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Wiekan mVj vertellen hoe as et komt dat aj' oolder wodden ie je de 

hieltied meer veur geschiedenis interesseren gaon? 

j 1k bin netuurlik bi mezels te raode gaon. As kiend wa'k allienig

j mar mit de toekomst doende. De tied kon mi niet hadde genoeg 

gaon. Allejaoren op mien jaordag wol 1k graeg weer een jaor oolder 

wodden. Een jaor duurde doe zo verhipte lange. 

Wat wol ik graeg twaelf jaor wezen, want dan kon ik van de legere 

schoele of en alle daegen mit een koppel kiender naor de schoele 

in 't Vene fietsen. Wat een vrijhied zo'k dan hebben. Doe et zoveer 

was, was de lol d'r al gauw of en leek et mi'j geweldig om achttien 

I"FI 	te wodden. Dan koj'pas doen en laoten waj'zels wollen. De ooldere 

_ 	 meensken waorschouwden mi'j vaeke genoeg mit: wees toch 

bliede daj' nog een kiend binnen. De tied gaot hadde genoeg. Mien 

grootoolden vertelden vaeke over heur kiendertied, die bi'j lange 

< 	1 	
nao niet zo aorig was as die van mi'j. Et gong mi'j et lene ore in en 

vleug et aandere uut. Al heur gepraot over vroeger vun ik geziever. 

m 

	

	Wat he'k een spiet da'k die verhaelen zo de locht in vliegen laoten 

heb. Spiet die now hieltied vaeker opspeult. C. 

	

	Laestdaegs nog. Wi'j hadden een neve- en nichtedag. Allemaole 

kwammen ze mit oolde foto's en verhaelen over vroeger. Over heur 

;a 	I 	
kiendertied, over heur oolden en over Pake en Beppe, die aovens 

verhaelen vertelden over heur leven. Ja, ze hadden allemaole spiet, 

O dikke spiet dat ze die verhaelen niet opsleugen hadden in heur 

heufd. Wei wat losse dinkies. Mit zien alien kwammen die losse 

dinkies bi'j mekeer en wodden et toch weer verhaelen. Wat bleven 

d'r een vraogen over. Vraogen daor as we nooit een antwoord op 

"1 kriegen zullen. Doe kwam ik d'r aachter dat ze now allemaol spiet 

hadden en now stok veur stok interesse hadden in et verleden. 

Niet allienig in de femiliegeschiedenis, mar in alles wat in oonze 

fl kienderogen slim antiek was. Et ark wat bruukt wodde, et leven, et 

daenken en de hiele sociaole mikmak. Gewoon alles van eertieds. 

Z Et weren gelokkig allemaole lezers. De komputer bruukten ze ok 

om nog meer te weten te kommen. We bin bi'j et huus van Pake 

en Beppe op Der lzzerd west. De oolde foto's mit een loep bekeken 

en oons verwonderd over de kleren. De konklusie an et aende van 

disse dag: aj' oolder wodden kiek ie hieltied meer weeromme, de 

toekomst is ommes yule kotter. Weten jim wa'k daon heb? 1k heb ze 

allemaol een oolde Ovend toeschikt. Aj' meer weten willen over de 

kultuur en de geschiedenis van oonze geboortegrond is De Ovend 

een anraoder. 

Jimmy Visser 



Jannes Westerhof 

Oosterse kontakten - Gerard Nijenhuis 

O
p 'e raand van de Hondsrug in et mooie 
därpien Bronneger woont de bekende 
Drentse schriever Gerard Nijenhuis 

op Landgoed De Hereboerderij in 

een prachtige boerderi'je uut 1881. In een 

diel van de grote boerderi'je bin kaemers 
inricht die veur een weke of een pat van 

een weke verhuurd wodden. Aachter en 

naost de boerderi'je valen de grote oolde 
iekebomen op. Et pad naor de veurdeure 
is van baistiender. Alliend et geluud van 
voegels is hier te heuren. Et is as het de tied 
hier stillestaon. Aj'de gang inkommen ziej'an 
de muren van onder tot boven schilderi'jen. 

Laeter dot blieken dat haost alle kaemers, tot 

de keuken an toe, vol schilderi'jen hangen. 
'Keunst zie ik niet as een investering, ik kope 

wat as me raekt,'zegt Gerard. Zels schildert 
Gerard mit woorden, mar ien van de vier 
zeunen, Simeon, is keunstschilder en van him 
hangt d'r ok et ien en aander. len van Gerards 
mooiste publikaosies is Novemberlicht, waor 
naost gedichten in et Nederlaans en et 

Drents monoprints van Iaandschoppen van 

de schilder Gerard de Weerd in opneumen 

binnen. 

In en buten Drente is Gerard Nijenhuis 
bekend as schriever van gedichten en proza 
en van alderhaande streektaelaktiviteiten. 
Zien eerste boek verscheen in 1955 en zien 

Iaeste roman in 2010. Oflopen jaor wodde 

bi'j gelegenhied van zien 80e verjaordag 

een bloemlezing uut eigen wark uutgeven, 
80gedichten, mit veertig gedichten in et 

Drents en veertig in et Nederlaans. Daor 

dot nog es weer zien twietaelighied in de 
schrieveri'je uut blieken. Et bloemlezen is 
him trouwens toevertrouwd, want hi'j het 

Gerard Nijenhuis (in Berkoop, 30-11-2012). 

een stokmennig bloemlezings publiceerd 

uut et wark van aandere Drentse schrievers. 
Daornaost schreef hi'j artikels over de 

Drentse Iiteretuurgeschiedenis. Ok warkte 
hi'j mit an radiopergrammes, o.e. an et veul 
beluusterde pergramme'ln de moole kaomer'. 
In 1953 was hi'j mitoprichter van de Drentse 

Schrieverskring. In 1996 is die opheven 

'deur reboelie en onienighied mar ditjaor 

richtte Nijenhuis mit Albertien Klunder, 

bekend as dichteres Suze Sanders, een ni'je 
Schrieverskring op. In 1956 kwam hi'j mit et 

veurstel van een dialektblad veur Drenthe. 
Hi'j, Hans Heyting en Gerrit Kuiper weren de 
eerste redaktie van Oeze Volk. 

r,c 



Al in 1987 kreeg hi'j veur zien literaire wark 
en veur de streektaeiaktiviteiten de Kuiturele 

Pries van Drenthe. Vaeke krigt iene zoe'n pries 

an et aende van zien karrière, mar veur Gerard 
mos et doe nog kommen. In 1987 verschenen 

de bundels Schoolschrift en Novemberlicht en 
daornao nog zes dichtbundeis en vier romans. 
In 2003 verscheen d'r een schrieverspetret op 
video en d.v.d. over him,'Et is as bin 1k bi'jzet 

in een mausoleum 	 j zee Gerard. Dat hi nog 

volop in de beiangsteliing staot was oflopen 

december, tien jaor Iaeter, te zien in een 

uutgebreide dokementaire over him op RTV 
Drenthe. 

