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Koosje Hornstra 

In gesprek mit Fokke Bron 

5 
 und twiejaor maekt Fokke Bron diel uut 

van et bestuur van de Stellingwarver 

Schrieversronte. Op een maendagao-
vend in meert bin 1k naor de Westhoek 

reden om wat meer mit him in de kunde te 
kom men. 
In et donker was zien huus wat muuilik te vie-

nen, want niet overalls et nommer even goed 

te zien, mar hi'j hadde et goed uutlegd. Nao 

de J.P. Heidaschoele nog driehonderd meter 

en dan an de rechterkaante. 1k wus ok dat 
d'r een loods naost staon mos en daordeur 
wodde et wat makkeliker. Niet lederiene het 

bi'j zien leven een pad mit zien naeme d'r op, 
mar Fokke het dat wel. Op weg naor de deure 

kreeg ik et bottien in de koplaampen van de 

auto. Wat d'r an daotums onder staot he'k zo 

rap niet lezen kund. 
Fokke woont in Munnikeburen en is daor in 

september1957 ok geboren, an et Voetpad. 
Daor hadden zien oolden een huus mit kas-
sen. Laeter hebben ze een peer huzen veerder 

d'r een boerkeri'je bi'j kocht. Eerst was zien 

heit bloemist west en dee daornaost an 

tuunanleg, mar dat leverde niet genoeg op. 
Daoromme is hij mit de boerkeri'je begonnen 
en warkte ok in et net. Fokke is dejongste van 
vier kiender. Hi'j het twie breurs en een zuster 
boven him. En wat ze over jongste kiender 
zeggen, klopte bi'j him ok wel, hi'j wodde 

Fokke Bron on et work in de rietlanen. 



lene van de mitwarkers van Fokke an etsioden. 

wet aorig verwend. 
Een kteuterschoele was d'r nog niet en mis-
schien wel omdat hi'j een vroege leerling 

was, teut Juifrouw Plaatsman him et een jaor 

overdoen. Opvalend was wet, zee Fokke, dat 
ze datwel mit meer jongen dee. In de hogere 
klassen dee btieken dat hi'j best wet mitkom-
men kon, mar vute aorighied an leren het hi'j 

nooit had. Hi'j wol naor de L.T.S. in Wolvege 
om veur automonteur te teren en an die 
schoele beweert hi'j hiele goele herinnerings. 

De schoele ston ok prima anschreven, mit on-

der meer de bekende Broeder Aquino. Overat 

uut et taand kwammen de leerlingen naor de 
schoele toe en ze weren hier clan in de kost. Et 
monteursdiptome kwam thuus goed van pas. 
Op zien zestiende kon Fokke stoppen, omdat 
hij d'r elf Ieerjaoren op zitten hadde en gong 

doe thuus an et wark. Ze kochten nog een 
boerkeri'je van de overburen d'r bi'j en daor 

kwam zien ooldere breur op. Eerst het Fokke 
op die boerderi'je warkt en daornao is hi'j mit 
zien vader veerder gaon bi'j Netuurbeheer 
en gong ok de ootdste breur daor warken. Zo 

ontston VOF Bron. Laeter is hi'j d'r atliend 
mit veerder gaon en now zit zien zeune bi'j 
him in et bedrief en bin d'r nog vuuf aandere 
warknemers. Ze doen veurnaemelik loonwark 

veur et Waeterschop, Staotsbosbeheer en 

omtrent tien percent bi'j de boer. Bi'j et wark 
heurt onder meer et rietsnieden in de Weer-

ribben, de Rottige Miente en Braandemeer. In 
de zoemer mi'jen ze de kraggen mit hiel Iicht 
materiaol. 
tntussen is Fokke al weerjaoren gelokkig 
mit Atie en saemen hebben ze vuuf kiender 

die goed mit mekaander overweg kunnen. 

Fokke is van zien geboorte of in et huus an et 
Voetpad wonen btieven. Zien ootden had-
den intied een burgerhuus veerderop kocht. 
In 2002 het hi'j een ni'j huus bouwen taoten, 

mit een grote loods d'r naost. Doe ze vuuf 
jaor trouwd weren het hi'j van de kiender et 

bottien kregen dat veur an et pad naor de 

veurdeure staot, mit zien naeme d'r op. 
Van huus uut is Fokke wend om Stellingwarfs 
te praoten. Ok zien van oorsprong Friestae-
lige mem het heur de taet eigenmaekt. Lezen 



kan hi'j et dan ok wel goed, mar et schrieven 

d'r van het hi'j noolt leerd. Et heugt him nog 
goed dat doe hij as joongien op schoele 
kwam hi'j et Nederlaans niet zo goed kende. 

Dat was mit de meerste kiender et geval, dus 

dat vul niet op. Alliend doe hi'j in de klasse 

zee dat hi'j zien buusdoek vergeten was, kon 

de juffrouw dat niet verstaon, zee ze en mos 

hij zakdoek zeggen. Hi'j is bliede dat now 

nog altied op de schoelen andacht geven 
wodt an et Stellingwarfs. 

Fokke is altied een aktief bestuurder west en 
is dat nog. Hi'j is al twintig jaor veurzitter van 
de rietverieninge"DeWeerribben e.o."an de 

aandere kaant van de Lende. Hi'j is dattien 

jaor veurzitter van de gimmestiekverieninge 
"Sparta-Hygiea" en zes jaor veurzitter west 

van de volIeybalverieninge"Sparta' Niet 
alliend was hij bestuurder, mar van zien kleu-
tertied of het hi'j zels ok an turnen daon. Ze 
hadden wedstrieden tegen Ooldelaemer, De 
Kuunder en Wolvege en de besten gongen 
clan naor sporthal De Kamp in EtVene.VoIIey-
ballen doet hi'j now nog, mar clan rekreatief, 
vroeger ok wedstrieden. 

Van zien wark uut is Fokke al tien jaor lid van 
de Gebrukersgroep, d.w.z. de groep meens-
ken van disse omgeving die gebruuk maeken 

van et gebied, waoronder de Rottige Miente 
en et Braandemeer valen. Veerder bin daor de 
Verienings van Plaetselik Belang, de loon-

warkers, de rietsnieders, et I.V.N. en ofgeveer-

digden van de boeren in vertegenwoordigd. 
Ze kommen twie keer in etjaor bi'j mekeer. 

Fokke mag ok rietsnieden in DeWeerribben. 
Dan zit hi'j nog in de Stuurgroep Natura 2000 
in Overiessel. Dat is een groep die him doen-
de hoolt mit de perblemetiek van netuurge-

bieden. De groep perbeert perblemen op et 

gebied van et milieu tussen de meensken op 

te lossen. In die groep bin vertegenwoordigd: 
de LTO, Staotsbosbeheer, de perveensie, Ne-
tuurmonementen, de gemienten en de VVV's. 
Daordeur het hi'j ok zo now en clan kontakt 
mit Dippeteerde Staoten. 
En clan nog zien bestuursbaene bi'j de Schrie- 

versronte. Een kennis van him die vroeger bi'j 
him in et därp woonde kwam in gesprek mit 

veurzitter Ype Dijkstra en docht dat et wel wat 
veur Fokke was. Hi'j het eerst een klein jaor 

mitdri'jd en dat bevul him goed. Hi'j hoolt d'r 

van ni'je dingen an te dregen en daor is nef-

fens him wel andacht veur. Hi'j vint et een hiel 

plezierige groep. 

Veul tied veur hobbies het Fokke niet. Hi'j 

hoolt van tochten lopen en gelokkig vint 
Alie dat ok mooi. Ze lopen clan zo een tocht 
van 15 kilometer. Veerder gaon ze graeg 

saemen naor vlooiemarkten en de mooiste 
vienen ze die in de Preens Bernardhoeve. 1k 

zag op et dressoir een grote flesse Metaxa 

staon en 1k wus uut ervering dat ze clan ok 
in Griekenlaand west weren. Dat klopte. Ze 
hebben d'r een keer of vufe west en gaon in 

de veurzoemer weer. Ok naor een eilaand, 
dat vienen ze et mooiste. Misschien dat dat 
ok van vroeger komt, want doe gong hi'j mit 
zien oolden altied zoemers naor Amelaand. 

Naost The Beatles hoolt Fokke veurnaemelik 
van Hollaanstaelige meziek en ik daenke 
dat hi'j daor in de kebine de radio vaeke op 

ofstemd. 
Et leup al tegen tien ure veurda'k ofscheid 
nam van disse gaastvri'je meensken. In de 
koplaampen van de auto zag ik opni'j et bot-
tien mit zien naeme. 



Sjoukje Oosterloo 

An mien eigen 1k 

D
oej' nog een schoetemaegien weren, 
haj'niet droomd da'kje zoe'n zestig 
jaor taeter nog es een brief schrieven 

zol. Vandaege heb ik de stoute schoe-

nen antrokken en bin ik in de penne klom-

men. Eertieds woonden we mit oonze oolden 
en bruurs op de ooldertike boerdri'i 

"WelgeIegen" Doedertied koj' no' 

niet weten dat d'r zo yule veraan-
deren zot an de boerderije waor 

as wij oonze jonge jaoren sleten 

hebben. Oons heit is ophullen 
mit boerken doe ik een jaor of 
vuuftien was, en zodoende 
verkasten wi naor et dorp. 

Ni'je baozen, nije wetten, 
wodt d'r wet es zegd. Now, 

dat wodde dus waorhied, 
omreden de ni'je bewo-
ners de twie mooie grote 

sparrebomen die veur de 
boerderije stonnen at gauw-
achtig ommezaegd hebben. 1k 
daenke daj' et gtoeiend mit me 

iens binnen dat et iewig zunde is 
dat die bomen d'r ofzaegd binnei 

Neffens mi'j heurden die bomen 

bi'j et anzien van de boerderije. Van 

ootde foto's weet ik dat ze d'r altied at 	Sc 
staon hebben, at sund de tied dat pake 
de plaetse kocht. En moej' es heuren, 
kotleden ree ik over de grote weg aachter 
oons ootderlike huus langes, en doe bin 'k me 

rot schrokken. Weej'wat ze daor uutspoekt 

hebben? te zullen et niet geleuven, mar et 

hiete veurhuus is ofbreuken. Hielendat foetsie! 
Attiend de schure staot nog overaende. Op et 
arf staot een hoolten keet waor as de bewo-
ners now tiedetik in huzen. Et is de bedoeting 

dat d'r een hie[ ni'j veurhuus veur komt heb ik 
me vertelten laoten. Et zal wel mederner wod-

den as et ootde huus, mar de sfeer van eer-

tieds, zoas ieje en ikke die mitmaekt hebben, 

komt d'r niet in weeromme. Weej' et nog, die 

lange gang mit die mooie bewarkte tegels? 
lcn rlinri moekje wel verktappen: ik 

tegets wet es vervluukt 

die gang hietendat van 

der tot boven soppen 
os van mem. Doedertied 

ieb ik stiekem wel es een 
stok tegetmure oversteu-
gen. Now was et wet 
wat schiemerig in die 
lange gang vanwegens 

die beide grote sparre-

bomen. Mar die muren 
bin wissezekers ok niet 

slim smerig west, om-
red en as mem kwam te. 
inspekteren, ze d'r nooit 

wat van murken het 
a'k een stok mure niet 

:honemaekt hadde. Su- 
- 	rschone leek et. Praot d'r 

veerder tegen gieniene over 

heur, da's een geheimpien tus- 

elefoto van 	sen jow en mi'j. Vun ie ok niet 

nd 1951. 	dat oons heit wel es wat streng 
wezen kon? Weej' nog da'k 

iedere morgen mien tat koenen metken mos 
eer ik naor schoele gong? Mien breur mos 
zien tat koenen ok melken, mar hi'j hadde d'r 

altied gien nocht an. Zien vier koenen bleven 

ongemutken staon tot et broederlief beliefde 
es van bedde te kommen. Heit zee:'Jim met-
ken jim tat koenen, eers verleren jim et.'Ja, en 
clan moej'begriepen dawwe in oons laetere 

hc 
rc 



Foto van een schilderi je van de heit van de schriefster, Albert Tiesinga. 
De boerderie 'Welgelegen' Stan bij de Drie Tolhekken bij Oosterwoolde. 

even nooit gien koegier meer van dichtebi'j 
zien hebben. 

