen 
weer deursleugen wodden zal mit de harke 
as de zunne d'r weer bi'jstaot. En clan roek ie 

inienen weer geuren uut et moeras waor die 
van et waetermunt vaeke d'r bovenuut komt. 

Mar we dwaeien now een betien of, want et 
orkest speult nog wet deur. Zo krek wodden 

we at opmarkzem maekt deur een hiel appat 

geluud dat we nog niet eerder heurd had-

den vanaovend. Et dot wel wat daenken an 
et roepen van een petrieze, mar et is toch 

weer dudelik aanders. Et is een riegeimaotige 
roep van 'krèk-krèk, krek-krèk Dan is 't weer 
eventies stiile en nao een posien heuren we 't 
weer. En clan, hiel in de veerte, heuren we d'r 

nog iene. Et liekt wet dat ze mit mekaander 
praoten. Wi'j numen disse voegei de kraeker. 

Vri'j vertaeid in 't Nederlaans: de kraker. In 't 
voegeikonsert van disse aovend slat hi'j as et 

waore de maote! Ooit het Linnaeus him ok 

in de veiden heurd en het him doe dreks de 
naeme Crex Crex geven. Et is bi'j mien weten 

de ienige wetenschoppelike naeme die op 

basis van et geluud geven is. Mar in 't Neder-

laans wodt hij toch niet de kraker nuumd, 

mar kwarteikoning. In 't DuutsWachtelkonig, 

een wachtei is een kwartel. Dus in 't Duuts ok 

een kwarteikoning. In 't Engels is 't Corncrake, 
dus koornkraker. Op'e kiei in et noorden van 

Grunningen komt hi'j ok in de korenvelden 

veur. Zo zien we dat de Steilingwarvers, de 

Engeisen en Linnaeus de voegel een mooie 

naeme geven hebben naor et geluud. De 

Duutse en Nederlaanse naemen bin geven 
naor et uteriike veurkommen. Ze iieken van 
kleur op mekaander, mar de kraeker is dude-
uk groter as de kwattel; percies aanderhalf 
keer zo groot. Dus is hi'j de keuning van de 

kwatteis wodden. Trouwens, disse 'kwik-me-
ditties' kommen hier in de hoge bouwianen 
ok veur. Mar now weer weeromme naor de 
kraeker. Et geluud heurt echt thuus in de 

schraole hujianen die hier langs de Lende 
nog votop binnen. Veurai in 't lange grös van 
de haegen tussen de pettens het hi'j zien nust. 

Schitterend toch, die mingeling van aovend-

geluden en geuren, warkeiik een belevenis. 
Veural ok as de voile maone opkomt en zien 

goolden straolen over de nevels kaetst is aiies 

kompleet. Wie wodt d'r clan niet troffen deur 
dit geweldig mooie netuurgebeuren? 
Veerder iopende langs de raand van et 

hujiaand heuren we miens een drokte van 
belang in de locht. Et bin een stokmennig 

gritten die drok roepende aachter mekaan-

der an vliegen. In 't locht van de voile maone 
kriegen we ze krek nog evenpies te zien. Ge-
zeilige voegels, die gritten. Bedrievig, altied 

in de weer. Ok in de laete aovend. Ok as ze 
overdag op heur lange steiten in de drasse a-
nen mit heur lange priemsnaevels an ienweg 



in de zaachte grond priemen op zuke naor 

voeraosie. In de bruudtied en de tied dat d'r 

jonge voegels in 't grös lopen, bin ze slim fel 

wat de bescharming van heurjongen angaot. 

Elke md ringer wodt d'r weerd. En dat gaot 

niet zachtzinnig toe! 1k heb al es een kri'je et 

uut heuren kri'jen van de piene bi'j een raeke 

anval van een gritte. 
De kri'jen bin veurnaemelik eierrovers. De 

roofvoegels hebben et veurzien op de jonge 

voegeities van de gritten en de kiewieten. De 

kri'jen pakken de eler van gritten, kiewieten, 

tuteringen en siobben. As op een streuptocht 
van de kri'jen de kiewiet en de gritte beiden 
de eier kwietraekt bin nen clan vertellen ze 

dat an mekaander. De kiewiet zegt clan tegen 

de gritte:'Kiewiet, kiewiet, ik bin mien eigies 
kwiet'. De gritte aandert dan: 'Grutto, grutto, 

et gaot me net zo 
Zopas hadde ik et over een tutering. Die 
wodt ok wel tureiuur nuumd. Hi'j het d'r zeis 
an mitwarkt dat hi'j twie naemen kregen het. 
As hi'j gewoon zo langes viiegen komt clan 

ropt hi'j 'tuurlu, tuuriu'. Mar op disse zoe-

meraovend komt hi'j anvliegen van een grote 
hoogte en daelt miens naor et iaand, wiels 

hi'j ropt: 'tuut-tuut-tuut'. 