Hoe is Gerard Nijenhuis schriever wodden en 

hoe kikt hi'j weeromme op de ontwikkeling 
van de'Drentse schrieveri'je'?'lk gruuide 

op in een gezin waor as beide ooiden 
uut boeregezinnen kwammen die Drents 
praotten. Doe vader de boerderi'je d'r an 
gaf en burgemeester wodde van zien en 

mien geboortedarp Gieten op 'e Hondsrug, 
wodde NederIaans de spreektaei in et 
gezin. In et dorp heurde ik Drents, leerde 

1k Drents. Deurdat oons gezin in de ooriog 
uut mekeer vul, vader in een gijzelerskaamp 

zat en moeder in bedde mit een zwaore 

tuberkuiose, vun 1k in et darp mien toevlocht 
en praotte niks aanders as Drents. 

Doe iktheologie studeren gong in Stad 

had 1k mien eerste gedicht in et Drents al 
schreven. Tonny van der Veen van et 'Dreens 
Programmao' van Radio Noord had mi'j in de 
smiezen en vreug as ik veur zien pergramme 

verhaeien schrieven woi. Dat dee ik en Hans 
Heyting las ze veur. 1k had ok yule kontakt 

mit de ooiderejaors student Jan Westerhuis, 

die onder de schoelnaeme GerrietWiims 

ok in et Drents en in et Nederiaans schreef. 

Wi'j praotten vaeke over et leven en dus ok 
over Iiteretuur, we iazzen aile dichters van 

de grote Hoilaanse schoele, Nijhoff, Roland 
Hoist, Marsman enz. en wi'j vunnen dat d'r 
meer kontakt kom men mos tussen Drentse 

schrievers. Dus richtten wi'j de eerste Drentse 

Schrieverskring op mit hulpe van dr. Jan 
Naarding, die doe in Drenthe was, wat dr. 

Henk Bloemhoff bi'j jim is, et faktotum veur 
alles wat mit streektael te maeken had. 

Zo ontston de eerste Drentse Schrieverskring. 

Wi'j hadden zowel Nederiaans schrievende 
as zuver Drentstaeiigen in oonze kring. 

De Drentse schrievers weren in zekere 

zin ammeteurs. Echte beroepsschrievers 
die van heur penne Ieefden hadden wi'j 

niet, mar Nederiaanse schrievers die over 
Drenthe schreven, zoas Jan Fabricius, Anne 
de Vries en Ben van Eysselsteijn, weren een 

soort butengewone leden veur oons. 1k 

geleuve niet dat ze ooit een cent kontribusie 

betaeiden, mar ze kwammen as et heur 

uutkwam es kieken of wi'j orgeniseerden een 
bi'jienkomst speciaoi veur heur. 

1k was niet alliend as schriever doe al 
doende mit Drents, 1k hul ok, nog lange 
niet ofstudeerd, mit jeugdige overmoed 

de aldereerste Drentse karkedienst, die 
deur de RONO uutzunnen wodde, in mien 

geboortedorp Gieten. Orgenist was een 
jonge dörpsgenoot, al lieke onerveren as 
ikke, mar dat nam niet weg dat wi'j een hiele 
staepei fanmail kregen, ok van luden die an 

mi'j as joongien van evenpies in de twintig 
heur huweliks- en aandere levensperbiemen 

veuriegden... 

De eerste Drentse schrieverskring het bestaon 
tot in de negentigerjaoren en is doe deur 
ruzies uut mekere valen. Ruzies die schrievers 
zo eigen binnen, omdat et haost aliemaole 

overgevulige typen binnen, die aj' gauw op 
'e ti'jen staon ok al hej' dat hielendal niet 

zo bedoeld. Sund die tied was d'r glen echt 

kontakt meer tussen de schrievers, behaiven 

clan dat et literaire biad ROET ienmaoljaors 
een veurleesmiddag hoolt in wat vroeger een 
rokerige kroeg was. 
In juni veurig jaor he'k, krek as haost zestig 



jaor leden, et initiatief neumen, mit hulpe 

van de bekende dichteres Suze Sanders, 

een ni'je, twiede schrieverskring opricht. 

Bi'j de oprichting weren d'r een goeie 

twintig schrievers en aende september 2012 

hebben we oonze twiede vergeerdering 

holen. lederiene had een gedicht maekt en 
instuurd en die wodden zonder de naeme d'r 
bi'j, in kleine groepies bespreuken. D'r kon 

zowaor kritiek leverd wodden zonder dat de 

lange ti'jen votdaolik in de knel kwammen 

en de aovend was butengewoon plezierig 

en aorig. In november deden we etzelde 
mit een slim kot verhael. Wi'j hebben krek 

liekegoed Nederlaanstaelige as zuver Drents 

schrievende leden. 

Et schrieven in et Drents was hiel lange 
niet meer as een dievedaosie, een aorig 
tiedverdrief. In de negentiende ieuw vien ie 
wat folkloristische teksten over hunebedden, 

oolde saegen en witte wieven. Veur de 
ontwikkeling van de tael weren die teksten 
beslist van weerde, mar een oeuvre van een 

gedreven schriever, een taelmeenske, nee, 

daor kuj' in die tied lange naor zuken. 

Aj' kieken naor de veurtrekkers in de 
taelbeweging, bi'jglieks Jan Poortman en 
Jan Naarding, dan ziej' dat ze warkelik mooie 
teksten schreven, mar et was gien Ievenswark, 

meer een Iiefhebberi'je. Al maekte Naarding 

wel van et bestuderen van de Drentse tael 
zien yak, doe hi'j warkte an wat laeter et 

Drentse woordeboek wodden zol van dr. 

Kocks. Jammer genoeg weren schrievers 
in de streektael ok nogal es in de ban van 

et Blut und Boden gedoe dat bi'j oonze 
oosterburen tot zoe'n katastrofe leidde. len 

van de schrievers van mooie verhaelen, J.J. 

Uilenberg, wodde zels een fanatieke nsb-er. 

Dat sympathiseren mit wat d'r in de dattiger 

jaoren in Duutslaand gebeurde het de 
schrieveri'je in et Drents veul schae daon. Kan 
et wezen dat et mit daordeur kwam dat et 
schrieven in et Drents op een meer literaire 

wieze zo laete op gang kwam? 
De eerste uutgaove van een hielemaole in 

et Drents schreven dichtbundel kwam pas 

in 1948. Die bundel was niet van de haand 

van een schriever, mar van een schilder. 