Weet le nog hoevule buusgeld aj'verdiend 
hebben mit et ekkelzuken bi'j de haast? Mij 
heugt et niet meer. Wel zie 1k et nog veur me 

hoe as heft de ekkels weug in een emmer an 

et eunster. We kregen per kilo uutbetaeld. In 
die jaoren mestte heit varkens die verkocht 

wodden veur de slaacht. Zo hadden die 

varkens voer en wi'j weren 

van de straote.Vandaege-
de-dag hebben de kiender 

hiele ere bezigheden as 
dat wi'j hadden in oonze 
kiendertied. Ze zitten now 

aachter de komputer. 
le en ik, wi'j hadden doe-

dertied nog nooit heurd 
van een komputer, en 
dral hielendal niet van 
droomd dat ik dr ok nog 
es mit warken zol. le zullen 
dr mal van opheuren, mar 
now en clan schrief ik es 

een verhaeltien. Brieven 

kuj' ok mit zoe'n komputer 

votsturen. Die won via de 

satelliet verstuurd deur de 
locht naor et adres waor as 
ze wezen moeten. Mallen 

numen ze dat, daor heb le 
netuurlik ok gien weet van. Dat 1k nog es 
mitdoen zol an disse medernighied, dat haj 
wissezekers niet van me docht. Zo ziej' mar 

weer, een meens is nooit te oold om wat ni 'js 
te leren. 

Heugt etje nog da'k een jaor veur straf 
lopende naor schoele gaon hebbe? In die jao-

ren mossen we et fletsen nog leren. Aovens 
oefende heit mit mi'j, en mien neve die naost 

oons woonde wodde deur zien heit bi'j de 
pakkiesdreger vaasteholen. Mien neve hadde 

een grune flets en 1k een rooie, weej' et nog? 
1k was niet zo zunig op mien flets, en on-
daanks alle waorschouwings leut ik et rooie 
geval vaeke naachs buten staon. Doe op een 

morgen was mien flets vot. Nargens te vienen. 
Zol wel steulen wezen neffens heit en mem. 
Dus mos 1k lopende naor schoele. Now, daor 
hadden ze me niet mit, omreden ik vaeke 

aachterop mitree mit de schoelejeugd die van 
Don kerbroek naor Oosterwoolde fletste. In 

die tied heb ik mien oolden de kop gek zeurd 

om een geite. Mar die kreeg ik mar nooit. Tot 
krapan een jaor naodat mien flets steulen was 

- 1k zat nog in mien naachtkleren et morgen-
broggien te behemmelen - heit tegen me zee: 
'D'r staot wat veurjow in de koestal.'As de 

wiedeweergao vleug ik in mien naachtkleren 

naor de koestal. 1k dochte dat dr een geite 

veur me staon zol. Heugt etje nog hoe sneu 
ik was doe 1k zag wat d'r op 'e stal ston? Daor 

ston mien oolde rooie flets! Now, daor hadde 
1k eers hielendal glen verlet meer van, 1k ree 

ja altied mit iene mit aachterop. Laeter he'k 
trouwens die geite nog wel kregen. Et was 
een rotkring. 1k mos et dier zels melken en hi'j 

gong me de hieltied mit een pote in de melk-
emmer staon. Van die tied of kregen we dus 
geitemelk bi'j oons broggien. Hoe et smaekte 



week niet meer, mar le en ikke bin dr  wel 
groot bi'j wodden. 
Zestig jaor leden hadden ie en 1k nog hiel yule 
verwaachtings van wat et leven oons brengen 
zol. Now zovulejaoren wieder, weet 1k wat et 
me allemaole brocht het, yule gelok, mar ok 
verdriet. Drie gezonde kiender hek kregen 
en een hiele ris kleinkiender en alderdeegst 
aachterkleinkiender. Dat beschouw 1k as een 
zegen. Deur dejaoren henne heb 1k ok onder-
vunnen wat echte vrunden binnen, die bin 
hiel weerdevol veur mi'j. Zo is et leven an me 
veurbi'jgaon sund de tied van zestig jaor le-
den. Et is een gelok daj  alles niet in t  veuren 
weten en wat de toekomst brengen zal is nog 
een geheim, veurjow liekegoed as veur mi'j. 
Dit mos me even van 't hatte en heb ikin Jan-
newaori 2011 an mien eigen ikke schreven. 

Meugelik maekt deur 
Rabobaank De Stellingwerven 

Stripboek De wraoke van Pieter Stoefzaand 
veur alle kiender van groep 8 

Deur een bi'jdrege van mar liefst 
€ 1000,00 van Rabobaank De Stelling-
werven kan et ni'je stripboek De wraoke 
van Pieter Stoefzaand / De wraak van Pie-
ter Stuyvesant beschikber steld wodden 
an alle leerlingen van groep 8 van alle 
Stel!ingwarver basisschoelen. In de rest 
van dit biezundere Pieter Stoefzaandjaor 
zal Frank Spijkers, de tekener/schriever 
van et boek, ok as histotolk et verhael 
vertellen gaon op tal van Stellingwarver 
schoelen. De uutgifte van et stripboek 
wodde ok mit meugelik maekt deur een 
subsidie van de perveensie Frieslaand. 

loely Bakker 

HAIKU 
(5-7-5 lettergrepen) 

Vuuf lettergrepen 
de twiede regel zeuven 

dat is een haiku 

Et kleine moegien 
stop veur stop de wereld in 

zicht nog glen geveer 

Klein zunnestraoltien 
speulend boveri et waeter 

een zommerse dog 

I 



Van de redaktie 

kien.derboe&en in et , 
 Ir  ti 

 
Fffng was 

__j 

Op maendagmiddag 21 meert verschenen 

d'r tiedens een feestelike prissentaosie in 't 
Vlechtwark in Noordwoolde mar liefst twie 
ni'je kienderboeken in et Stellingwarfs. Et 
gaot om De belevenissen van Muske en Fret 
van Herma Egberts uut Berkoop en De wrao-
ke van Pieter Stoefzaand I De wraak van Pie-

ter Stuyvesant van Frank Spijkers van Bull. Et 

eerstnuumde boekien is bedoeld veur kien-
der van 4 tot 8jaor, et twiede veur die van 10 
tot 12 jaor. Veur de Stellingwarver vertaeling 

van beide boeken zorgde Sjoukje Oosterloo 
uut Drachten. 
De eerste exemplaoren van beide boeken 
wodden in ontvangst neumen deur onder-
wieswethoolder Jelmer van der Zee van de 
gemiente West-Stellingwarf die daormit 
kultuurdippeteerde Jannewietske de Vries 
vervong; zi'j kon deur omstanigheden niet 

kommen. Veur de gemiente Oost-Stelling-

warf was anwezig de wethoolder van kultuur 

Sierd de Boer. 

In De belevenissen van Muske en Fret bin tien 

vassies te lezen, die allemaole, wat et onder-
warp angaot, dichte bi'j de omgevings- en 
belevingswereld van etjonge kiend blift. 

Vormgeefster Herma Egberts zorgde veur 
prachtige plaeties bi'j de vassies (zie blz. 11) 

die slim tot de verbelinge spreken en daor 
veul leerelementen in opneumen binnen. 
In et boekien is ok een melodie opneumen 

waor as de vassies op zongen wodden kun-

nen. Tiedens de prissentaosie zong Carolien 
Hunneman drie vassies mit kiender van de 
Vensterschoele van Noordwoolde die spe-
ciaol veur disse middag nuugd weren. Et doel 

is dat de kommende tied alle lieties op een 

cd kom men te staon, mar ok dat de tekst in-

spreuken wodt en op internet te beluusteren 

is. Op de webstee www.musenfret.nI is alien 
en aander uut dit prachtige projekt te zien. 
Daornaost bin d'r plannen veur et ontwik-
kelen van (internet)spullegies waor Muske en 
Fret ok een rolle in speulen. 

In De wraoke van Pieter Stoefzaand /De wraak 

van Pieter Stuyvesant is et verhael te lezen 
over de meerst bekende Stellingwarver, Pieter 
Stoefzaand. Histotolk Frank Spijkers zorgde 

veur een spannend stripverhael, waorin hi'j 

Histotolk Frank Spijkers as Pieter Stoefzaand 
an et woord. 



De groepen 4 en 8 Iuusteren andachtig naor wat verteld wodt. 

op een biezundere wieze 

vertelt over et grote aeveri-
tuur van Pieter in Amerika. 
Ok dit boek is, krek as zien 
veurige boek Weeromme 

naor Ste/fin gwarf/ Terug 

naar Ste/Iingwerftwietaelig. 

Et boek is op die wieze slim 
geschikt veur et onderwies. 
Tiedens de prissentaosie 
brocht de schri ever, as histo-
tolk, een diel van et span-

nende verhael naor veuren. 
Et doel is dat Frank Spijkers 
de kommende tied een flunk 
tal schoelen bezuken zat om 

as Pieter Stoefzaand over die 

biezundere periode in de 

geschiedenis te vertellen. Bi'j 
WethoolderJe/mer van der Zee riktiene van de vier priezen van een 	de kiender van groep acht 

kleurwedstried uut an Dieuwke DiJk van Else. 	 van de Noordwootd iger Ven- 
sterschoele steug et optreden 

van de histotolk ommeraek an. Daornaost zal et ni'je boek van Frank Spijkers dommiet, krek as 

zien eerste boek, te lezen en te heuren wezen op de speciaole hiemkundewebstee www.stel-
Iingwerf-heemkunde.nI. 
Beide boeken won deur de Stellingwarver Schrieversronte weer beschikber steld veur atle 
basisschoelen in de beide Stettingwarver gemienten. Uteraord bin de boeken ok te koop bi'j de 
bekende boekhaandels in Stettingwarf en bi'j de Schrieversronte in Berkoop. 

De befevenissen van Muske en Fret kost €9,95, wiels De wraoke van Pieter Stoefzaand/De wraak 

van Pieter Stuyvesant € 10,00 gelt. 



De be~even~ssen vr 
- 	- 	 Muske en Fret 

-00"T 

I 

Een rnsken rnt een mussien 

en een fret rntt een toepet 

'at weren dikke vrundert 

en ze hadden altied pret 

Ze gongen naor de bos 

i skepten takken op een hoop 

daor bouwden ze een butte van 

Vier biadzieden uutetnie boekien De bel even issen van Muske en Fret van Herma Egberts. 



Lily Uhler 

Skienen 

A
l weken laank hewwe hier allienig 
mar zunne! De sni'j is zo had as beton! 
Blief vôt uut de Alpen..., de sni'jkon-
disies bin hier poermin! 

Disse waorschouwing lees 1k in de kraante. 

Een dokter, die de ziekenhuzen in de skigebie-
den vol stromen zicht mit doodongelokkige 
meensken, die mit slimme botbreuken binnen-
brocht wodden, slat alaarm. 
Now moet ikjim een verhael vertellen waor as 
een slim komische kaante an zit. 
Twie weken leden gong een vrundinne van 
mi, tegere mit heur schoonzussien, naor 
de wintersport in Oostenriek. Maonden in 't 
veuren hadden ze d'r al wille om had, omreden 
heur manluden Iekker thuusbleven en ze mit 
heur beidend de snijklokkies es Iekker buten 
zetten wollen. Nao veul gehannes mit zun-
nebraandcrême en dikke kleraosie, mussen en 
zunnebrillen stonnen ze eindelik naost mekeer 
bovenop de piste. 
De zunne scheen as een flonkerend jeweel an 
de blauwe locht en weerkaetste waarme schit-
terende lochies op heur vrolike gezichten. Et 
feest kon beginnen. 
Ze stuurden de skilatten mit heur neuzen naor 
beneden en hullen heur prikstokken stevig 

vaaste. 
'1k moet pissen; zee mien vrundinne tegen 
heur schoonzuster. 
'Dat moej' dan mar doen awwe beneden bin nen 
'Dat hael 1k niet... dan doe 1k et in mien broek 
'Daor staot een boompien, gao daor dan mar 
henne. lkwaacht hier opje.' 
Veurzichtig glee mien vrundinne naor et 
boompien, klemde heur d'r an vaaste om vaort 
te minderen en dee heur broek naor beneden 
om et waeter stro men te Iaoten... 
'He, he; zee ze doe oplocht. 'Zalig!' Ze wol 
staon gaon om heur broek weer omhogens 

te trekken, mar oe heden! Et lokte niet. Hiel 
staorigan glee ze op heur blote billen naor 

beneden. 