As we staorigiesan weer op huus angaon, 
kommen d'r nog een peer oost-indische 
kiewieten overvliegen, drok roepende 'tepiet, 

tepiet, tepiet'. De voegel geft an dat hi'j et 

Iiefst bonte piet nuumd wodden wil. 
In dit veld, waor we vanaovend te gaaste we-

ren, kommen ok veul iieuwerikken veur. Die 
aorige voegeities hebben niks mit de naacht 
en de voile maone. Ze zitten now in 't grös te 

slaopen. Mar as de zunne schient clan bin ze 
in heur element. le zollen haost daen ken dat 

ze d'r henne vliegen willen, zo hoge gaon ze 

de Iocht in. Een prachtig tierelierend zaan-

kien hebben ze. 1k daenke dawwe ze mor-
gen wel weer heuren zullen. Dan liggen we 
evenpies laankuut op'e rogge in 't Iaand om 
te zien hoe hoge ze wel klimmen. Somstieds 

is 't mar een klein stippien meer. 

As we zowat an de sloot van et arf toe binnen 

klinkt d'r nog een roep van een Iaete kiewiet 

over 't veld. Ginds nog iene. Wiels et al aorig 

donker wodden is kuwwe toch nog krek zien 

dat d'r een peer daelestrieken in 't nevelige 
Iaand. 

De koenen liggen now en kommen somtieds 
krek even pies mit de rogge boven een mist-

baanke uut. Wi'j gaon naor huus. De waarmte 

van de dag hangt nog in de kaemer. D'r wodt 

nog een bakkien dronken. De buren bin krek 
naor huus gaon, want morgen is 't veur heur 

ok weer vroeg dag. Wi'j zuken de beddestee 
mar op. 
Morgen gaon we hujjen op'e haegen. Mis-

schien kriegen we et in de bulte as et een 

betien mitzit wat de zunne angaot. De mist-
baan ken geven wel an dat d'r morgen wel 

zunne wezen zal. Morgen is et 20 Juni 1953 
en is 't hopelik weer een straolende dag in de 
lanen bi'j de Lende. 

7c 



Van de redaktie 

Boek H. Hoogeveen vertaeld deur 
Hans Koopmans 

Door kiept de klokke weer verscheen opni'j op 30 september 

Percies 50jaor naodat et boekDaarkleptdeklok weer van H. Hoogeveen uutkwam, 
verscheen op 30 september et boek opni'j, mar dan in et Steflingwarfs vertaeld en 
bewarkt deur Hans Koopmans uut Oosterwoolde. Et wodde prissenteerd tiedens 
de jaorlikse hiemkundemiddag bi'j de Steflingwarver Schrieversronte in Berkoop. 
De eerste exemplaoren van et ni'je boek bin deur de vertaeler overhaandigd an 
de kiender van Hoogeveenq 
Door kiept de klokke weer FT 	RfFcT' ~F-f Fh= 	M.K.'~771M 
Stellingwarver Schrieversronte. Et boek wodt de kommende tied in een oplaoge 
van 1000 stoks verspreided over alle basisschoelen in Stellingwarf en komt eerst 
niet in de verkoop. De uut 

Percies 50 jaor lede
op 30 september was et percies 50 jaor eden dat et oorspronkelike boek va1 
H. Hoogeveen verscheen. Hoogeveen was 'hoofd der school' van een schoele in 
Oosterwoolde. In et boek dat hi'j speciaol veur kiender schreef, beschrift hi'j et 
even van de jonge Franke Folkerts van De Haule. Franke maekt de hiele periode 
rond 1500 mit, de periode dat Stellingwarf zien zelsstanige bestaon, zien vri'jhied, 
uuteindelik kwietraekte. Dat gong vanzels niet zomar, d'r gongen hiel wat 
striederi'jean veurof. Etgaotom een spannend boekdatkiender van zoe'n 11,12 ........................ 
iaor oold zeker uutdaeaen zal om te lezeri. 