Louis Albert Roessingh, ofkomstig uut 

een veurnaeme femilie die in Assen ien 
van de mooie grote huzen bewoonde. Hi'j 
woonde laeter in EIp en bouwde daor zien 

droomkesteel, een wit naomaekbouwsel dat 
in scharp kontrast staot mit zien bescheiden 

en zuvere gedichten. Schrieven was veur 
Roessingh, die ien van de beste Drentse 

schilders van zien tied was, een dievedaosie. 
Of nog aanders zegd: hi'j Iegde zien gevulens 

vaaste in disse kotte, mar zuvere gedichten. 
Roessingh zag in de dattigerjaoren van de 
veurige ieuw de ondergang van et oolde 
Drenthe, de laeste heide wodde scheurd en 

wat him overbleef weren niet meer as diggels, 
scharven, van et oolde waor hi'j zo van hul. 
Lees mar et gedicht waor as de titel van de 
bundel, 't Diggelhoes, an ontliend is: 

Veuroetgaank 

Ja, krek ales weur hier offerd, 
Brede wegen, held' en heerd, 
Strubben, wa/en zaandverstoeving, 
Ales weur verliekedeerd. 

Daolkies wordt, moen golden lem pies, 
Hier het leste s/a ggien scheurd. 
Veur deen sangen hoed, mien Drenthe, 
Hebt deen kinder 't geld dan beurd. 

Dwelend zuuk ik nog de ressies, 
Dee men over luut veur oes, 
En 1k speul, as paartie kinder, 
Still;jk met een dig ge/hoes. 

In diezelde periode, zeg mar nao deTwiede 
Wereldoorlog, kwammen d'r een peer 
schrievers, die niet alliend folkloristische of 

DFOVFND 5 



historische onderwarpen behaandelden, mar 
die ok et zuver persoonlike een plak gavven 
in heur wark. 1k daenk dat de schrieveri'je 
van die generaosie, waor as Jan Naarding en 

Johan Hidding ok bi'j heurden, in Peter van 

der Velde zien belangriekste ripresentaant 

vun. Hi'j mengde zien netuurbeschrievings 

mit hiel persoonlike gevulens, zo aj' mooi zien 

kunnen in et gedicht: 

MuiIijk 

Een stille nevel gruit asmets 
Nao zummerse daogen vo/zun 
Omhoog oet de sloten aachter bai 't deip 
En sliert in s/in gers hinneweer 
Het glen begun of inne meer 
Enhangt 
En hangtmorom... 
Zo komp bai zetten oet mien hart 
Een vrumd verdreit omhoog 
Dot am mai zakt en am mai drif 
En dat mar aa/deur hangen b/if 
En 'k welt 
Mar niet 
Waorom... 

Disse schrievers die in heur proza nog 

veural et anekdotische van een komisch 

veurval plak gavven, zonder dat d'r ooit 
een maotschoppelik of poletiek perbleem 
ansneden wodde, weren et die et gezicht 

van de schrieveri'je in et Drents jaorenlang 
bepaold hebben. 

Hans Heyting, die ik al eerder nuumd heb as 

mitwarker an et 'Dreens Programmao' van 

de regionaole omroep, is krek as Roessingh 
ok begonnen as schilder. Hi'j was et ok 

die de toespraoke hul doe de bundel van 
Roessingh prissenteerd wodde. Zels gaf hi'j 
nao verloop van jaoren et schilderen d'r an 
en ontwikkelde him tot de belangriekste 
verni'jer van de Drentse poëzie. Tot dan 

toe wodde deur dichters in et Drents altied 

gebruuk maekt van de klassieke, romantische 
vasvorm. Een gedicht riemde altied. De 
regels weren meerstal lieke lang en stonnen 

vaeke in blokkies van vier op pepier. In de 

onderwarpen speulde de beleving van 

de netuur een grote rolle en et was veural 

plattelaanspoézie. Et darp as middelpunt van 

et hielal. 

Hans Heyting schreef de eerste gedichten 

ok in disse klassieke, romantische vorm, 
mar onder invloed van de vieftigers uut de 

Nederlaanse poezie, wodde de vorm van de 
vassen yule losser. De regels bin dan vaeke 
kotter, of beter zegd, ofwisselend kot of lang. 
En de tael is direkter, eupenliker. De tael is ok 

bondig en beeldend. Et kan wezen daj' et zo 
goed saemenvatten aj'zeggen: et oge van de 
schilder glidt over et pepier van de dichter! 

En wat et belangriekste is, hi'j het een groat 
thema dat haost al zien gedichten beheerst, 
et verdwenen maegien. Hans Heyting 
had een starke hang naor etjonge pas 
ontloekende maegien. Hi'j schilderde die 
maegies in veul petretten die hi'j van kiender 

maekte en doe hi'j ophul mit schilderen 
beschreef hi'j ze in zien in et Nederlaans 

schreven jeugdboeken en et allerzuverste 

in zien gedichten. Et vroeg sturven maegien 

is zien muze. Ok al betwiefelen pattie luden 

de waorhied van de aachter disse poëzie 
liggende warkelikhied, veur de dichter dot 

dat d'r vanzels niet toe, omdat de dichter in et 
gedicht zien eigen warkelikhied schept. Zoas 
Achterberg dat dee mit de sturven geliefde, 
waorbi'j et d'r poetisch niet toe dot, of hi'j die 

geliefde zels vermoord het. 

As veurbeeld van de verni'jende dichtkeunst 
van Hans Heyting die op alle nao him 

kommende Drentse dichters invloed had het 
et gedicht: 



Dubbelfocus 

De dood leut dij 
kind, leven in mi] 
en ieuwigjong 
met krullen en krallen 
en börsties veur de pronk. 

Was do nietzo gezwind 
oet de tied kommen, kind, 
dan kwam, ik di] tegen, 
zeg moor, op 'n dag in april, 
gries haor en verlegen 
ogen ach ter then briL 

En wijzwegen en keken 
naor de bluiende krokus, 
deur dubbel focus. 

Hans Heyting was deur zien taelkundige 
verni'jing de dichter die alle schrievers nao 
him beInvloed het. Aj now wark lezen van 

Rieks Siebering, Marga Kool, Suze Sanders 

of van jongere dichters, altied weer ziej'de 
invloed van Heyting. Et minste is die invloed 
anwiesber in et wark van Roel Reijntjes, mar 
toch is die invloed d'r, zeker in et Iaetere wark 
as de dichter hiel veurzichtig begint uut te 

kom men veur zien homofiele aord en dan 
votdaolik zien beste wark schrift. Mooi bin 

van him de petretten van meensken die hi'j as 
et waore in et veurbi'jgaon zicht en optekent 

Echtpaar in de bus 

Zie zit naost mekaor en zegt glen woord, 
watzegdmus worden dot iszegd 
en krom is krom en recht is recht, 
te vaok hebtzie mekaor vermoord. 