Eerst zachies... daornao hadder... doe nOg had-
der... en inienen zag ze, in hurkte holing mit 
heur blote billen in de koolde sni, hoe diepe 
de ofgrond veur heur lag. Ze wol remmen... 
mar omreden heur voeten vaastebunnen 
zatten an de latten en ze mar een betien gang 
had, vul ze op heur Iinkerziede. 'Help!' raosde 
ze luud. 
Et schoonzussien skiede mit een noodgang 
naor heur toe en zag tot heur grote schrik dat 
ze heur bien breuken had. Tegere raosden ze 
om een dokter en die kwam as een reddende 
engel uut de hemel naor beneden valen. 
Naost mien vrundinne lag een man. Hi'j had 
zien aarm breuken en belangstellend vreug 
mien vrundinne hoe as et kommen was. 
'Mevrouw was de man zien sombere bescheid. 
'As ikjow dat verhael vertellen zol, dan zoj' me 
beslist niet geleuven 
Vertel,' smeekte mien vrundinne ni'jsgierig. 
De man keek nog triester veur him uut en dee 
zien verhael. '1k was krek begonnen mit mien 
ofdaeling, doe ik inienen een vrommes naor 
beneden glieden zag, op heur blote billen. 1k 

kon mien ogen niet van heur otholen en vleug 
mit een geweldige smak tegen mien buurman 
op. Tegere vullen we in de sni'j. Doe heb ik 
mien aarm breuken 
'Wat verschrikkelik staemerde mien vrun-
dinne. Hiel Iaank bleef ze zwiegende naor et 
plefon steren. Doe docht ze stiekem: 
Hi'j wet niet dat 1k dat blotebille-vrommes was. 
Hi'j weerkent me gieniens. Gelokkig had ik 
mien musse en zunnebrille op... Traonen van et 
lachen en van de piene stroomden heur over de 
wangen. 
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Freddie de Vries 

Vekaansiefl! 

B
ertus en Grietje zollen ok een wekien 

op vekaansie naor België. Et hadde 

wel wat voeten in eerde had om et 

zoveer te kriegen, mar Bertus was toch 

overstag gaon. As et an Bertus legen hadde 
weren ze niet votgaon en hadde hi'j him wel 
vermaekt mit wat visken bi'j de Lende of bi'j 

et stoomgemael op 'e Rizzerd. Grietje hadde 

toch mar deurzet, want eers kwammen ze 
nooit argens. Ok Grietje heur moeder Femmie 

zol mit en netuurlik ok de kleine Jannegien 
van aanderhalf jaor. 
Grietje heur moeder was sund twie jaor 

wedevrouw. Twie jaor leden was Jan onver-

waachs wegraekt op 62-jaorige leeftied nao 
een hatanval op et voetbalveld, doe hij bi'j et 
eerste was te kieken. Dat was een hiele slag 
west veur de femilie en Grietje vun dat heur 
moeder wel es toe was an een verzettien. 
Butendat kon ze dan tiedens de vekaansie zo 
now en dan es oppassen op de kleine Janne-

man. De goeiige Bertus hadde et wel goed-
vunnen, mar dan niet langer as een weke, 
want dat meenske kwaekte de hiele dag an 
ien stok deur. Daorentegen kon ze wel mooi 
Jannegien op'e tied even een schone pak-

kedoek ommedoen, want daor hadde Bertus 

een breurtien dood an. 
Dat op een zunnige morgen halfweg juli 

reisde et stel in de Opel Ascona of naor de 
Belgische Ardennen. Et gong goed tot an 
Luik, want doe weren de verkeersbodden 
opiens in et Fraans. Grietje raekte d'r mit an 

en Bertus stuurde de auto midden de stad in 

en daor hebben ze zowat drie kertier omme-
kruusd veurdat ze de E35 richting Luxemburg 
weer hadden.Toch dri'jden ze om half vufe 
et kampeerplak"Petit Suisse" op en om half 
zesse zaten ze as preenzen veur de stao-cara- 

van en keken tegen de donkergruun beboste 

heuvels van de Ardennen an. Alderdeegst 

Bertus was onder de indrok van de mooie 

netuur en onder et genot van een "Jupiler"vul 

hi'j in een diepe slaop. 
De kommende daegen vermaekten ze heur 
best, ondaanks dat d'r now en dan een peer 
onweersbujjen losbasten. Et gong d'r dan 

flunk omme weg en de Happen heurden deur 

de bargen nog yule zwaorder as thuus. Bertus 

en Grietje gongen ok nog een keer te kanove-
ren op de, deur de dikke regenbujjen, be-
heurlik wilde Ourthe. Moeke paste ondertied 

op Jannegien wiels Bertus en Grietje mit een 
bussien 10 kilemeter de stroom op votbrocht 
wodden. Et was now brodsig weer en wel 
zoe'n 28 graoden en bi'j Femmie, die feitelik 
vuus te dikke was, plakten de kleren an heur 
klamme zwieterige vel. Naodat de kanoërs 

weer ankommen weren, gongen ze nog even 
wat drinken in et levendige toeristeplakkien. 
Ok gongen ze nog een keertien naor een 

mark en bezochten een trappisteklooster en 
zo vleugen de daegen veurbi'j. 
Toch, zo nao een dag of vufe, begon et bi'j 
Bertus een betien te kriebelen. De krappe 
behuzing in de stao-caravan en zien schoon-

moeder elke dag an de tippe van de taofel 

misten zien uutwarking niet. Nog een peer 

daegen en dan gaon we weer naor huus, 

docht Bertus en hi'j verheugde him daor toch 
wel weer op. 
Op de laeste aovend op et kampeerplak nam 

Bertus nog een peer grote pullen trappiste-
bier die ze in et klooster kocht hadden. Grietje 

en Femmie hadden beide een wit wientien 

inschonken en mit wat aepeneuten en wat 
chips wodde d'r nog wat kaort. Ze deden al-
tied tachtigen om centen en dan was Femmie 



oe zo voel. Bertus argerde him daor wel es Harmen Houtman 
an as ze nao een weenstperti'j graoperig de 

stuvers en centen naor heur toe graaide. 
Om een uur of twaelf gong et stel op bedde 	Meitiedknoppe 
en ze zollen d'r niet te laete uut, want de cara- 
van mos om 10 ure schone opleverd wodden. 

Een wekker hoefden ze niet te zetten, want 	d 	Eerste knoppen 

Jannegien melde him vaeke al veur zeuvenen. 	 basten eupen 
Deur de pullen bier mos Bertus wel een keer 	de meitied isiItL 
of drie te pissen die naacht. Hi'j gong clan op 	 uut d' eerde kreupen 
de taast langs et bedde en om Jannegien niet  
wakker te maeken dee hi'J et locht in de kae- 	't Frisse gieselt J. 
mer ok niet op. Om een uur of vufe mos hi'j  

•1• 	 deur de Iochte n. nog een keer pissen en hi j hoopte weer in de  
slaop te valen veurdat Jannegien him reurde. 	en de bollen  

Doe inienen schrok Bertus wakker en hij 	 die we kochten.: 
heurde Jannegien wat murmelen. Hi'j wreef 
him in de ogen en docht wat het die Grietje 	. . . zullen kleur en 
toch ok een grote briede rogge en ze het 	 kriebels geven; 
nog een bloemegiesjak an ok. Hi'j vuulde es 	d 
veurzichtig en vuulde dikke kwabben vet. 

kommen tot IeVEW. Doe schrok hi j allemachtig, want dit was zien 
schoonmoeder en die kreunde en steunde 	. 

wat en wodde half en half wakker. Bertus 	 Sietske, schruten, 

steuf uut bedde en brak haost de bienen om 	 bloost van &osse, 
uut de nauwe slaopkaemer te kommen. Veur- 	voolties springen, 	- 
dat hi'j de deurklinke in de hanen had zee 	 kiek 'een Iosse'I 
Femmie mit een slaoperige, sloege stemme: 
We is daore?' Bertus zee niks en glipte as een 
dief in de naacht uut de bed 	 bichte schoenenompte slaopkae- 	 - - 

mer. Hi'j kon et nog niet geleuven dat hi'j die 	 vuui. ze Kneilen, 

naacht mit zien doezerige kop de verkeerde 	stifle bronnen  

kaante oplopen was en schaemde him d'r  
diepe veur. Hopelik zee dat oolde vel d'r niks  
van tegen Grietje, want clan wodde hi'j d'r 	 Strakke Iienen 
nog jaoren mit plaogd. 	 kiekens drub 

j 
 

Bi 	et broodeten zee hi'j dan ok niks tegen 	 rr 
stro en roegte uut Grietje van zien grote blunder. Doe Femmie  

anscheuf an de eterstaofel zee ze mit een 	 winter-groppen 

straolend gezichte: '1k hebbe zo Iekker slao-  
pen en hebbe droomd over Jan en dat hi'j me 	Veurjaorsbr  ------- es 
weer zo oolderwets lekker ankreup.' 	 is niet te stoppj 
Grietje keek Bertus es op-en-daele an mit 	 'blossem vlocht 	1L- 
heur typische optrokken neuze en Bertus 	 al uut de knoppen . 
haelde wat onbehulpen zien schoolders op 
en docht: daor weet ik meer van!! 



Op zaoterdag 4juni 
Klokkestoelen bi'j NCRV'Kerken in zicht' 
Op zaoterdag 4juni zal et bekende pergramme van de NCRV'Kerken in zicht'(eerder Ker-

kenpad) in Oost-Stellingwarfwezen. Zeuven karken kun op die dag bezocht wodden, bi'j 

alle karken bin verschi!lende aktiviteiten. lene van die aktiviteiten is, in saemenwarking 
mit de Stellingwarver Schrieversronte, een klokkestoeletentoonstel ling in de karke van 

Else. De miniaturen daorveur bin indertied maekt deur de heer Alten van Noordwoolde, 

t.b.v. et hiemkunde-onderwies in Stellingwarf. Veur alle bezukers !igt d'r o.e. een foolder 

klaor daor infermaosie over et wark van de Schrieversronte in te lezen is. 

Daornaost zal d'r gelegenhied wezen om de klokke in de klokkestoel van Else te luden, 

dat gebeurt oJ.v. Hendrik Betten. Veul NCRV-leden zullen uut de verschillende perveen-

sies kommen om hier kennis te maeken mit dit mooie gebied van Frieslaand. Meer mitdie-
lings bin de kommende tied te vienen in de NCRV-gids en in de regionao!e media. 

Ankondiging lezing perf. dr. Hans Mol over de Middelieuwse 
geschiedenis van Stellingwarf en omgeving 
Op deensdagaovend 24 mele komt perf. dr. Hans Mol een lezing holen mit as titel 'De 
fasering en datering van de vroegste veenontginningen in de Kop van Overijssel, Stel-
lingwerf en aangrenzende Friese gebieden'. Die lezing wodt holen in et gebouw van de 
Stel!ingwarver Schrieversronte in Berkoop. Eerder a! hul Hans Mol een mooie lezing op et 
symposium Stel!ingwerf 700. Hi'j is in Stellingwarf een spreker daor een protte wardering 

veur is, want hi'j is specialist in de Middelleuwse geschiedenis van Fries!aand en ok van 

Stellingwarf en omgeving. De aovend begint om half achte, de intree is € 5,00, daor bin 

een koppien koffie of thee bi'j inbegrepen. 