Vertaeling 
Hans Koopmans had al jaoren et boek van Hoogeveen in huus en prakkeseerdl 
d'r vaeke over om d'r nog es wat mit te doen t.b.v. et yak Hiemkunde in et 
basisonderwies. Omreden et dit jaor een biezunder jaor is wat de historie van 
Stellingwarf angaot, leek et him et geschikte mement om et boek now opni'j 
uut te geven. Et leek Koopmans butendat ok aorig toe om dit speciaole boek in 
et Stellingwarfs omme te zetten. In overleg mit Comperlo wodde daortoe al rap 
besleuten en zo kon et boek oflopen 30 september verschienen, 



Ni'je 	betrekken deur de Stellim  

unaer cusse titel orgeniseert cle Steiiingwarver Scbrieversronte op donderdagao-

vend 19 november vanof 20.00 ure in et gebouw van de Schrieversronte in Ber-
koop een lezing die verzorgd wodden zal deur Hans van Borselen, vroeger direk-

teur van de gemiente Oost-Stellingwarf en publicist op verschitlende terreinen. 
Hi'j publiceerde in 1997 et essay Van Werven naar Verworven, een zuuktocht naor 

et kenmarkende van de Stellingwarven, doe en now. Twie jaor laeter hut hi'j een le-

zing mit as titel De politieke en sociaal-economische identiteit der Stellingwerven 
in historisch 

van de Stellingwarven in de boererepubliek tussen 1300 en 1500 veur et sociaole 

en kulturele kerakter van beide gemienten vandaege-de-dag. An de odder zutlen 
de at dan niet kenmarkende verschillen kommen van doe en now van de beide 

Stellingwarven. In dit verbaand wodt ok de pesisie an de odder steld van de Stel-

lingwarver tael, literetuur en kuttuur in de tegenwoordige saemenleving in dit ge-

bled. Et gaot hierbi'j mit naeme om de identiteit van de gemienschoppelike kul-
tuur, de antrekkelikhied van de tael, de geveren die de tael bedreigen en de vraog 
as de streekkultuur langer bestaon zal as de streektael. 

Van Borselen zal ok uutvoerig ommedaenken hebben veur de ekenomischT1 
ciaole ontwikkelings in beide gemienten, die zoas bekend gien ekenomische kern-

zones in de perveensie Frieslaand binnen. Wat bin de prioriteiten op die gebieden 

van beide gemienten veur de kommende tied? Gaot de saemenwarking tussen 
beiden zoveer dat d'r over niet te lange tied spraoke wezen zal van een fusie? En 

tot slot: zal de streekkultuur opneumen wodden in et aezaemelik beleid van beide 
micnl-r rf A,rdt t lZianki'i iltc7 

Kotomme: een lezing over et verteden, et heden en veural over de toekomst, - 
de beide Stellingwarven: ni'je stellings betrekken ----- 

Veur disse lezing kuj'je anmellen mit et bisIeuten formelier of deur te mallen na! 
info@stellingwarfs.nl. 



Ok veurig jaor had 1k me al haost opgeven 

zullen veur de sutelaktie, mar dit jaor is 't 
d'r dan echt van kommen. 'k Heb eerst nog 

even overlegd mit Femmie (dat vrouwgien 

uut Hooltpae dat zo mool veurlezen kan in et 
Stellingwarfs).'Moej'doen,'zee ze, dus heb 1k 

me per tillefoon anmeld. As ze in Berkoop dan 

aachterje adres kommen binnen dan krieg le 
al gauw de pepieren in huus mit belangrieke 

infermaosie over et sutelen. Om de negosie 

goed bi'j de meensken anrikkemederen te 
kunnen, kreeg 1k ok al infermaosie over wat 
d'r in de kroje an boeken, meziek en andere 
negosie (plakpiaeties bi'jveurbeeld) ligt. 
As et dan bijna zoveer is dan woj'al een 
bietien zenewaachtig. Want wat veur meens-

ken zuj'daor antreffen in Berkoop? Gelokkig 

zag ik daor wel pattie bekenden rondlopen. 
Bi'jglieks Jitze Hofstra (kende ik van 't körf-

ballen en van de kursus Steilingwarfs tien 
jaor eden) en zien vrouw. Ok Annie Dedden-
Koers was d'r, heur ken 1k van 't gemiente-
huusjaoren terogge. En HennieTrompetter, 
gewoonlik verkocht ze starke draank, dus zal 
't heur mit de boeken ok wel lokken. Schriever 

Veenstra leup daor ok gewoon los rond. Aj' 

wollen koj'm zo anraeken. 