Nog reist zie in dit leven saomen 
bin  toe an de bejaordenpas. 
En as zie dood gaot zegt zie Aomen, 
verbiesterd dot dit 'tieven was. 

in een gedicht zo as dit echtpeer: 

Naost Van der Velde, Heyting en Reijntjes bin 
d'r in de ooldere generaosie van schrievers 
uut de twintigste ieuw nog wel een peer 

dichters die zuver wark ofleverden in de 

kiassieke vasvorm, bi'jglieks Gre Seidell, 

Broekhuizen en Harm Koops. OkJanny 

Alberts-Hofman schreef veural in et Drents 

mooie gedichten. Janny Boerema, van wie 

et wark slim ongeliek is van kwaoliteit, heurt 
zeker ok tot de mederne Drentse dichters. 

Een grote vraog is as d'r dan hielendal gien 
belangrieke prozaschrievers in de ooldere 

generaosie binnen. De meersten zatten nog 

in de folkloristische hoeke, al schreef Peter 

van der Velde raeke schetsen van et leven in 
et Drenthe van zien tied. De ienigste die een 

hiel eigen proza-universum uutvun, daor zien 
feguren in ronddwaelden, was Max Douwes, 
die jaorenlang veur de radio zien schetsen 
schreef over MansTierelier. Zien universum 
was et dorp van zien jeugd, Klijndiek viak bi'j 
Odoorn. Prachtig bin de beschrievings van 

Klein Rieksie, Ool Domnee en Jans Druppie. 
Zien teksten moej' heuren. As Max ze veurlas 
gafdat een extra glaans an zien proza. 
Zels bin ik een naozaot en een laete 

arfgenaem van de schrievers die ik nuumde 
besluut Gerard. 'In wezen is et zo daj' allemaol 
diel hebben an de tael waor aj' in schrieven. 

Schrievers lieken vaeke mekeers konkerenten, 
mar et bin allemaol speulers in et iene orkest 

van de tael. 

Zo vuul ik mi'j ok as ik mien verhaelen en 

romans in et Drents of in et Nederlaans schrief 
en dat gelt ok van mien gedichten.' 
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Wim van der Wijk 
(Vriwi//iger Archeologisch Centrum West-Drenthe) 

Rend ierjaegers in et Holtingerveld 

In etArcheologisch Centrum in Diever 
lopt vanof de Paoskedaegen tot en mit 
27 oktober de tentoonstel/ing over de 
archeologische riekdom van et gebied 
Haovelterbarg-Holtingerveld. 
Een tentoonstelling die veurig jaor mele 
eupend is. 
In de zeuven jaor dot et Archeologisch 
Centrum bestaot, het et mit sukses 
een tal tentoonste/lings orgeniseerd, 
liekewel nog niet eerder iene die de 
archeologische voonsten zo dudelik 
mit et /aandschop verbint. In de 
tentoonste/ling wodt mit naeme de 
betekenis die et gebied Haove/terbarg-
Ho/tin gerveld had het veur dejaeger-
verzaemelers en in et biezunder 
de rendierjaegers, prissenteerd. 
Et onderzuuk van George Hendrik 
Voerman staot daorbi'j centrao/. 

G.H. Voerman an etgreven. 

n de jaoren dattig van de veurige ieuw 

dee de ammeteur-archeoloog George 

Hendrik Voerman (1873-1966) in de 

omkrieten van Haovelte belangrieke 

archeologische voonsten. Hi'j brocht de 
term 'Havelte, het Drents Pompel' in 
omloop, daormit onderstreepte hi'j de 
archeologische betekenis van et gebied. 

Et Holtingerveld het onderhaand de 
staotus van Natura 2000 gebied en is van 
nationaole en internationaole betekenis. 

D'r bin in Nederlaand weinig gebieden mit 
zovule archeologische kwaliteiten. 

De jonge Voerman wodde de eerste tien jaor 

van zien leven in Haovelte grootbrocht deur 
zien grootoolden. Nao zien warkzeme leven 
bi'j de spoorwegen kwam hi'j daor in 1932 

weeromme, hi'j bleef daor tot 1944 en wodde 
bekend as 'de stienezuker van Haovelte 

In de loop van die periode verzaemelde hi'j 
roem zesduzend vuurstienen warktugen, 

veurnaemelik uut et Laete-Paleolithicum en 
et Mesolithicum (omdebi'j 14.000-7.000jaor 
eden). De meerste voonsten Iegde hi'j hiel 

sekuur vaaste op fraaie, deur himzels maekte 

kaorten, foto's en in voonstenschriffies. Zien 
hiele verzaemeling schonk hi'j in 1940 an et 

Drents Museum in Assen. 

Voerman publiceerde een tal belangrieke 
wetenschoppelike artikels over zien voonsten 

en had kontakt mit talrieke ammeteur- en 

beroepsarcheologen. 

Voerman was iene van de eerste ontdekkers 

van overbliefsels van prehistorische 
rendierjaegers in Nederlaand. De zonuumde 
'Haovelter spitsen' mit heur opvallende 

r,rnv,r, 



rendierjaegers. Et was Voerman die in 1933 
in een stoefkoeme dit vienpiak ontdekte en 
d'r over publiceerde. In etzeldejaor wodden 
in de buurt van Hamburg overienkomstige 
voonsten daon, ofkomstig van rendierjaegers 

die in de zoemermaonden vanuut et zuden 

naor meer noordelike gebieden trokken. 

Boven: Ho/tin ger zaandbore. 
Onder: Hczovelter stae/espits. 

staele, in gebruuk as pielkepunten, bin 
kenmarkend veur de Iaeste fase van de 

Hamburg-tradisie uut et Laete-Paleolithicum. 

Tiedens disse periode, de eindfase van 
de Iaeste iestied, zoe'n 14.000 jaor leden, 
bestonnen disse streken uut toendra's waor 

bVjglieks ok rendieren leefden. Neffens de 
bekende archeoloog A.E. van Giffen is et 

Holtingerzaand uniek veur Nederlaand, 
omreden dit et meerst typische en rieke 

vienplak vormt van disse kultuur van 

Behalven disse rend ierjaegervoonsten het 

Voerman een boel voonsten daon uut de 

Midden-Stientied, et Mesolithicum (8500 

tot 4400 v. Chr.) Dat was een periode van 
jaeger-verzaemelers, mar die Ieefden in hiel 

aandere omstanigheden as de rendierjaegers. 
Omreden et klimaot onderwiels yule 
waarmer wodden was, was et laandschop, 
de flora en fauna in et Holtingerveld 

hielendal veraanderd. D'r wodde deur de 

jaeger-verzaemelers gebruuk maekt van de 

riekdom an netuurlike bronnen.Voerman 
dee zien voonsten veural an de steile kaanten 

van een grote koemvormige Ieegte, de 
zonuumde'Doeze'an de noordkaante van de 
Haovelterbarg. 
Begin jaoren zeuventig van de veurige 
ieuw hebben studenten van de universiteit 
van Michigan hier drie zoemers lang een 

interessaant onderzuuk daon. Ze vunnen 

resten van verschillendejachtkaampies mit 

vuu rstienwarkplaetsen. 