SND-dag 27-3: mooie dag, mooie publikaosie 
De twiejaorlikse dag van de 'Stichting Nederlandse Dialecten' op 27 meert was, krek as 
veurige keren, een aorig sukses. Dr was een gevarleerd pergramme mit alderhaande 
warkwinke!s en prissentaosies, disse keer veural uut de were!d van Zuud-Ho!laand. De 

morgens weren d'r grote lezings. Die bin ok in et ni'je boek van de stichting te vienen. Dr 
was de middags ok een boekemark. Ok de Ste!!ingwarver Schrieversronte was dr netuur-

1k mit een boeketaofel.Thema van de dag was disse keer. 'Sprekend van aard. Bijnamen 

en karaktereigenschappen in streekta!en.' Dat is ok de titel van et boek, dat onder redaktie 
ston van Veronique de Tier, Ton van de Wijngaard en Ronny Keulen. De pub!ikaosie is disse 

keer wat gevarieerder, speulser en kleuriger as veurige keren. Behalven de lezings van et 
morgenpergramme vien ie ok kotte artikels uut de verschillende regios. Uut oons gebied 
is opneumen '!n taal weerspiegeld? lets over de Ste!!ingwervers en hun eigenschappen 
deur Henk Bloemhoff. Ok uut oonze buurgebieden bin dr bi'jdregen in et boek te vienen, 

van Abel Darwinkel (Drenthe) mit 'Van vrouwlu, vrommes en wief...', Jan Germs (Drenthe) 

mit 'De mooiste sche!dwoorden uit Drenthe' en Jannie Bakker en Philomène Bloemhoff 

(West-Overiessel) mit 'Al!emaol kienders van Jannao!'. Harrie Nijhuis vertelt over 'Van 
twentse zoalkloetens, gruppendrieters en heuimiegers' en Siemon Reker (Grunningen) 
schreef 'Van lspscheuten: kregel, driest, deugniet'. Et boek gelt € 20,00 en is te beste!len 
op et SND-adres Gen. Gavinstraat 344, 6562 MR Groesbeek. 



Jouke Jon gsma is niet al/lend 'hikke en tein' 
in Donkerbroek, mar hi'j is d'r ok a/tied wo-
nen b/even. Hi'] het 'wat mit karken' en dot 
kan ok haost niet eers, want hi'] is geboren in 
de oolde geriffermeerde pasteri']e en woont 
in de oolde hervormde pasteri']e. /e kun don 
ok zeggen dot et glen wonder is dot Jouke 
direkteur is van de 'Stichting Behoud Kerke-
/ijke Gebouwen in Friesland' Marzo simpel is 
et liekewel ok weer niet. De eerste opleiding 
nao de legere schoe/e had hielenda/ niks van 
doen mit karken, bouwkunde of resteraosie. 
Nee, Jouke zat vier]aor op 'e schoe/e mit de 
lange naeme in Assen: de 'lagere Iandbouw-
en techno/ogische school voor de /evens-
midde/enindustrie Pas daornao 'dee' hi'] 
bouwkunde, eerst twie]aor Lt.s. in Drachten 
en daornao len ]aor m.t.s. in Hoogevene. 'Al 
jonc7 vun 1k resteraosie varrbouwwarken 



low- 



Awwe bi'j et hekke an de Geert Walter Smit-

weg staan am naar binnen te gaan is et niet 
aldereerst de karke die apvaalt, mar de grate 

klakkestael. 

'D'r het hier altied een klakkestael staan,'zegt 

Jauke, 'mar et vremde is dat am 1 850 henne 
d'r een taren op et dak van de karke plaetst is. 
Of daar een luudklakke in hangen het is niet 

bekend. In 1974 is de klakkestael verni'jd en 

daar haefde in 2007 niks an te gebeuren. Wel 

bin d'r baven ap'e haeken ni'je lasse piannen 

zet. Eerder kaj'daar muuilik bi'jkammen, mar 

tegenwaardig is dat mit een haagwarker za-

mar klaar. De grate klakke is al hiel aald, die 
is geuten in 1502, mar de kleine is nag yule 

aalder en is warschienlik alderdeegst van it 

begin van de 12e leuw.' Baven de ingang van 
de karke hangt een groat waapenschild dat 
nagal schenneseerd is. 'Za rand 1800, in de 
Fraanse tied, is een diel van de teksten weg-

kapt, krek as de femiliewaapens. In de tied 
van "vrijheid, gelijkheid en braederschap" 
pasten die niet meer,' zegt Jauke. 
Aj'de karke binnenkammen deur et pertaal is 
et eerste watje apvaalt de grate asseblaed-
raaie balken tegen et grune geweif. De ni'je 
stakken in de balken bin dudelik te zien. 
'Dat maet ak,'zegt Jauke, 'want za bliekt de 

histarische weerde juust. le mae'n et aalde 
in zien weerde laaten, mar ie mae'n de bael 

wel anpassen an de eisen van disse tied. Aj' 
aalde gebauwen behalen willen dan maej'ze 

wel bruken en dus maej' ze ak geschikt halen 
veur gebruuk. Za is in de lambrizering langs 

de muren verwaarming anbracht tegen de 
"kaaldeval" van de grate raemen. Daarveur 

was et neudig an elke kaante de lambrizering 
wel tat zae'n tien centimeter van de muren 
of te brengen. In de lambrizering bin alle 
plaanken verschillend en bi'j de resteraasie 

bin die allemaal nummerd am ze op etzelde 
plak weeramme te kriegen. Veurin bin wat 

baanken vervangen deur stae!en, zadat d'r 

een podium plaetst wadden kan, daardeur 
kuj' de karke ak veur aandere zaeken bruken. 
Et zitgemak van de baanken is verbeterd, d'r 

bin radiaters bi'jkammen en bi'j de staelen 

vlaerverwaarming. In et gangpad liggen de 
aalde tegels en veerder ligt d'r een plaan ken 

vlaer. Detegels van 12x12 uutpakweg 1500 

bin niet meer te zien, die bin veur de iewig-

hied beweerd ander et betan. De twie stak-
ken raaie zaandstien, die eerder buten veur 

de staepe van de karke laggen, liggen now 

veur et deuphekke. Die wadden in de laete 

middelieuwen in et kaar as altaar bruukt.' 

De indrakwekkende dankere iekenhaalten 

preekstael wadt haast naait meer bruukt. 'Al-

es was hier dankerbruun,'zegt Jauke,'veural 
deur de lochtige lambrizering, baanken en 
staelen liekt et interieur now hiel eers.' 

Baven aachter et argel kuj'de iekenhaalten 
sparen van de kappe prachtig averzien. 'De 

maatvaering van de kappe van de veurige 
karke was aarig grater,' zegt Jauke. 'Deur 
dendrachranalagisch anderzuuk kuj'et 

jaar van et kappen van de sparen en dus ak 

de aalderdam van de kappe van de karke 
vienen.' Misschien kamt dat d'r nag es van. 
Jauke lat zien dat d'r op de balken tekens 
staan am de sparen te vienen die bi'j mekeer 
heuren. En as bauwkundige wist hi'j op de 
pen ne-en-gatverbienings die aps!euten bin-
nen deur taagnaegels. De haaltkanstruktie 
van de kappe is neffens Jauke hiel biezunder. 
Veur een leek wadt et dan wat muuiliker, mar 

't begriepen van de naemen ap'e ballestrade 
Iakt we!. Die mae'n d'r inkrast wezen deur 
(jange) meensken die de preek misschien 
niet za baeiend vunnen. Et Iiekt trauwens een 

dringende behaefte van meensken am op a!-

derhaande plakken naemen te zetten. Za zit-
ten op 'e haolten waand naast et argel tal van 
naemen mitjaartallen as 1880 en 1917, mar 
ak 1991 en 2007. M. van de Werf, leidekker 

uut Liwwadden zette bi'jglieks zien naeme d'r 
in meert 1930 op en C. Dakter zette op 23 juli 

1914 naast zien naeme d'r ak nag op dat hi'j 

op 4 navember 1895 te Dankerbraek gebaren 

was. Uut al die tekens is een hiele geschiede-
nis te lezen. 
Buten vertelt Jauke dat de sneldekkers op et 



dak vervongen binnen deur oolde pannen die 

de architekt vunnen had. Om et of te maeken 

is d'r op et koor een vaantien plaetst. Om de 

karke henne Iigt et karkhof mit goed onder-

holen grafzarken. Ok hier kuj'een pat van de 

geschiedenis van Donkerbroek vienen. De 

laeste zarke is van 1944, daornao is d'r niet 

meer begreven. Bi'j de resteraosie is langs 

de raand een zaandpad maekt, zodaj'an alle 

kaanten een mooi zicht op de karke hebben, 

waarbi'j veural de kloostermoppen tot zoe'n 

aanderhalve meter hoogte opvalen. 

Awwe Iaeter bVj Jouke in de grote woon-

keuken zitten vraog 1k him hoe hi'j bi'j de 
Stichting kommen is, want le kun wel belang-

stelling hebben veur resteraosie van mone-
menten, mar mit een ervering van twaelf 
jaor in een timmerfebriek woj' vanzels niet 
zomar direkteur van zokzowat. 'Nao Dijko bin 

ik twienenhalf jaor as bedriefsleider bi'j de 
timmerfebriekTimboco in Drachten west. In 
1994 bin 1k een hiel aandere kaante op gaon, 
doe bin 1k in dienst kommen van et Friesland 

College. Et eerste jaor gaf ik les in Liwwad-

den. Een biezunder aspekt van et lesgeven 
weren de lessen in de gevangenis. Daor he'k 
et neudige van leerd. Doe de schoele in 1995 
ofbraande biwwe naor Et Vene gaon. 1k gaf 

es in een protte dingen, van schipsbouw tot 
et maeken van meubels en kezienen. Mit de 

leerlingen kwam 1k in veul bedrieven, ok in et 
butenlaand zoas in Zweden en Duutslaand. 
Mit kolleges bin 1k in 1998 naor Vancouver 
in Kannede west. In die lanen he'k zien hoe 

verschillend d'r mit et kappen, en niet te 

vergeten, et plaanten van bomen ommegaon 

wodt. Et was een mooie tied, mar et lesgeven 
veraanderde. Eerst gaf ik 20 uren praktiek en 

8 uren theorie, mar nao zes jaor was dat krekt 
eersomme. Dat wol 1k niet en zo kwam ik in 
2000 weeromme bi'j Dijko as bedriefsleider. In 
2002 zag 1k de adverteensie van de Stichting 

waor een direkteur in vraogd wodde. Et wark 

bevaalt me meraokels, we doen anvraogen 
veur vergunnings en subsidies van resterao-

sieplannen, de anbestedings, de bouwbege- 

Jouke Jon gsma 

leiding en et direktiewark op 'e steigers. We 
bin mit zes man, viere fuiltime en twieje part-
time. De stichting krigt glen subsidie en is dus 

hielendal vri'j in heur doen en laoten. Et is de 
ooldste stichting op dit gebied in Nederlaand. 
Et is geweldig mooi en daankber wark'. 
Et haandwark kan Jouke niet verleren, want 
sund 1998 woont hij mit zien vrouw Ina Bijzit-

ter in de oolde hervormde pasteri'je. Et is 
glen monement, mar wel een monementaol 

gebouw. In et klelne huus an de Schaope-
drift waor ze eerst woonden het hi'j hiel wat 

ofklust, mar ok hier kan hi'j him nog wel een 
posien uutleven. Sund 2010 is hi'j raodslid 
en dat kost slim veul tied. Butendat is hi'j op 
1 jan newaori 2007 deur de Ooldejaorsploeg 
Nachtdravers veur vief jaor benuumd tot 
burgemeester van Don kerbroek. As d'r dan 

nog tied over is waacht de tuun. Jouke !iekt 

d'r liekewel goed tegen te kunnen as we in de 

grote woonkeuken onder een kleurig schil-

deri'je koffie drinken. Op et schilderi'je staon 
de beide zeunen en dochter ofbeeld op een 
straand. Dat moet haost wel Vlielaand wezen, 
waor ze graeg op vekaansie gaon. Toch zal 
hi'j de schure mit gereedschop niet om-
menocht zo groot maekt hebben. As hi'j op 1 

jannewaori 2011 glen burgemeester meer is 
zal de bouwvakker in him wel weer tot leven 
kommen. 