Direkteur Sietske Bloemhoff hiette ons al-
lemaol welkom en gaf nog wat anwiezings 

veurdat we begonnen te sutelen. En dan 
wodt et netuurlik echt spannend mit wie aj'as 

eerstejaors op pad stuurd wodden. De eerste 

aovend wodde ik koppeld an Akkie Zeiistra 

uut Raevenswoold, die al yule vaeker mit de 

kroje op pad west was. 
De eerste woensdag mossen we in de voe-
gelbuurt in Wolvege perberen de negosie te 
verkopen. Netuurlik verkoop le niet an elke 

deure, mar we weren zeker niet ontevreden 

over et bedrag dat we aovens ofrekenen 
konnen bi'j de maniuden die over de centen 

gaon. Opva lend was dat as de man bi'j de 

deure kwam we vaeke te heuren kregen:"k 
Zai de vrouw wel even roepen: Meerstai be-

vodderde dat wel de verkoop. Ok maekten we 

in Wolvege nog 't voigende mit: naodat we 
argens anbelden kwam d'r eerst een mans-

persoon bi'j de deure. Hi'j kocht al et boek 

over de Twiede Wereidooriog veur € 18,90, en 

doe kwam d'r een vrouw in de ochtendjasse 
bi'j. 1k herkende heur eerst niet lens, mar doe 
ze wat zee zag 1k dat et een oold-kollega was 
van wel twintig jaor leden doe ik bi'j Sool-
stede warkte. Ok zi'j zocht een boek uut. Hi'j 

betaelde ailes en doe we votgongen zee zi'j: 

'Jim hoeven hiernaost niet an te belien, want 
daorwoon ik.'lkzee laetertegen mien kol-

Iega-verkoopster: 'Vroeger was 't ok al zoe'n 

vi inder.' 
Op mien twiede woensdag mos 1k mit de 
kroje naor Oosterwoolde en wodde 1k kop-
peld an de vrouw van de veurzitter van oonze 
Schrieversronte, Joke Dijkstra. Daordeur weet 
ik dus now ok een hiele protte van die goele 

man. Dat hi'j niet sutelen kon, kon 'k best 

begriepen want hi'j hadde et veul te drok mit 
et schilderen van heur (Finse) huus. We had-

den een beheuriik grote route mitkregen van 
de femilie Hofstra, dus we weren mar net veur 

donker weeromme in Berkoop. Daor ston-

nen de koffie en thee en de belegde broties 

al weer kiaor. Ok disse aovend weren we zels, 

mar ok de manluden die over de centen gaon, 
wel tevreden over de opbrengst. 
De iaeste, en mien dadde, sutelaovend was 
toch wel een betien biezunder. De ponghool- 



der zels, Geert Dekker, was d'r now ok. Zol 

hi niet tevreden wezen over et financleel 

risseltaot, moewwe clan soms deursutelen tot 

et pikkedonker is? Ok zag 1k Jeannette Roeles 
en Vroukje Bakker, zollen die hier vanaovend 

optreden gaon? Johan Veenstra gong allienig 

op pad, hi'j wol niet iene mit hebben.Toch 
wel man kennig, die Johan! Now, en die beide 
vrouwluden kwammen niet om te zingen, 

mar gongen ok sutelen. Wel kregen we van 

de direkteur nog een opdracht mit. An now 

toe was d'r veur € 15.000,00 verkocht en dat 
mos aenlik an 't aende van disse aovend mm-
stens € 18.000,00 wezen. Dus gongen we mit 
meer as tien krojen richting Oosterwoolde 

mit de opdracht om ze daor drieduzend eu-

ro's lichter te maeken (en netuurlik een protte 
Stellingwarver boeken rieker). We (1k moch 

weer saemen mit Akkie) hadden een moole 
route in de winkelstraote. We reden zo mit 
de kroje de winkels binnen en in een flatge-