De tentoonstelling geft inzicht in de 
Ieefomstanigheden tiedens disse beide 
belangrieke perioden uut de Stientied, eerdat 
de meensken heur definitief op een vaast plak 
tot wonen zetten. Die Ieefomstanigheden 

hebben alles te maeken mit de ontwikkeling 

van et Iaandschop en de invloed van de 

iestieden. Omreden de sporen hiervan in et 
Holtingerveld now ok nog goed te herkennen 
binnen, wodt hier ok ommedaenken an 

geven. 

Een videoproduktie waor et leven en wark 
van Voerman, zien voonsten, de uutleg 

daorvan en de biezundere aord van et gebied 
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in belocht wodden, maekt onderdiel uut van 
de tentoonstelling. 
De naodrok ligt op een leerzeme prissen-
taosievorm. Et is een tentoonstelling veur et 

hiele gezin, mit onder meer alderhaande doe-

aktiviteiten veur dejeugd. 

Exkursies in et terrein ondersteunen de 

tentoonstelling. Veur meer gegevens kuj' 

terechte op www.archeologie-westdrenthe.nI. 

Exkursie naor 
Westerveld 
Op 7 september verzorgt de Schrieversronte 
veur leden (en evt. partners) een biezundere 
exkursie naorWesterveld. 
Et pergramme van die dag begint morgens 
om 10.30 ure in museum Het Schultehuus 
an de Brink in Diever. Nao de ontvangst mit 
koffie/thee/koeke kan de tentoonstelling 
'Rendierjagers in het Holtingerveld'bezocht 
wodden. Om 12.00 ure is d'r een gezaemelike 
lunch in'DeTippe'inVledder.VanuutVledder 
gaot de reize naorWilhelminaoord veur 
een bezuuk an een stientieddörp in et 
'Buitencentrum As laeste gaon we naor de 
Haovelterbarg 'op zuuk naor de sporen van 
Rend ierjaegers bi'j de Haovelterbarg 

De kosten van de exkursie bin mit mekeer 
€ 22,50. De pries veur niet-leden is € 27,50. 
Veur vervoer moet zels zorgd wodden. 

Je opgeven kan tot 1 augustus bi'j de 
Stellingwarver Schrieversronte in Berkoop. 
Et liefst schriftelik via de mail 
info@stellingwarfs.nl, mar tillefonisch kan 
ok: 0516-451108. 
Nao opgifte kriegen jow nog even een 
bevestiging mit naodere adres- en 
tiedgegevens. 

Boven: Henk Slagter van Nijevene bi'j et ni'je 
bad an et G.H. Voermanpad dot eerder et 
Westerzaandpad hiette. Et pad begint bi'j de oprit 
naor de Johannes Postkazerne in Haovelte. Et bad 
wodde half april plaetst. 
Onder: De balstien op etgrafvan Voerman in 
Haulerwiek (zie artikel over Voerman op de 
volgende bladzieden). 



Hans Salverda 

AMMETEUR-ARCHEOLOOG GEORGE HENDRIK 
VOERMAN IN STELLINGWARF 

0
p 12  april van dit jaor wodde et boek 

Archeologie en Landschap van het 

Ho/tin gerveld, mit as ondertitel in het 

spoor van George Hendrik Voerman, 

prissenteerd in et Hunehuus in Haovelte. 

'MeneerVoerman. zoas hi'j hiel vaeke 

nuumd wodde, het ok een pat van zien 

leven in de Stellingwarven woond, in West 

liekewel as in Oost, en hi'j het daor ok an et 

stientieszuken west. 

len en aander is niet meer zo bekend 

netuurlik, vandaor disse bi'jdrege an et 

tiedsch rift De Ovend. 

George Hendrik Voerman, 1959. 

Om wie gaot et hier ok al weer? George 

Hendrik wodde in 1873 geboren in 

Ni'jschaans, en deurdat zien mem jong 

wegraekte gruuide hi'j as kiend op bi'j zien 

grootoolden in Haovelte. Nao hiel lange warkt 

te hebben as ambtener bi'j de spoorwegen 
in Nederlaand en Zuud-Afrika trok hi'j, doe 
hi'j 59 was, weer weeromme naor Haovelte. 
Daor gong hi'j as pensioneerde drok an de 

slag mit de archeologie van de omgeving 
van Haovelte, en dat deupte hi'j omme tot 

et PompeI van et noorden. In de wereld 
van de beide Haovelter hunebedden vun 
hi'j belangriek materiaol uut de tied van de 

Rendierjaegers, en clan praoten we over de 
laeste lestied. Zo vun hi'j een ommeraek 
oolde staelespits, van zoe'n 12.000 jaor veur 

Kristus. Die kreeg de naeme van 'Havelter 
Spits' Et staeltien d'r van is veur kenners echt 

wat biezunders. 
Naodat in W.O. II deur de Duutsers bi'j 
Haovelte een vliegveld anlegd wodde en 
de geallieerden dat vliegveld bombardeerd 

hadden, zocht Voerman, nao elf jaor in 

Haovelte west te hebben, een veiliger plak 

om te wonen. Dat zo kwam hi'j in 1944 in Buil 
te wonen, dat was op zien ienenzeuventigste. 

Hi'j kwam daor in de kost bij Meintje van der 
WaIle-Landkroon, an de Builerweg 98. Dat 
was op 'e hoeke van de Doldersumsestraote. 

Hi'j woonde tot 1963 in Buil en in die 1 9jaor 

had hi'j een boel kontakt mit meensken daor 

uut de streek. 
Hi'j dee een protte onderzuuk op plakken in 
die omkrieten. Hi'j hadde zien terrein om te 

zuken op omdebi'j 500 m van zien kosthuus, 

op een perceel van Folkert Bergsma (geb. 
1927). Dat stokkien laand lag in de buurt van 
een vienpiak dat beston uut een venepette 
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Meintje van der WaIIe-Landkroon en 
George Hendrik Voerman. 

van wet zes meter diepe en een stok hoger 
gelegen heidegrond. In de buurtvan'Circus' 

-Voerman gaf zien vienplakken dat soorte 
van naemen - vunnen Folkert Bergsma en 
die zien mitwarker Johannes Veldmeier hiel 
wat geriedschoppen van ommeraek lange 

eden, zoas bi'jveurbeeld een grote sliepstien. 

Dat gebeurde as ze op et laand an et wark 
weren, mit eerpelrooien en ploegen mit 
naeme. Folkert Bergsma, hi'j woont now in 

Noordwoolde, kan him 'meneer Voerman' 
nog goed veur de geest haelen, en hi'j vertelt 

opgetogen over zien gesprekken mit him. 