Sjoukje Oosterloo 

Vri' j as een voegeltien 

k mag ok nooit wat!' Mit een hadde slag 

I knalt Emmie de kaemerdeure dichte en 
goest at foeterende de trappe op naor heur 
kaemer. 

Zittende op de raand van heur bedde zit ze te 
mokken. Attied as ik graeg wat wit mag et niet. 
Now moat iktaovend van etjaordagfeest van 
mien tiefste vrundinne at weer wiethoevroeg 
thuus wezen. Now bin 'k at e!fjaor en Mem dot 
krek as bin ik nog een klein kiend. Vraog ik es 
wat an Mem, clan is et: Daor bi'j' nog vusen te 
jong veur.' Vraog ik wat an Heit, zegt hi'j: 'Dat 
vertet ik je taeter wet aj'groot binnen As mien 
meziek wat tuud anstaot is et: 'Zet je meziek es 
wat zaachter, daenk an de buren.' Nooit mag 
ik zets weten hoe taete as ik op bedde gaon 
wit. Staot et aanrecht vol schottets is et: 'Gao 
ie even schottetwasken, Emmie wiets ik daor 
hietendat gien nocht an heb. Zit ik es tekker mit 
mien koptittefoon op en mit de bienen op 'e 
taofet, wodt d'r votdaotik weer zegd: Voeten  

van de taofet!' 
Op schoete is et at krekkengetiek. Daor mag 1k 
niet zonder te vraogen de ktasse uuttopen en 
et mobiettien mag niet anstaon. Op et schoe-
teptein fietsen mag ok at niet, en in et schoft 
meugen we gieniens van et ptein ofgaon. 
Opstaandig foetert ze hadde-op: 'We wonen 
hier toch in een vri'j taand, ik wit zets weten wat 
ik doe, 1k wit vri'j wezen. 1k vuut me opsteuten 
as een voeget in zien kouwe.' 
Kwaod op iederiene, en ok op heurzets, kikt ze 
bremstig heur kaemertien rond. Heur oge vaatt 
op et boek over Anne Frank. Ze het et kotteden 
op heurjaordag kregen van Heit en Mem. Em-
mie slat et eupen, btaedert d'r wat in omme en 
begint zomar op een btadziede te tezen. 
"Mien zenuwen bin ik a/tied lange niet de baos, 
meersta/zundags vuu/ ik me d'r hiel ellendig an 
toe. Dan is de stemming drokkend, s/aoperig en 
/oodzwaor. Buten heur ie glen voegeizingen. 

Een doodse en benauwde stilte hangt over al/es 
henne, en ditzwaore bek/emt me as mos 1k mit 
naor een diepe onderwereld. 1k heb don et gevuul 
as een zangvoegel, die in volslegen duuster de 
hieltied tegen de trollies van zien vusen te nauwe 
kouwe anvligt. 
'Noorbuten, lochten lachen. ..'raostetdan in 
ml']. 1k geef gieniens meer antwoord, goo op de 
divan liggen en slaop om de tied te kotten. 
Ge/euf me, a]' aanderhalfjaor ops/euten zitten, 
don kan etje op sommige daegen we/es tevule 
wodden. Alle rechtveerdighied en daankberhied 
ten spiet; gevulens laoten heur niet votdrokken. 
Fietsen, daansen, fluiten, de wereld inkieken, me 
jong vu/en, weten dot 1k vri7 bin.., door snak ik 
somstieden naor..."'  
Emmie tegt et boek an de kaante en heur 
tetkens is hietendat votzakt. Een betien be-
schaemd daenkt ze bij heurzets: wat moet dat 
slim west wezen veur zoe'n maegien om jaoren 
opsteuten te zitten. tk miende ok dat 1k op-
steuten zat in een kouwe. Mar bi'j Anne Frank 
vergeteken heb ik toch niks te ktaegen. tnienen 
zicht ze ok de aorige dingen die ze het in heur 
teven, en ze wet mar at te goed dat bi'j attes 
wat heur ootden heur verbieden, zi'j et niet 
doen om heur te dwasbongeten, mar et beste 
mit heur veur hebben. 
Een hottien taeter gaot ze naor ben eden en 
vint heur Mem doende in de keuken mit et 
theezetten. Emmie slat de aarms om Mem heur 
nekke en fiuustert: 'Et splat me Mem, da'k zo 
tegen je tekeergaon bin, vergeef ie mi'j?' 
As Mem heur dochter gtimkende knuffett, vuutt 
Emmie heur evenpies veitig as een ktein kiend 
in Mem heur aarms. Dan, weer hiet stoer, zegt 
ze: 'tk heb in et boek 'Het achterhuis' tezen over 
Anne Frank. 1k miende ok dat ik niet vrij was 
in mien doen en taoten, mar deur heur verhaet 
weet ik now wet dat 'k et mis hadde. 1k bin zo 
vri'j as een voegettien.' 



Henk Bloemhoff 

Opni'j verschenen: 'Mien wegen 
bin duustere paeden': ét volksver-

haeleboek van Stellingwarf 

W
e kun wet rustig stellen dat d'r tot 
et ontstaon van de Stellingwarver 

Schrieversonte in 1972 hier bi'j 

omme mar amper besef was dat 

d'r ok in Stellingwarf votksverhaelen deur 
ootdere generaosies an jongeren deurver-
teld weren. Laot staon dat zokke verhaelen 
de muuite weerd wezen konnen om op te 

schrieven en te publiceren. Van Drenthe, 
Overiesset en Geldertaand bi'jglieks en uut 

et Friestaelige gebied was dat allicht hier en 
daor wet bekend, mar bi'j oons hadden ze 
toch glen idee dat zoks in oonze weretd wat 

veurstel ten kon. 
1k moet in dit verbaand trouwens zeggen dat 

1k in mien kweekschoeletied, van 1965 tot 

1968, nogat es veur studie in de Perveensiaole 

Biebeltheek in Liwwadden kwam, en dat et 
me clan opvut hoe'n protte d'r te vienen was 
in en over et Fries, over de Friese geschiede-
nis en ok wet over Friese votkskunde, mar 
hoe'n verhipte klein betien d'r mar over oons 
gebied in drok verschenen bleek te wezen. Et 

het clan ok bepaold niet zomar west dat d'r 
in 1972 een appatte, elgen instelting ont-
staon is, de Stellingwarver Schrieversronte. 
Die mos zorgen dat et Stettingwarfs en de 
Stellingwarver kuttuur in et vervoig wet heur 

gerak kriegen zotlen. En dat is gebeurd, en 
getokkig gebeurt dat nog de hiettied meer 

en meer. Veur wie et misschien nog niet wus: 

d'r bin deur dejaoren henne geweldig veut 

aktiviteiten op touw zet. D'r bin enorm yule 
artikets, gedichten, verhaelen en ok een rieget 

romans schreven, en gao zo mar deur. Hoe 
zol et beetd van de Stellingwarver kuttuur 
west hebben as dat attegere niet op gang 
brocht was en uutbouwd was? Zol et nog de 
slim aarmoedige indrok geven hebben van 

de twiede helte van de jaoren zestig? 
Lao'k d'r mar niet veerder over fileseferen. 

1k uter tiever mien btiedschop over et opni'j 

verschienen van ét volksverhaeteboek van 

Stellingwarf, dat, zoe'n dattig jaor teden 
at weer, de titet 'Mien wegen bin duustere 

paeden. Oolde verhaelen uut Stellingwarf' 
mitkregen het. Et is van de haand van Wube 

Lamers van de Kuunderwal, schoetnaeme van 
de Berkoper Wube Jaeger (1912-2001). Wube 
Jaeger was een echte Stellingwarver, en hi'j 

kwam uut een echt Stellingwarver omgeving. 
Hi'j was nao zien jonge jaoren eerst timmer-

maansknecht en laeter wodde hi'j boer. Mar 
hi'j ston, en hielemaote doe hi'j nao zien tied 

as boer in de senering gaon was, veural be-

kend as verhaeleverteller en verhaeteschrie-

ver. Daornaost was hi'j ok bekend as iemker 
en man die him et lot van netuur en milieu 
antrok. 
In Jaeger zien verhaeleboek gaot et om mar 
tiefst 52 interessaante en slim teesbere ver-
haelen. In de ni'je uutgifte bin behalven die 
teksten nog es vier extra verhaelen opneu-

men, onder de anduding 'toegiften'. Die bin 
keuzen uut de verhaelen van Jaeger die nao 
1980 in drok verschenen weren. 

Sund dat de Stellingwarver Schrieversronte in 

1972 as streektaetinstelling uut aende zette, 

het Wube Jaeger Stellingwarver verhaelen 

schreven, tot zien wegraeken in 2001 an toe. 
Zien verhaelen mochten een boet meens-

ken attied ommeraek graeg tezen. Dat was 

de veurnaemste reden om at in 1980 een 

verhaelebundel van him uut te geven. En in 
2010 wodde tot een ni'je uutgifte van dat 
boek best euten. De eerste drok was al jaoren 
uutverkocht en de Stellingwarver Schrievers- 



ronte wol toch geern et ni'je en veural okjon-

gere pebliek mit Jaeger zien wark in de kunde 

brengen. Ok wol de Schrieversronte veur ni'je 
belangstellenden in en kenners van et yolks-

verhael in Nederlaand Jaeger zien verhaelen 

op een goeie meniere beschikber maeken. 

Krek as in de eerste uutgifte is ok in de ni'je, 
bewarkte drok een uutvoerig heufdstok op-

neumen over de kenmarken van die verhae-

len die ok as 'echte volksverhaelen' anduded 

wodden kunnen. Dat heufdstok is schreven 

deur de bekende volkskundige dr. Jurjen 

van der Kooi uut Butenpost, die veur hi'j mit 
pensioen gong an et Nedersaksisch lnstituut 
van de Rieksuniversiteit Grunningen warkte. 

In disse ni'je uutgifte het Van der Kooi zien 

eerdere netisies bi'j de tied brocht. Dat hoolt 
in dat hi'j materiaol en zien kiek op de dingen, 

waor hij dat neudig vun, anpast het an in-
zichten en gegevens die nao 1980 publiceerd 

binnen. 

Echte volksverhaelen bin verhaelen mit kern-
motieven die, bewust of onbewust, uut een 
verteltredisie weg overneu men binnen. Die 

motieven dregen as et waore, veur een groter 
of een Heiner pat, et verhael dat de verteller 
naor veuren brengt. Deur vergelieking mit 
verhaelen uut hiel veul aandere gebieden, 
waore dan ok op de wereld, kun deskundigen 
opmaeken bi'j welke verteltredisies en ver-

haelen in aandere streken plaetselik bekende 
volksverhaelemotieven ansluten.Vaeke ok 
kun ze uutvienen waor die van ofstammen of 
waor ze weg kommen kunnen. Van der Kooi 
dot dat in zien bi'jdrege an et boek ok, ok op 
een meniere die zicht geft op et plak van de 

Stellingwarververhaelemotieven in internati-

onaole soorte-indielings van volksverhaelen. 

En zoks is netuurlik ommeraek de muuite 

weerd om te lezen. Butendat geft hi'j kot an in 
wat veur teksten uut Stellingwarf, neffens zien 
eigen zuukwark, nog meer volksverhaelemo-

tieven veurkommen. De oogst an aandere 
teksten uut oons gebied mit zokke motie-
yen is mar klein, mar et is toch interessaant 

genoeg om de gegevens daorover in zien 
schrieveri'je an de weet te kommen. 