bouwgien gongen we mit de kroje in de lift 
omhogens. De verkoop van oons was die ao-
vend redelik te numen. Mar ok in dit diel van 
Oosterwoolde gelt dat twie dikke auto's op 'e 
dam nog glen goeie klaant garandeert. 
Doe we zowat klaor weren mit oonze route 

zaggen we Johan (allienig in de auto) Oos-

terwoolde al weer uutstoeven. Doe 'k him 

laeter in Berkoop vreug hoe 't gaon was, was 
hi'j slim kotaf:'Slecht.'De opbrengst van de 

laeste aovend was clan ok glen echte top-
per: € 2.800,00. Mar clan komt daor nog bi'j 

de opbrengst van Geert van der Meulen. Die 

goele man sutelt iederjaor allienig in Ooster-

woolde en het zien vaaste klaanten. Et dee 

blieken dat hi'j dit jaor mar liefst veur 
€ 1.000,00 (!!) verkocht hadde. Mit mekeer 
komt de opbrengst van de 34e  sutelaktie clan 
op € 18.800,00. En clan gaot Johan Veenstra 
nog naor de Boekemark in Drachten an et aen-

de van de Friese sutelaktie. Op Johan Veen-

stra zien webstee las 1k dat hi'j vint dawwe 

clan rejaol over de € 19.000 kommen moeten. 
Johan is een bescheiden man, dat week, mar 

toch zol 't een moole uutdaeging wezen om 

te perberen et bed rag mit een '2' beginnen 

te laoten. 'Et meer is nooit vol

' 

 'mar toch: stel 

dat elke sutelder van ditjaor nog een extra 

aovend op pad willen zol. Dat betekent clan 

minstens 30'kroje-peren'. As elke kroje clan 

nog es € 200,00 opbrengt kuj'wel uutreke-
nen waor we clan op uutkommen zollen. 
Tot slot daenk 1k dawwe mit 'n allen, niet 

allienig de sutelers, mar ok de bakkiesman-

nen, de man nen die over de centen gaon, de 

meensken van de routes, mar ok de meens-

ken die zorgden veur de koffie, thee, belegde 

broties en niet te vergeten de sukerbolle, 
best tevreden wezen meugen over disse 
sutelaktie. 

Wat mi'j angaot: tot ankem jaor en clan veur 

drie plus iene aovend. 
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Lily Uhler 

lenakter 

Veur alle warkende memmen, die dag in dag uut van hot naor her vilegen om wark en huus-

holing dri'jende te holen, en onderwiels perberen ok nog mem te wezen, heb 1k een ienakter 
schreven: 

Mem (kikt op 'e ktokke... lopt naor de kaemer van heur zeune en zegt rustig): 'Joongien, zoj'  
niet es mitje huuswark beginnen. Et is at vier ure.' 
Zeune (zit aachter de komputer en antwoordt kribbig): 'He, verdorie... now hej' me hielendal in 

de warre brocht. Now kan 'k alles weer vanni'js pergrammeren.' 

Mem gaot stiekemweg de kaemer uut. Ze trekt heur schölk terechte... lopt weeromme naor de 
keuken, en snidt heur wiels ze de eerpels schelt lillik in de vinger. 
Nao een hottien lopt ze opni'j naor de kaemer van heur zeune en vrundelik zegt ze: 'Mag ikje 
agenda es zien? Hej' yule huuswark veur morgen?' 
Zeune: 'Bi'jkaans niks.' 
Mem: 'Laot me toch es kieken... Now zeg, dat is nogat wat! Vuuf vakken waorvan léne rippetie-

sie. As ikjow was zol ik as de bliksem mares beginnen mitje huuswark, eers koj' 't aovend in 

tiednood. Moej' nog argens henne?' 

Zeune: 'Naor karate.' 
Mem (minder vrundelik): 'Schiet clan toch es wat op, jong! Aj' zo deurgaon hael ie die mayo 

nóóit!' 
Zeune: 'Jaja... 1k begin zo... evenpies dit ofmaeken 
Mem begint wat vlekkerig te wodden in heur hats en lopt de kaemer uut. Ze zet de striekplaan-
ke daete... komt klem te zitten mit heur vingers, en graait in een bulte overhemden die vusen 

te dreuge binnen. Ze wet dat heur stoomstriekiezer stokkend is, mar het nog glen tied had om 

een ni'je te kopen. 