Vaeke wodden d'r woordspeulings maekt 
over 'pijispitsen' (Voerman) en 'spitspijlen' 

(Bergsma). Nao zokke woordspeulings 
nuumde Voerman Bergsma 'spotvoegel en 

de voonsten van de Iaeste daegen wodden 
clan an Voerman geven. Dat vienpiak, waor 
now op Builerweg 112 en 114 et Loonbedrief-

en Akkerbouwbedrief van Pieter Bergsma 

zit, beston dus uut een venepette en heide. 

Dat is in 1956 deur warkiozen liekmaekt in 

et kader van de D.U.W. ('Dienst Uitvoering 

Werken'). De venepette, van zes meter 
diepe dus, wodde mit zaand van et 1.60 m 
hoger legen heideperceel dichtegooid. Dat 

stok heide was in die tied in gebruuk bi'j de 

laandelike rieverieninge 'De Grensruiters'. Nao 

de rielessen kwam Voerman daor meerstal 
even om et deur de peerdehoeven Iostrapte 

zaand te bekieken as d'r ok stienties zatten. 

Zo wodde Voerman in de streek netuurlik at 

gauw'stientieszuker' nuumd. Ere vienplakken 

van Voerman weren de Riesberkaampen, 

Boekelte en De Miente bi'j Zaandhuzen 

Een tal van de voonsten van Voerman bin 

an de Ooldhiedkaemer van Wolvege geven. 
In 1990 het d'r van zien voonsten nog een 

tentoonstelling west. Voerman maekte ok 
forse tekenings van de stiender om degenen 
die kwammen dudelikzien te laoten hoe de 

stien d'r percies uut zag. Zo het hij o.e. een 
tekening maekt van een kamschaeve. 

Als bakker Caret de Vries (geb. 1938, now in 
Noordwoolde) mit de kärf mit brood an de 

deure kwam en Voerman de deure losdee, 
zee hi'j tegen zien kostvrouw Meintje van 
derWalle:'Bakerio,bakerio le bouIanger!, een 
woordspeuling op'Baker, baker, de bakker! 
Meintje zee dan 'Doe toch niet zo muuilik!' 

Naost hospita, moej'weten, was Meintje ok 
baker. 

Behalven stiender- en muntegeerder was 
Voerman ok iene die postzegels speerde. In 
die rolle kan Henk Schurer (geb. 1937) uut 

Oosterwoolde, in Voerman zien tied woonde 
hi'j in Else, him de stientieszuker nog goed 
veur de geest haelen. Henk nuumt Voerman 

as een rejaole man die vaeke postzegels 
votgaf aan goenend die ze ok speerden. 

Diezelde holing hadde Voerman okwatzien 
stientieszukeri'je anbelangt. Dat was bi'j 
aandere ammeteur-archeologen uut zien tied 
niet zo, die verkochten heur stienen an musea 

en aandere opgeerders veur een veur die tied 
'mooie pries' 

Voerman hadde een goed dokementeerde 

verzaemeling stiender, en at beweerde 

hi'j ze in bi'jveurbeeld lucifesdeusies en 

segarekissies, hi'j gaf altied hiel nauwkeu rig 
an waor as ze vunnen weren. Hi'j maekte 
ok altied dudelike situaosietekenings (een 



Et huus daor Voerman in Bull woonde, op 'e hoeke van de Doldersumsestraote. 

veurbeeld is 'Plattegrond Circus'). Deur die 
meniere van warken kuj'now nog een goed 
beeld kriegen van de vienplakken van die tied. 

Voerman hadde veul kontakten mit ere 
stientieszukers uut die tied, zoas Hendrik 

Jan Popping, Willem van der Poel, Willem 
Jongepier (allegeer uut Oosterwoolde) en 
Johannes Siebenga (uut Opeinde). 
Willem Jongepier (1870-1960) was 
Rieksveldwaachter in Veenhuzen en kocht 
nao zien pensioen et 'Goudmeer' (oostelik 
van Oosterwoolde), om daor wonen te 
gaon. Hi'j was een tiedgenoot, dus ok 
weer van H.J. Popping. Behalven mit die 

ammeteurs hadde Voerman ok kontakt mit 

beroepsarcheologen as de perfesters Van 
Giffen uut Diever en Waterbolk uut Haovelte. 
In zien tied schreven veul kraanten, zoas de 

LC, de Friese Koerier, de Meppeler kraante en 

de Stienwieker kraante, aorige stokken over 
disse aktieve, pension eerde stientieszuker. 

Ok de Regionaole Omroep Noord gaf omme-

daenken an him (1946). 

Naodat Meintje van der Walle uut de 
tied raekt was verhuusde Voerman, die 

onderdehaand 90 was, naor Haulerwiek, 
naor een kosthuus bi'j de femilie Gerritsen, 

Laweijstraote 6. In dat dorp is Voerman op 
3 juni 1966 overleden. Drie maond veur hi'j 
wegraekte kreeg hi'j op 12 feberwaori nog 

een gelokweens uut Buil. De ofzender het hi'j 
in een brief van 18 feberwaori nog bedaankt; 

hi'j schreef dat zien gezondhied nog goed 
was, alhoewel hi'j min lopen kon en last 
hadde van bronchitis. 
Voerman is beg reuven op et karkhof in 

Haulerwiek. Zien graf is veurzien van een 
grote veldstien. 

Een zaandpad in Haovelte in et verlengde 
van de weg naor de Johannes Post-kezerne 

hiette eerderWesterzaandpad en is in april 
van ditjaor naor George HendrikVoerman 
nuumd. Dat was as bliek van wardering veur 

alle zuukwark en belangrieke voonsten veur 

de Nederlaanse archeologie. 

Et boek over et Holtingerveld en Voerman 

is te kriegen bi'j et Archeologisch Centrum 
West-Drenthe in Diever. Ditjaor is daor ok 

nog de tentoonstelling angaonde Voerman 

te bezichtigen. Op 7 september hoolt de 

Stellingwarver Schrieversronte een exkursie 

daor henne. 



Sjoukje Oosterloo 

Rap verdiend 

E
t handigste is om een adverteensie 

te plaetsen op een plak waor as 

meensken graeg naor kieken. Mit disse 

marketingwet in heur aachterheufd het 

een Japans pr-buro et oge valen Iaoten op 

blote vrouwludebienen. Et is wereldbekend 
dat manluden daor graeg naor kieken. 
Dat d'r mar Iiefst meer as dattienhonderd 

vrouwluden graeg heur billen as rekiamebod 

verhuren wollen, daor stonnen de bedaenkers 
versteld van te kieken. 
De oorzaeke hiervan zal wel wezen dat et een 
aorig buuscentien opsmit. Veur et dregen van 
een adveerteensiestikker kan tien euro tot 
wel honderd euro per dag verdiend wodden. 
Om te bewiezen dat de adverteerder weer 
veur zien geld krigt, moet die wel foto's van 
zien rekiamebillen op Internet zetten. Et is 
netuurlik niet de bedoeling om et geld te 

vangen en clan de gaanse dag in huus zitten 

te gaon. 
Dit brocht me op een idee. In disse krappe 

tied kan ik d'r ok wel een griepstuver 

bi'j bruken. Zodoende bin ik votdaolik 

opholen mit Iijnen. 1k moet zorgen dat 
mien billen now een flinke omvang kriegen. 