Nogal wat verhaelen in et wark van Wube Jae-
ger bin gien echte volksverhaelen. Et gaot in 

dat geval om verhaelen die deur de schriever 

zels bedocht binnen, mit beelden en situao-

sies zoas ze heur in et echt veurdaon hebben 

of zoas ze heur veurdoen kund hebben zollen. 

In zokke verhaelen, en trouwens veur een pat 

ok in de verhaelen mit echte volksverhae-

lemotieven, kriej'een beeld van de wereld 

hier bi'j omme uut zeg mar de tied van 1920 
en daornao. le pruven de hieltied deur de 
leef- en daenkwereld van de Stellingwarver 

meensken van die tied. 

In de inleiding van et boek wodt een indrok 

geven van de persoon van Wube Jaeger, 
en dan mit naeme van Jaeger as verteller 
en schriever. Ok zien leef- en daenkwereld 
kriegen ommedaenken, liekas zien aandere 

aktiviteiten in en veur et Stellingwarfs. De 
inleiding is trouwens van mien eigen haand. 

Dat komt, ik hebbe Jaeger as meenske en 
as verteller hiel goed kend en ik hebbe een 
groot pat van zien wark eerder ok mit ver-
zorgd om et uutgeven te kunnen. 

Jaeger zien verhaelen bin hiel vaeke as et 

waore 'uut et leyen' naoverteld. De verhaelen 

die in et boek as volksverhaelen anduded bin-
nen, bin meerstal veur een belangriek pat van 

ere volksvertellers naoverteld. Waor dat nao 
te gaon was is dat ok angeven in de inhoolds-
opgifte, mit de naeme van de'veurige vertel-
ler'd'r bi'j. Zo kriej'een betien een indrok van 

de invloeden. Mar ok in die verhaelen is et 
meerste of alles netuurlik wel op Jaeger zien 

eigen meniere brocht. In haost alle gevallen 

beschrieven de verhaelen een sfeer, evens-

gevuul, gewoonten en geschiedenis van de 
meensken in Stellingwarf en omgeving. 'Mien 
wegen bin duustere paeden. Oolde verhaelen 
uut Stellingwarf' is opni'j meer as de muuite 

weerd om te lezen, veur oold en jong, veur 



oolde en ni'je inwoners van Stellingwarf, 

veur geInteresseerden in hie] Nederlaand en 

angreenzend Duutslaand en ok veur volksver-

haelespecia listen over de hiele wereld. Disse 

verhaelen bin niet allienig plaetselik interes-

saant mar zeker ok, zoas zo vaeke mit streek-
tael en -kultuur, in internationaol verbaand. 

Veural om de verhaelemotieven, in dit geval. 

Mien wegen bin duustere paden telt 200 

bladzieden en kost€ 14,50. 

Uut et nile  boek: 

De saege van de Beekhof 

Over oolde Saksische boerderi'jen is vaeks wel een verhaeltien te vertellen. Bi'jglieks 

over de betoverde kaarntonne of de geweldige knal van de dikke stutbalke die 

scheurde deur et gewicht van de boekweite, rogge en haever, die winters op de 

veurzoolder opsleugen was en al zo meer. Zo moet d'r ok zoe'n oolde Saks bi'j De 

Lende staon hebben, niet zo veer van de tille of. Daor weren wel twie saegen van 

bekend. De eerste gong over de kwaoie boerinne die op ooldejaorsaovend nog de 

meid om mael en rezienen naor De Gediek stuurde. Et maegien raekte verdweuld 

en kwam bi'j een hekse te lane (ok dit verhael is in et nije boek te vienen, red.). 

Et twiede verhael speulde him of, doe d'r weer een aandere boer in de oolde boer-

deri'je woonde. Hi'j was wedeman en hadde een huushoolster die bi'j de winter 

naor Keulen vleug op een bessemstaele. Ze gong aovens altied naor huus as et 

wark an de kaante was. De boer was slim wies mit heur, want ze dee heur wark tot in 

de punties. Ja, hoe ze alles zo veur mekere kreeg koj' niet begriepen. Alles was altied 

percies op de klokke of klaor, zoas koffiedrinken, eten, broodeten en theedrinken. 

Ok bi'j et kaarnen hulp ze nog een haantien mit en altied hadden ze eerste klas 

botter. De boer was dikke tevreden. As ze clan aovens naor huus gong en daor de 

laampe opstak, kon de boer zien dat ze thuus was. 

Mar as et al diepe in de haast was begon et. As et vollemaone was en ze naor huus 

gong kwam de laampe die aovend niet op. De boer wus dat wel, mar waoromme 

zol hi'j him bemuuien mit heur doen en laoten. Ze was oold en wies genoeg en hi'j 

zee daor tegen gieniene wat van. Temeensen niet tegen de beide knechten die hi'j 

hadde. 

Now moej'weten, dat die iene knecht een hiele goeie sul was. Mar de aandere man 

was nogal bertaol en wol graeg alles weten. Op een keer wodde hi'j toch geweer, 

dat de huushoolster mit vollemaone niet naor huus toegong. Hi'j wol d'r meer van 

weten en praotte d'r mit de ere knecht over. Die wol d'r aenlik niks van heuren en 

zee nog tegen him: 'Wi'j hebben een beste huushoolster en bemuui je niet mit din- 
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Wube Lamers van de Kuunderwai wist et p/ak an daor, neffens him, 
de Beekhof staon hebben zo/. 

gen die ze dot in heur vri'je tied.' 

Mar de bertaole knecht Iuusterde niet en driegde mit een pak op de donder as hi'j 

niet mitgong om heur te bestrunen. Altied aachter de stiekelpolle op 'e heide op 

goed halverwege verdween ze. 

't Was weer vollemaone en een mooie heldere locht. De beide knechten laggen in 

een heidegrappe zonder dat lene heur zien kon. Doe kwam ze d'r an en uut een hul-

zepolle haelde ze een bessem mit een flinke staele en gong d'r scharreld overhenne 

zitten. Ze zee: 

'Over bos en boom 

Over veld en stroom 

Bi7 vollemaon"en sterrehelder 

Naor Keulen in de wienkelder! 

De beide knechten wussen niet wat ze heurden en zaggen! Mit grote vaosie vleug 

de huushoolster de Iocht in. Doe kwammen de mannen veur de dag en de bertaole 

zee:'Now kuj'et zien, et is een hekse!' De aandere zee:'Ze moet et zels mar weten, 1k 

bemuui me d'r niet mit."Ik zal jow es wat zien Iaoten,' zee de bertaole. 'Wat zi'j kan, 

kan ik ok.' Hi'j snee een dikke stok op en gong d'r ok scharreld over zitten en zee: 



Deur bos en boom 

Deur veld en stroom 

Bi/ voliemaon' en sterreheider 

Naor Keulen in de wienkeider!' 

En daor vteug hij de tocht ok in. De goedaorige knecht keek reer, mar gong naor de 

boerderi'je en zee niks. 

Wat kwam de bertaole te passe. Hi'j hadde etja niet goed zegd. Hi'j hadde'over bos en 

boom' zeggen moeten, mar hi'j zee'deur bos en boom' Dat hi'j vteug mit de kop deur 

de toeken van de bomen en bi'j De lessel slierkte hi'j deur et waeter, mar kwam wet 

bi'j de wienkelder in Keulen an, waor et groot feest was. Hietemaote mit verscheurde 

kieren en schrammen om et gezichte! Mar de huushoolster had him at zien en kwam 

viogge naor him toe en zee: 'Zo, bin ie hier, hebben jim mi'j beloerd en bestruund. 

Now joongien, dat is jow clan wet hiel min ofgaon. Mar wi'j kennen mekere al tange 

en ie bin hier now en wi'j hebben hier vanaovend groot heksefeest. Kom mar mit, clan 

zat ikjow wat opknappen.'Ze nam him mit en wusk him schone en streek heksezatve 

over zien gezichte en knapte him op. D'r hong nog een smoking en die mos hi'j mar 

antrekken en zo wodde hi'j een hiele heer. Ze trok him mit naor de vloer op, een 

prachtig orkest speulde de mooiste watsen. Ketners leupen mit Iekkere happies en 

draankies. Et wodde een prachtaovend! 

Mar ok daor kwam een aende an en hi'j keek wet een betien bange, want hi'j was 

hier in Keulen en hoe kwam hi'j weer thuus! Ze hadde dat in de gaten en zee: 'Now 

joongien, wi'j hebben een mooie aovend had en ik zorg ok dat we tegere weer veilig 

thuus kom men.' 

Ze gong naor een statlegien en haelde een fikse geitebok op mit grote hoorns. Ze 

gong scharreld op 'e bok zitten en bedudede him ok zitten te gaon. Ze fluusterde de 

geite onverstaonbere woorden in et oor en daor vleugen ze as een goeze de tocht in 

op huus an! Doe ze bi'j De lessel weren maende ze de bok an en mit een grote vaosie 

was hi'j d'r at over. Doe vergat de bertaote knecht wat. Want doe ze vertrokken, hadde 

ze zegd: 'Now moej' stiefje mond hoten onderwegens!' Mar hi'j kon et niet Iaoten en 

krek doe de bok over De lesset steuf, zee hi'j: 'Dat was een mooie sprong!' En boem, 

daor tag hi'j d'r of en de huushoolster gong deur, zonder omme te kieken. Doe mos 

hij in de naacht nog van Zwotte lopen naor de Beekhof*  en kwam krek mit metkers-

tied thuus. Nooit hebben ze de huushoolster weer steurd, ze hadden d'r genoeg van, 

temeensen hi'j! 

*Beek 'beek'in Beekhof is een variaant van Bek- in bi'jv. Bekhofstille 



Schrieven en schrieven 

1k leze mien boeken graeg op de e-reader. Een 

hiele barg literetuur in ien klein deusien. Zoks 

is toch een meraokel. Op mien e-reader kan ik 

blatties ommeslaon die alderdeegst zachies 

elektronisch knisperen. Mar et kan om mi'j 

ok wet op de komputer of desnoods op mien 

tillefoon, want ik hebbe een tillefoon die meer 

keunsies kan as et gemiddelde cirkushontien. 

Dat vien ik now ienkeer mooi 

en et lest zo makkelik in 

de trein. En d'r blift nog 
ruumte over in mien tas-

sien veur een broggien. 

De techniek is wet an mi 

besteded. 1k hole et mit 

mien komputerspeuldet. 

sies. 

Mar échte boeken bin 

mien passie. De inhoold 

mag op die e-reader 

staon blieven, mar de 

vorm van et boek zels 

is fascinerend.Twie 

kaften en daortussen 

gebeurt et wonder. 

Bi'j elk blattien dat 

ik ommeslao is d'r 

een ni'je ruumte. 

Een aandere kleur, 

een ni/i plaetien. 1k 

maek die boeken et liefste zels. Dan kan ik al 

die kaemerties in mien boek zels maeken. Mit 

vri'je kalligrafie, wilde letters, appatte materi-

aolen, eigen teksten, dichtni 'ide bladzieden 

of eupensneden hoeken: ik bin zels baos. 

Et is mooi dat ik niet in de Middelieuwen 

leef. Dan had ik as schriever-kalligraaf kreers 

en leesber schrieven moeten, want veur de 
kommenikaosie was de kalligraaf doe hiel 
belangriek. Zonder drokpassen en komputers 

weren de lezers anwezen op de bekwaome 

schrievers die blad nao blad foutloos over-

schreven. Hiele biebeltheken vol. Mar ik bin 

gien meenselike typemesiene. In 2011 heb ik 

de vri'jhied alliend naor de vorm te kieken. 

Vorm boven inhoold. 1k mag doen wat ik wil 

in mien haandmaekte boeken. Alderdeegst 

reer pepier bruken, of ink en varve, een penne 

die wilde letters maekt. Die vri'jhied heb 

ik kregen deur de drokpasse, de komputer 

en de e-reader. Veur 

leesbere inhoold gaot 
de lezer mar naor de 

komputer, ik gao veur 

vorm. 