Gelokkig het ze nog zoe'n oolderwetse joekel van een striekiezerboolte in de kaaste staon, 
haelt him teveurschien en stikt de stekker in et stopkontakt. Tiedens et indaampen van de 
overhemden schöt de flesse mit waeter heur uut de hanen zodat niet allienig de overhemden 

mar ok de striekplaanke kletsdeurnat wodden is. Wiels ze an et strieken is kikt ze algedurig 
stiekem naor de klokke. Vuuf ure! 
Mit grote treden stapt ze opni'j naor de kaemer van heur zeune en ropt mit schelte stemme: 'En 

now is et oflopen mit dat gerammel op dat ding. le gaon votdaotik mitje huuswark beginnen. 

Now drekt!' 
Zeune: 'Et is gien ding... et is een komputer. He meenske, zit me niet de hieltied zo an mien kop 
te mierken.. 
Nao et woord 'meenske' begint mem pas echt kwaod te wodden. 
'Bertaole vlerk!' raost ze. 'Wi'j' wet es normaol antwoord geven... ie gaon NOW an je huuswark 
beginnen eers smiet ik dat ding deur et raem. Begrepen!' 
Zeune: 'Et is glen dihing... et is een komputer 

Mit een hadde klap trekt mem de deure aachter heur dichte. Ze lopt naor de huuskaemer. Ze 



het vergeten de striekiezerboolte op et trefien te zetten, zodat dr een lillike braandvlekke in et 
overtrek kommen is. Al striekende begint ze heur veur de zovuulste keer op te wienen. 
'Niks komt dr terechte van die jonge... hielendal niks,' prottelt ze. 'Wi'j warken oons kepot veur 
die kiender en daankber bin ze nooit: 
Mem vuult heur de Iaeste tied niet goed in odder. Ze had al lange naor dokter gaon moeten, 
mar et kwam dr mar niet van. Mem het et vusen te drok. 
Veur heur ogen beginnen zwatte vlekken te daansen... Oe heden, ze wodt dwiel. Ze waankelt... 
Ze kan nog krek de striekiezerboolte op et trefien zetten en zakt as een pudding innenneer. 
Gelokkig komt heit op dat ogenblik in huus. Hi'j schrikt him een oongelok, vuuit heur poise, 
begint zenewachtig deur huus te draeven en raost hadde: 'Help! Is hier iene thuus?' 
Staorig gaot de kaemerdeure van de zeune eupen. Mit een veraldereerd gezichte lopt hi'j aach-
ter zien heit an en zicht mem veur dood op de grond liggen. 
Hielendal overstuur ropt heit: 'Weej' ok hoe as et komt dat mem hier zo ligt?' 
Zeune: '1k?' 
Heit: 'Ja, leje!' 
Zeune (hiel veraldereerd): '1k weet nargens van. 1k was doende mit mien huuswark 

Doek. 

anaereaattie :. 

Wertocht deur WoIV 
Nao et sukses van de kuiertocht deur en rond Waskemeer van veurig jaor, staot now 
kommende zundag 22 november, Wolvege en omgeving op et pergramme. 
Veur et schoft zwarven wi'j deur et dorp op zuuk naor wat as d'r zoal nog beweër' 
yen is uut vergaone tied, waorbi'j ok et heden niet vergeten wodden zal. Nao et eten 
trekken wi'j mit mekeeret netuurrisservaot'De Lendevallei'in om te genieten van wat 
de netuur oons dan te bieden het. 
Wi'j verzaemelen oons om 10.00 ure in de Brasserie van Hotel Restaurant Holland Inn 
Stienwiekerweg 52 (Gebouw'Lenna') in Wolvege, waor as de koffie/thee mit wat d'r bi'j 
dan veurjim klaor staon zal. Hier maeken wi'j ok kennis mit Geert Lantinga, die oonze 
gids wezen zal. 
Nao de dorpskuier zal hier ok de koffietaofel te waachten staon om krachten te ver 
zaemelen veur de netuurkuiertocht deur de Ni'je Anleg en et angreenzende Driessen 
pooldergebied mit een bezuuk an de meule van Gooijer. 
Zo rond de kIokke van drie ure zal d'r dan een aende kommen an disse biezui, éré 
kennismaeking mit Wolvege en zien omgeving.._- 
Et is goed om te daenken an schoenen die bestaa'nd binren ten drege en natte. 
Van beiden kan netuurIikok. _- 
De kosten an disse dag, bedregen € 19.50 per persoon,.te betaelen bi ankornst. D'r is 
een maximum steld an et tal dielnemers. 
Graeg tot kiek es op zundag 22JvTL 

A]' mit wi//en moej'je even veur 15 november anmel/en mit et bi]sleuten formelier, of deu 

te ma//en naor info@stetlingwarfs.nl. 	 . 