Wat dikker wat beter, daor kan ik clan een 

stokmennig adverteensies op zetten. Bi'j 
de kringloopwinkel zag 1k Iaestdaegs een 
stokmennig van die kotte spiekerrokkies 

hangen, daor gao ik me iene van kopen 
en zet d'r een kaantien onderan. Da's mar 

een investering van een peer euro's, en 

die heb ik d'r zo weer uut as ik mit mien 

adverteensiebillen deur de stad flaneren 
gao. De zoemer komt d'r an, dus wodt et 

glen kooldelieden mit zoe'n kot rokkien. De 
foto's van mien rekiameadverteensies zet 
1k daegeliks op www.stellingplus.nI, zodat 

iederiene ze mar bekieken kan. Reken mar dat 

et een boel geld opsmieten zal omreden mien 

onderdaonen et bekieken nog wel weerd 

binnen, niks glen spataoren as zok-zo-wat. 

1k drome d'r naachs al van da'k dommiet wel 

zoe'n honderd euro per dag bi'jverdienen zal. 
Is me dat even een gat in de mark en... rap 
verdiend! 

Op 21 meert 2013 is wegraekt 

Anna de Groot-de Vries 

Vrouw De Groot het zowat heur hiele 

Ieven in Hooltpae woond en is 103 jaor 
wodden. Ze Ieverde riegelmaotig taelge-
gevens uut et Stellingwarfs an veur Kees 

Bouwer. Die neteerde een hieleboel van 

zokke gegevens veur et Stellingwarfs 

Woordeboek. De meersten d'r van 

kwammen van Anna de Groot - toegelie-

ke ok zien schoonmoeder. 

Bestuur en passeniel daenken mit veul 
wardering an heur weeromme. 



Fettje Alten Iiohan Veenstra 

j,'. M-..LXU 

W
e hebben jaorliks een vraoge an jim. Op et geveer of daj'm oons 

vervelende mierkerds beginnen te vienen, zowwejim ok now weer 

vraogen willen: Willen jim oons asjeblief helpen mit de jaorlikse 

sutelaktie? Et is altied goed en breng Stellingwarver boeken 

onder et yolk. Et is in disse krisistied, die oons allegeer raekt of raeken gaot, 

van et grootste belang. Mit allienig de (toch ok minder woddende) verkope 

van boeken in de winkels redden we et bi'j lange nao niet op en hool oonze 

uutgeveri'je in de bienen. De jaorlikse sutelaktie is van levensbelang veur 

de Stellingwarver Schrieversronte in disse tied van almar minder woddende 

subsidies. As de sutelaktie wegvalen zol, zol dat wel es et begin van et aende 

wezen kunnen. Willenjim oonsveurdezoveulsteofveurde eerste keer helpen? 

Jim zollen d'r oons meer as gelokkig mit maeken. Butendat is et hiel gezellig 

en zetje mit een koppel aandervolk in veur een goed doel. Dat maektje leven 

rieker! De sutelaktie wodt van 't jaor hullen op 26 en 28 augustus en op 2,4,9 

en 11 september. Veur awwe d'r es een keer uutregenen mochten, hewwe 16 

september as reserveaovend risserveerd. We kommen middags om vier ure 

henne bi'j mekeer in et gebouw van de Schrieversronte in Berkoop. Daor wodt 

goed veur oons zorgd! We kriegen drin ken en verschillende soorten bolties 

en sukerbolle! En clan krie'we de routes waor we henne moeten en gao'we 

op pad. De meersten kiezen d'r veur en sutel mit 'n beidend. Goenend die 

goed in 't zoolt bebeten binnen, meugen ok allienig mit een kroje et pad uut. 

Dat verhoogt de opbrengst! We sutelen deur tot et donker wodt, clan gao'we 

weeromme naor Berkoop en begint et aldermooiste wark: et tellen van de 

centen! Dan wowwe trouwens al weer in de watten legd mit drinken, bolties 

en aander lekkers. De sfeer is leder jaor weer geweldig. We hopen dat jim die 

sfeer van 'tjaor ok (weer) pruven willen. Aj'm jimzels opgeven bespeert oons 

dat een protte muuite en tied. Aanders moe'n we iederiene opbellen. Volk, 

we rekenen weer op jim! Hool oonze uutgeveri'je van Stellingwarver boeken 

overaende en zorg d'r mit veur dat d'r boeken in et Stellingwarfs uutgeven 

wodden blieven kunnen! En... sutel oonze negosie fleurig uut! 
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Suze Sanders tiedens etprissenteren van een veurstelling. 

Zoe'n veertig jaor woont Suze Sanders 
mit heur Joop in Der Izzerd. In et gemien-
schopsleven speulen ze beidend een 
belangrieke rolle. Ze woonden d'r nog mar 

krek of Suze zat al in de feestkemmissie. De 

dorpskwis was een onderdiel van et feest en 

doe ze nao 27 jaor uut de kemmissie gong 

bleefze de kwis orgeniseren. Nog altied wodt 

de dorpskwisjaorliks holen op de eerste 

vri'jdag van meert. Iederjaor doen d'r nog 

zoe'n 150 man an mit. 

Suze is al van jongsof an wend om veur 
pebliek op te treden. 'Op mien zesde zat 
ik bij de drumband van De Harmonie van 
Wolvege.Trommen weren d'r eerst nog niet 

en zo mossen we et drummen leren deur op 

'e taofel te slaon in de maelfebriek. Daornao 

kwammen d'r al mar grotere trommen tot 

ik tamboer-maltre wodde en dat bin ik tot 
mien 26e bleven.' Doe gong ze nog vieftien 
jaorjazzdaansen. Ok sporten dot ze van 

jongsof an. Jaorenlang haandbalde ze bi'j 
G riff oen  en now tennist ze in Hooltpae. 
Veerder mag ze graeg lopen en fietsen. En 
as ze niet mit'Der lzzerd'of sport doende is, 

kikt ze vaeke naor sport op tillevisie. Joop is 

een fanatieke schaetser en triatleet en fietst 

yule. Naor wedstrieden gaon ze niet vaeke 

meer. Een inkelde keer nog naor een grote 

schaetswedstried, mar veerder bekieken 

ze et op 'e tillevisie. In de tied van Larry van 

Wieren en Jack de Heer gongen ze in Et Vene 

vaeke kieken naor 

De Flyers en ok 

gongen ze wel naor 
wielerwedstrieden, 

op'eweg, mar 

bi'jglieks ok naor et 
veldrieden in Gieten. 