Dus 1k mag now speu-

len, deur de elektro-

ika. Mar ik schrief en ik 

chrief. As eigentiedse 

lligraaf en boekmaeker 

o ik lekker mien eigen 

ng. Mar soms bin ik ok 

cstschriever en vorm-

ier op de komputer. 

maek 1k op et beeld-

arm et ontwarp veur 

boek dat ik zels schrief. 

wel veur een pepieren 

.Want ikwol toch liever 

at mien schriefsels as 

een elektronisch bestaantien 

an de grillen van de e-reader overleverd wod-

den. De letter wat groter, et lettertype wat 

aanders? Et kan allemaole, mar an mien tekst 

gien polenaise. 

Elektronische boeken. Zol ik die over viefjaor 

ok lekker, mooi en wild maeken kunnen? 



Pieterionker 

Bureplicht in Stellingwarf 

Z
ol et niet aorig wezen om es mitme-

kaander Stellingwarf-bried naor de 

gewoonten en gebru ken te kieken van 

de zonuumde bureplichten? De redak-

tie van De Ovend ropt iederiene op as hi'j of 

zi'j infermaosie over dit onderwarp het, de 
redaktie daorvan op 'e hoogte te brengen. Elk 

het d'r in elgen (femilie)kring wel van heurd 

of alderdeegst d'r zels nog mit te maeken 
had. Bi'j oonze buurt op 'e Haule weren tot 
in de zestigerjaoren van de veurige ieuw de 

bureplichten nog volop in tel. As kiend zie 
ik nog de zwatte schammels aachter op 'e 
zoolder staon, die onder de doodskiste staon 
mossen. Aj'an de beurt weren om tegere 
mit iene aanders van de buurt et leed an 
te zeggen in de buurt as d'r iene wegraekt 
was, haj'ok et beheer over de schammels. 1k 
herinner me dat de jaorlikse vergeerdering 
van de buurt bi'j lochtmaone in keféTerpstra 

was en dat d'r boete betaeld wodden mos 

aj' niet kwammen. De laeste keer dat mien 
mem, Margje Jonker-Veenstra, op de buurt 

iene ofleggen mos, herinner ik me ok. Aenlik 
was dat de plicht van de naoste buren van 
weerskaanten. Fardu Kromkamp was wegrae-
kt, mar heurjonge buurvrouw had nooit wat 

mitmaekt en wus al hielendal niet hoe aj'iene 

ofleggen mossen. Dejonge buurvrouw kwam 

overstuur bij mien mem mit de vraoge as 

mien mem die zwaore taeke wel overnemen 

wol. Mien mem zee dat ze wel kommen zol, 
mar dat de jonge buurvrouw wel mithelpen 

mos. Ze mos et ofleggen wel leren vun mien 
mem, want zo lange de begraffenisverieninge 
'De laatste eer'van De Haule dat nog niet 
overnam, mos de buurt him mit starfgevallen 
redden kunnen.Tegere mit de aandere buur-

vrouw (Grietje Hovinga-Legendal) wodde 

Fardu Kromkamp naor et oolde gebruuk, mar 

now deur drie vrouwluden oflegd. 

Disse oflevering neem ikjim mit naor'Het 

buurtschap, 3e buurt, Haule, opgericht den 

17 Jan. 1866'. Deur toedoen van mien kam-
meraodske Hielkje Westerhof moch ik een 
kopie maeken van et oorspronkelik in drok 

uutbrochte riegelment van die buurt, dat 
nao et wegraeken van heur heit en mem 
Hendrik en Anneke Westerhof-Jansma veu-

rig jaor in heur bezit kwam. Awwe naor et 
omslag kieken, leert dat oons dat De Haule 
dus in drie buurten verdield was. De eerste 
vraoge die we an de lezers veurleggen is as 
d'r ok meensken binnen, die weten waor 
de greenzen van die drie buurten laggen. Et 

riegelment daor et hier omme gaot is vaas-
testeld op de vergeerdering van de buurt 
van 23jannewaori 1923. In haandschrift is 

toevoegd dat in 1950 artikel 15 wiezigd is. 

Et gaot om et kriegen van boetes aj' niet op 
de vergeerdering van de buurt kommen. Et 

wodde verhoogd in 1950 van iene gulden 
naor drie gulden. Now was iene gulden in 
1923 een protte geld, mar in 1950 was drie 
gulden ok niet misselik! Daor koj' nog hiel 

wat veur kopen in die jaoren. Op et omslag 

van et riegelment van de dadde buurt wodt 

ok angeven waor dat riegelment over gaot: 

aangaande het waarnemen van Burenplichten 

ten aanzien van het hulpverleenen aan kranke 

buren en van het begraven van dooden in de 

buurt te Haule. Bureplichten gullen dus niet 
alliend bi'j et wegraeken mar ok bi'j ziekte 
op de buurt. Aorig is dat in et riegelment de 
buurt nuumd wodt: Het buurtschap. In artikel 
1 wodt drekt et doel angeven: onderlinge 
bi'jstaand verlienen bi'j ziekte en wegraeken. 



REGLEMENT 
Buurfschap. 3e buurf. Haute. 

(Opgeekht den 17 Jan. 1866.) 

I 
RE6LEMENT aangaande bet waarnernen 

van Burenplichten ten aanzien van bet 
hulpverleenen ann kranke burnt 

en van bet begraven van 
deoden in de buurt 

to HAULE. 

TU t 
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Artikel 2 vertelt et neudige over de orgenisao-

sie van len en aander. D'r bin twie 'gecommit-
teerden', waor d'r elk jaor iene van oftredet, 
mar die ok drekt herkiesber is. De verkiezing 

wodt huilen op dejaoriikse vergeerdering in 
december. Wat is de taeke van de kommiteer-

den? In et veurste piak holen ze toezicht bi'j 

de starfgevailen, dat wil zeggen dat ze d'r op 

toezien dat de naoste buren heur plichten op 
de goeie meniere vervu lien. Ze beheren ok et 
geld van de buurt veur de gewone onkosten. 
Butengewone kosten vragt om instemming 
van de vergeerdering van de buurt. De kom-
miteerden moe'n een boekholing bi'jholen 

en een lieste van veraanderings in de sae-

menstelling van de buurt, ze numen dit 'de 

in- en afschrijving'. De kommiteerden leggen 
op de vergeerdering verantwoording of. Aj' 

zonder wettige reden bedaan ken as kommi-

teerde aj' daortoe keuzen binnen, clan moej' 
een boete betaeien van vieftig centen. Zoks 

zol vandaege-de-dag ok wel een oplossing 
wezen veur besturen die muuite hebben om 

heur bestuur op voile starkte te kriegen. Geef 
die meensken die vraogd wodden en niet wil-
len een boete, mar clan al een betien meer as 

vieftig centen... 
In artikel 3 staot te lezen dat as d'r ni'je 

meensken kom men te wonen, clan kriegen 

ze bezuuk van iene van de kommitteerden 

en die zorgt d'r veur dat de nile bewoners et 
riegeiment kriegen. Et is dus glen kwestie van 

vri'jwillig lid wodden van de buurt. En aj' bi'j 

et twiede starfgeval as ni'je buren nog on-
wetend binnen, clan kriej' een boete van 25 
centen. De eerste keer zicht de buurt dat nog 
deur de vingers. Aj' uut de buurt vertrekken 
verlies ie ok alie anspraoke op et elgendom 
en de inhoold van de kas. 

Artikel 4. Bi'j ziekte moet d'r dag en naacht 

waekt wodden, as de kommitteerden dat 
neudig vienen. Van weerskaanten wodt d'r 
iene waeker verwaacht, die in leder geval 
twintig jaor oold is. Koj' naachs niet te wae-
ken, clan kostjow dat 75 centen en bi'j'd'r 
overdag niet clan iene gulden en vieftig cen-

ten. De waekers moen van etzelde gesiacht 

wezen as de zieke. Et waeken begint om zes 
ure en duurt tot zes ure. Koj' een ure te iaete 
of gaoj' een ure te vroeg vot, clan kostjow dat 
een kwattien. Zoks hiet in et riegeiment: een 

boete verbeuren. 

De iene buur moet de aandere buur tot et 

waeken anzeggen. Aj' dat naolaoten, geit d'r 

een boete van een kwattien. De kommitteer-

den zeggen an wie as eerste waeken moet. 
Artikel 5 gaot over et ofleggen (in et riegel-
ment hiet dat in et Nederiaans het bekleeden) 

en et kisten van et ilek. Ok dat moet deur 

etzeide geslacht daon wodden. Van weers-
kaanten moen drieje mitheipen van boven 

de twintig jaor. As d'r een kiend van beneden 

de twaelf jaor wegraekt, kan d'r volstaon 

wodden mit drie personen in piak van zesse. 

Verzaek iejow bureplicht, clan geit een boete 
van iene gulden. De kommitteerden bin vri'j 
van plichten en vri'j van et betaelen van 
kontribusie. 
De kiste moet ophaeid wodden deur de boe- 
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ren, zo staot in artikel 6. Ze kun iene of twie 
van de naoste buren mitnemen. De naoste 
buren hebben de plichten de 'huiselijke 

diensten te verrichten', dat wil zeggen et zo-

nuumde 'afschrijven der doode' (dat zal wel 

zokzowat wezen as et angeven op et gem len-

tehuus), de kiste bestellen en et taofel bedie-
nen op de dag van de begraffenis. De naoste 

buren moen ok et klokkeluden anzeggen. De 

buren daornaost an weerskaanten hebben 

de plicht om de femilie et leed an te zeggen, 
mar clan alliend die op De Haule wonen. Bi'j 

naolaotighied gelt een boete van iene gulden. 
As meensken niet thuus binnen, bin ze van de 

zonuumde eerste diensten vri'jsteld en kun 

de volgende buren anzegd wodden, mar veur 

de aandere diensten moe'n de aldernaoste 

buren clan veur een geschikte plakvervanger 

zorgen. As aldernaoste buren femilie binnen 
van degene die wegraekt is, bin ze vri'jsteld 
van de plichten, mar moen wel mitbetaelen. 
Neven en nichten bin nog vri'jsteld, daor-

nao niet meer. Vrouwluden die wat onder 
de schälk hebben bin vri'j van alle plichten, 

kraomvrouwen zes weken. In artikel 9 staot ok 

te lezen dat de kraomvrouwen negen daegen 
bediend wodden deur de naoste vrouwen. 
As d'r biezundere omstanigheden binnen zal 

het de buren rondgaan. Bi 'j  naolaotighied gelt 
vieftig centen boete. 
De hiele buurt betaelt 15 centen an de kom-

miteerden om de kosten bi'j een starfgeval te 

bestrieden. 

Ja, en wat gebeurt d'r now aj' de boete niet 
betaelen of betaelen willen. Binnen acht 
daegen moet de boete an de kashoolder 
betaeld wodden en aj' dat weigeren clan woj' 
van de buurtschop uutsleuten en schrapt. D'r 

kan spraoke wezen van onvermogen, en clan 

wodt de billikhied in acht neumen. Buren die 

65 jaor of oolder binnen en wedevrouwen bin 

vri'jsteld van alle diensten, behalven as d'r 
inwonenden binnen van twintig jaor of ool-
der. Bi'jdregen in de kosten moet iederiene. 
Kostgangers bin vri'j van plichten, as et heufd 

van de huusholing in leven is, mar ze hebben 
wel alle financiële verplichtings. Alliendwo-
nende meensken bin verplicht alle diensten 

uut te voeren. 

In artikel 13 vaalt te lezen dat de kommit-

teerden op de vergeerdering in december bi'j 

Iochte maone schriftelik versiag doen van de 
toestaand van de buurt, en toegeliekertied 

doen ze ok financieel versiag. De verslaegen 

wo'n beweerd in et archief. Et riegelment kan 

wiezigd wodden as 2/3 van de stemmen d'r 

veur is. Aj' niet op de vergeerdering kom men, 
kriej' een gulden boete. As iene uut de huus-
holing et gezinsheufd vervangt clan moet die 
minstensi 8 jaor wezen. 