Van de redaktie 

Kursus Stellingwarfs veur begi 

Kommende haast gaot d'r weer een ni'je kursus Stellingwarfs veur beginners uut 

aende in et gehouw van de Stellingwarver Schrieversronte in Berkoop. De kursus 
bestaot uut tien lesaovens van elk twie uren, een ofslutend examen op een zaoter 

dag en d'r is in et veurjaor 2010 nog een exkursie naor een Stellingwarfs netuur 

gebied. De naodrok ligt op et leren lezen van et Stellingwarfs en op et schrieven 
van et Stellingwarfs, wiels veur eers-taeligen een beginnegien maekt wodt mit et Stellingwarfs, 

 van et Stellingwarfs ... 
Bi'j et kursusgeld is alle kursusmateriaol inbegrepen en at bestaot uut een drietal 
boeken: Hoe schrijfje 't Ste//in gwerfs van Henk Bloemhoff, van dezelde schriever ok 

et diel StelIingwerf Taal in stad en land in de riegel van Sdu Uitgevers in Den Haag, 

van de haand van Willem Jongsma en Geert Lantinga et Bronnenboek van Stelling- 

worf 	

Ste/ling- won 

en vanzels de speciaole kursusmap Stellingwarfs, die iederkeer weer opni'j 
anpast en anvuld wodt. 

Naost ommedaenken veur et Stellingwarfs as tael woj' ok meer geweer over de 
schrievers in et Stellingwarfs en heur schrieveri'je. De geschiedenis van Stellingwarf 
komt ok op de bodden en die kursusaovend gaot veural over de meniere waor en 

hoe aj' meer infermaosie vienen kunnen over de eigen historie van de eigen streek...1 

De kursusleiding bestaot uut Roe!y Bakker, GrietjeBosma,HenkBioemhoff,Pieter 
Jonker en Geert Lantinga.f 
Niet alliend de materiaolkosten, mar ok de koffie en the 

. 
e  - en et les- en examM 

geld bin bi'j et kursusgeld inbegrepen. Veur alles mitmekaander bi'j' zestig euro 

kwiet, mar dan is ok alles betaeld. Et leerplan en et examen staon onder toezicht 
van et Nedersaksisch lnstituut van de Rieksuniversiteit Grunningen. De kursusle 
ding warkt mit een kursuswiezer, waor aj' percies in lezen kunnen wanneer welk 
stof behaandeld wodt en welke huuswarkopdrachten d'r maekt wodden moeter 
De kursus wodt ofsleuten mit een examendag mit een prachtig diploma. Et is niet 
verplicht om an et examen mit te doen, mar an now dot aenlik altied iederiene mit 
en wodt die dag veural bruukt om nog es even nao te gaon wat aj'zoal opsteuken 
hebben in die tien lesaovens. Aj'je opgeven veur de kursus moej' even angeven 

aj' een veurkeur hebben veur de maendagaovend of veur de donderdagaovend. 

As de kursus op maendagaovend holen wodt, gaot de kursus uut aende op 9 nol 
vember en as de kursus op donderdag holen wodt dan is 12 november de eerste 

kursusaovend. Een bepaolde veuropleiding is beslist niet neudig en de 	jacA 

ren doen naost Stellingwarfstaeligen veural ok Nederlaans- en Friestaeligen mit  

an de kursus mit. Die kan daoromme alderdeegst as een soortement van inburg 

ringskursus zien wodden. le kun d'r een protte opstikken, mar et is ok altied een 

slim gezellig gebeuren. De kursus gaot deur as d'r temeensen tien meensken heur 

anmelded hebben. ---. 

Opgeven kuj'je b/i de Stichting Stel/ingwarven Schnieversronte, Wi/linge Prinsstraote 10, 

8421 PE 0/deberkoop/Berkoop, 0516-457708, info@steHingwarfs.nl. Veur meer ge-

gevens kuj'et beste even vraogen naor Pietenionker (a//lend op maendag en deensdag 
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