Tot hoe lange zollen de buurten op 'e Haule 

en in aandere dorpen nog fun ktioneerd 

hebben? Veur now bin we bliede dat we dit 

riegelment onder ogen kregen en zeggen 
daank an Hielkje Westerhof, die d'r now weer 
zunig op passen zal. 

In een volgende oflevering vertel ik wat over 
een buurtriegelment uut Appelsche, dat vaas-

testeld is op 29jannewaori 1931. Dat wodde 

toestuurd deur Thom Oosterloo uut Diever; 
die zien pake, Th. Oosterloo, was veurzit-
ter-siktaoris en J. de Groot ponghoolder en 

boekhoolder. 

Graeg zol de redaktie ok uut aandere dör-
pen gegevens anlangd kriegen. De vraoge 
is netuurlik ok as d'r nog netuleboeken of 
archieven van buurten beweerd bleven bin-

nen. Uut dit riegelment dee blieken dat d'r 

een archief was. Dit is een oproep om nog es 
even de zoolder op te klimmen of in et oolde 
kammenet te sneu pen naor zoksoorte pepie-
ren. Graeg jim reakties naor de Stellingwarver 

Schrieversronte, Willinge Prinsstraote 10, 

8421 PE Oldeberkoop, 0516-451108 

(info@stellingwarfs.nl) of rechtstreeks naor 
Pieter Jonker, Lange Akker 24, 8431 PG Ooster-

woolde, 0516-577401 

(jonkerpieter@hotmail.com) 



Sietske Bloemhoff 

Et belang van veurlezen veur oolderen 

Oflopen december wodde veur de vierde 

keer de decemberveurieesaktie in de Stel-

lingwarver verzorgingshuzen holen. Zoe'n 

vuuftien vri'jwiiligers van de Stellingwarver 

Schrieversronte warken an die aktie mit en 

gaon d'r tussen kast en ooidjaor mit de map 
mit veurieesverhaelen op uut. 

Nao de aktie is d'r aitied een bi'jienkomst 
veur de veurlezers om o.e. erverings uut te 
wisselen en verbeterpunten an te geven veur 

de voigende keer. Die bi'jienkomsten bin 

aitied arg plezierig, et schept ok een baand 
tussen de meensken die heur veur dit mooie 

en belangrieke wark inzetten. 

Ok van de laeste veurieesaktie kwammen 
weer - veurai enthousiaste - verhaelen op de 

iappen. Wat mit naeme dit keer meerdere 
veurlezers opvaien was, was et grote belang 
van de aktie. Dat et vaeke toch meer is as 
'alliend mar een gezeliig veurieesuurtien'. 
Biieken dot dat bewoners van verzorgings-
huzen deur de herkenbere verhaelen weer 

even de tied van eerder, doe ze nog in et 
voile leven stonnen, beleven. De verhaelen 

geven anleiding tot hiele gesprekken en et is 
opvaiend hoe goed zoks de meensken dot. 
Dat de verhaelen, veur de meerste bewoners, 
in de eigen tael binnen, speuit een extra posi-
tieve roile. Dat laeste gelt niet alliend veur de 
meensken die d'r geesteiik nog goed an toe 

binnen, mar zeker ok bi'j de bewoners van 
wie et geheugen heur in de steek laoten het. 

Et gebruuk van de vroegere thuustael iiekt 

veur een beheuriik positief effekt te zorgen. 
Twie van oonze veurlezers bin bereid vun-

nen om heur veurieeserverings op pepier te 
zetten. Et gaot om die van Henny Spijksma, 

zi'j las veur in Berkenstede in Woivege, en 

Fenna van der Meuien in Steiiinghaven in 
Appelsche. 

Ni'je vri'jwilliger 
Sund half meert het de Schrieversronte 
een ni'je vri'jwilliger in dienst. Now ja, 
ni'j? Zoe'n 25 jaor leden warkte Albertha 

Zwaagstra ok al een schofflen bi'j de 

Schrieversronte, die doe nog et kantoor 

in de Meulehoeve in Oosterwoolde had. 

Albertha is in et eerste plak an et wark 

mit een ni'je (digitale) opzet van et foto-

archief, daornaost is ze o.e. in de weer 

veur dejaortikse boekekraante. 

Een aorige bi'jkomstighied is dat Alber-
tha indertied de aldereerste persoon was 
die in et Stellingwarfs trouwd wodde. 
Dat gebeurde doe deur heur oolde 

buurjonge en eerdere Schrieversronte-

mitwarker Henk Kroese. Henk was doe 
en trouwens now nog aitied ambtener 

van de gem iente Oost-Stellingwarf. 

'Vinkega'zowat uutverkocht 
Et prachtige fotoboek Vinkega van Marije 
Kuiper is zowat uutverkocht. Et boek het 
nao et verschienen d'r van niet alliend 
regionaoi, mar veural ok iaandelik om-
meraek in de belangstelling staon.Veur 

de Schrieversronte as uutgever van et 

boek is zoks vanzels arg mooi, mar veur 
de jonge fotografe gelt dat nog veul 
meer. Deur et boek het Marije ondertus-

sen at flunk wat mooie foto-opdrachten 
had, van de Stellingwerf tot an de Voiks-
kraante an toe! 

Veur de Stellingwarver Schrieversronte 

is ze op dit mement drok doende mit et 
maeken van foto's veur de 1 50e uutgifte. 
Daornaost zal ze ok et omsiag en de 

vormgeving van die biezundere uutgifte 
verzorgen. 

Wat et boek Vinkega angaot: wie dat nog 

graeg hebben wit, wees d'r as de kiepen 
bVj, want et zai niet herdrokt wodden. Et 

boek kost € 25,00. 



Henny Spijksma: 
'Evenpies een weerommeblik op de veurlees-
middag op 28 december2010 bi'j et dagakti-
viteitencentrum Berkenstede in Wolvege. Om 
kwat veur twieje wodde 1k verwaacht om nao 
et kennismaeken mit aktiviteitenbegeleidster 
Annie Brandsmo et verloop van de middag deur 
te nemen. Nao een waarm onthael was et ies 
tussen oons allemaole al gauw breuken. Daornao 
volgde een meerpersoonlike ontmoeting mit 
iederiene, wat ok van weerskaanten een echte 
ontmoeting wodde a]'andachtig /uusterden en 
perbeerden om de noemen te ontholen. Et gong 
om een groepien van cicht manluden en vrouw-
luden. Eerst dronken we een koppien thee en doe 
begon 1k mit et veurlezen van et eerste verhael 
'Winteraovens' dat schreven is deur Fokke Mid-
dendorp. Et verhael dee oolde tieden her/even 
en et leverde interessaante gespreks stof op over 
hoe lederiene op zien elgen wieze leefd hadde. 
D'r was dude/ik verschil waor de meensken 
opgruuid weren in de gemiente: Ni'jhoo/tpae, 
Noordwoolde of de West hoek. Et was ommeraek 
aorig om zo naor mekeers herinnerings te 
luusteren en over en weer vraogen te ste/len. Et 
zorgde veur verbunnenhied, herkenning en in-
zicht in de loop van de tied. Opni'j wodde d'r een 
koppien thee dronken mit wat lekkers d'r b17 en 
doe Op naor et twiede verhael 'Berend de Zoeper' 
van Johan Veenstra. Was et eerste verhael meer 
historisch, et twiede was komisch, vol humor en 
aende goed al goed. Doe volgden nog et verhael 
'Ni/jaorwinnen'en etgedicht 'Koolde Winter' 
van Harmen Houtman. Opnii was et tied veur 
wat lekkers, now een glassien fr/s mit weer wat 
lekkers. In tied was et al vier ure west en de taxi 
was ankommen om de eerste meensken naor 
huus toe te brengen. 
Persoonlik heb ok 1k arg geneuten van et gezel-
hg bi'] mekere wezen in zoe'n goele sfeer, woor 
leder-lene tot zien recht kwam!' 

Fenno van der Meulen: 
'Veurigjaor hadde 1k ok al veurlezen in Stelhing-
haven in Appelsche. Vanuut de aktiviteitenbege-
leiding wodt door keken naor welke bewoners 
wat mit et Ste//in gwarfs hebben en die kommen 

dan naor 'Het Dorpshuis' veur et veurlezen. 
Dit keer weren d'r ongeveer tien man- en vrouw-
luden, de aktiviteiten begeleids ter had de leiding. 
We begonnen mit een veursre/hingsrontien en 
dan bhiekt dot d'r een tal bekenden tussen zitten, 
meensken waor 1k vroegerziede/ings van heurd 
heb. Ok de meensken komt dot dan bekend 
veur, en d'r weren goenend die wusten mit wie 1k 
trouwd bin. 
lene van de luusterders is een hiele trouwe 
bezuker van zien vrouw en deur de aktiviteiten-
begeleidster is him vraogd om d'r bi'j te wezen 
mit et schinken van koffie. Hi'] het nog mit mien 
schoonheit warkt. Tiedens et veurstelhingsron-
tien kriegen we et eerste bakkien koffie. 
Et veurlezen gebeurt deurzoe'n begin a/ in een 
goele sfeer. Nao et eerste verhael 'Kastverhael' 
van Freddie de Vries, dot in 1897 speult kwam et 
verhael over et ho/en van een geite veur eigen 
gebruuk. /ene van de vrouw/uden verte/de dot 
ze vroeger ok een geite hadden en dot as ze de 
me/k kookt had, heur man door graeg et vel van 
of snuupte. Zo heurden we over hoe de meensken 
vroeger/eefden en ok kwam de herkenberhied 
van de omstanigheden van doe d'rgoed uut. 
Nao een twiede koppien koffie heb 1k et verhael 
'Ooldejaorsaovend' uut et winterboek van Jouk 
veurlezen. Van teveuren zee 1k dot 1k dot om 
een speciaole reden keuzen hadde. Ok veur dit 
verhael was d'r a/he andacht. 
Aachterof wodde vraogd wat now die speciaole 
reden was. In et verhael komt et lied 'Uren, 
dagen, maanden,jaren vhlegen a/s een schaduw 
heen' veur. Veur mien mem was et vroeger glen 
oold]aorsdag as ze dot lied niet argens heurde. 
As ze et overdag niet veur de radio heurd hadde, 
was et veur heur een reden om naor de oolde-
jaorspreek te gaon. 
Zo v/eug de morgen omme en wodden de be-
woners weer naor heur huuskaemers brocht. De 
aktiviteiten beg e/eidster sprak veur verwonde-
ring uut dot a/he luusterders zo sti/le west weren. 
D'r weren goenend bi'] die gewoon/ik vremde ge-
luden maeken en disse morgen dus hielemaole 
niet. 817 et ofscheid zee ze dan ok 'Tot volgend 
jaor, en daor was 1k et hie/emao/e mit lens.' 
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"die /icjuiditeitsprognose 15 wel arg zunnig, een second 
opinion kan daenk 1k glen kwaod" 

as jow MRW Accountants inschaekelen... 

.staon jow d'r nooit alliend veur! 
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Briefpepier Offertemappen Personaliseren 

Foolders Nofa's Sealen 

Struibiljetten Sets t Web2print 

Geboortekaorten Trouwkaorten - 	Printwark 

Kraanten Buro-onderleggers Staanswark 

Vesitekaorties With compliments Permosiekraanten 

Posters Kevotten Reklamekraanten 

Boeken Huusstiel Huus-an-huusblaeden 

Tiedschriften Viaggen Kiubbloeden 

Plokplaeties Adresstikkers Veurraodbeheer 

Websteden Kastkaorten Kata leg ussen 

Jubileumkaorten Uutneudigings Wit pepier 

Toegangskaorten Etiketten Ringbanen 

Kelinders Verieningsblaeden Inbienen 

drukkerij van der meer 
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