'In 2012 bin ik stopt 
mit mien baene 
as receptioniste/ 
telefoniste bi'j de 
GGZIn EtVene.Joop 
was 65 wodden en 

now he'k meer tied 

veur liefhebberi'jen 
en om tegere wat 

te doen. Daordeur 
had ikditjaor 
veur et eerst de 
tied om de kursus 

Stellingwarfs veur 
beginners te volgen. 

Graeg wil ik naor 

een vervolgkursus 

veur et schrieven in et Stellingwarfs, want 

dat gaot mi'j nog niet naor et zin, veural niet 
now 1k begonnen bin mit et maeken van 
gedichten. Stellingwarfs praoten he'k altied 

daon. 1k bin geboren in Wolvege en heb daor 

woond tot we naor Der Izzerd gongen. Nee, 

ik bin niet altied in Wolvege op schoele west. 

1k bin katteliek opvoeded en mos daoromme 
naor de MULO in Gelderingen, wat now 
Stienwiekerwoold hiet. Elf jaor was ik en 



elke dag mos 1k 15 km henne en weeromme 

fietsen, vreselikvun 1k et. 1k maekte d'r niks 
van en zo kon ik naor de huushooldschoele 
in Wolvege. Daornao bi'j V&D in Zwolle an et 

wark, want d'r mos geld verdiend wodden. 

Daor he'k twie jaor warkt, doe nog een jaor 

bi'j Albert Heijn an et v.d. Sandeplein en 

doe kwam 1k bi'j Textronix in Ooldeschoot. 

Daor maekten ze oscilloscopen, dat bin 

elektronische meetinstermenten, die onder 

aandere bruukt wodden in laboratoriums 

en ziekenhuzen. Daor heb ik Joop kennen 
leerd. Hi'j was daor vanuut Den Helder an et 

wark gaon omdat hi'j dichtebi'j de iesbaene 
in Et Vene wonen wol. We bin trouwd en 

doe hi'j laeter twie jaor veur et bedrief naor 
Keulen gong bin 1k mitgaon. Doe et wark 
minder wodde bin 1k as keukenmanager 

bi'j Utermöhlen kommen. Daor weren 
doe zoe'n 220 man in de produktie van 
verbaandstoffen, mar nao tien jaor wodde 
d'r inkrompen. Drie jaor he'k van alles daon 
veur een uutzendburo en daordeur bin ik 
bi'j de GGZ an et wark kommen. Daor warkte 

1k 28 ure in de weke, zodat ik ok tied had 
veur mien Iiefhebberi'jen.Toch is et mooi 
da'k now wat meer tied hebbe. Doe 1k mit 
Et Darreltien begon dee 1k haost alles zels. 

D'r mossen spoonsers kommen veur de 

geluudsinstelaosie en de overkapping. Dat 

was een hiel gedoe, daornao mos d'r zorgd 
wodden veur meensken die optreden wollen 
en veur de publiciteit. Ok de inkomsten 
en uutgaoven moen regeld wodden. Mit 

et dorpshuus moe'n ofspraokeri maekt 

wodden over de konsumpties. As et weer 

niet goed is kuwwe in et dorpshuus zodat 

et pergramme altied deurgaon kan. Dit jaor 
wodt et dorpshuus opknapt, mar we kun 

gelokkig in et karkien terechte. Meensken 

kun op alderhaande gebied optreden, 
zoas mit meziek, zang of poezie, mar et 

moen wel ammeteurs wezen en et moet 

kleinschaolig wezen. Op zundag 9juni bin 
d'r'verschillende optredens en op zundag 1 
september is d'r een 'jongerentheater' Veur 

de meensken die (nag) niet op vekaansie 
binnen is d'r op zundag 7juli de speciaole 
Stellingwarfmiddag.'Suze het d'r weer nocht 
an. As disse Ovend op 'e deurmatte vaalt kuj' 

je niet meer anmelden am mit te doen, mar ie 

kun wel as toeschouwer kommen.Temidden 

van goed honderd meensken vulen jim dan 

misschien ok dat Et Darreltien jaw ok 'wat dot'. 

Suze sch reef et volgende gedicht: 

Et Darreltien 

Aachter 't dorpshuus een theater 
Wie hadde dot ooit docht, 

Nog wel een eupenlochttheater 
En... et wodt drok bezocht. 

Een rontien in een grösve/d 
Wat baankies half in 't rand, 

Waor meensken zitten gaon kunnen 
Te /uusteren naor wat komt. 

Ok het et hier een naeme 
Et Darreltien wodt et nuumd, 

le wi/len et niet ge/euven, 
Mar et wodt beheur/ik roemd. 

Hier wodt dus keunst beoe fend 
Deur meensken fang en oold, 

'n Peer keer e/ke zoemer 
En et wodt drok bevo/kt. 

Sommigen die hierspeulen 
Brengen lieties uut de streek, 
Mar veur de meerste musici 
Is et toch Engels zoos bleek. 

1k hope dot wi'f nag jaoren 
Genieten meugen op disse stek, 

Van de keunst die hier toepast wodt 
Op zoe'n biezundere p/ak. 

(juli 2011) 



Jan Koops 

De verzaemelbundel over Bergveld - 
een prachtboek! 

D
attig jaor leden schreef Hendrik 

Vondeling een stok in De Ovend over 

Hendrik Johannes Bergveld. En dat 
dee hi'j omreden Henk Bloemhoff him 

daoromme vraogd hadde. Dat had hij daon 

nao et uutrikken van de eerste Bergveld-pries. 

Et moole van dat stok van dattig jaor leden 

is, datVondeling op et gemientehuus in 
Oosterwoolde nog saemenwarkt hadde mit 

Bergveld en dus schrieven kon over zien 
persoonlike erverings mit disse 'veurvechter' 
van de Stellingwarver tael en kultuur. 

An de haand van et gedicht 'Meitied' van 
Bergveld leutVondeling zien dat Bergveld in 
dat gedicht ems himzels as meenske tekend 
het. Vondeling in 1983: Dit was Bergveld 
hielendal zoas ik him kend hebbe. Percies de 
man zoas hi'j mi'j nog veur de geest staot: 
gevuulsmeens - netuurmeens - geleuvig 
meens 

1k dochte bi'j et weeromme lezen van disse 
beschrieving deurVondeling an mien tante 
Elly Hasper die wegraekte in 2006. Zi'j 

warkte op et sannetorie Beatrixoord doe 
Bergveld daor as administrateur in dienst 
was. De meniere waorop Vondeling Bergveld 
beschreven het liekt wel een kopie van hoe 
mien tante mi'j perbeerde dudelik te maeken 
wat voor meenske Bergveld was. Daormit was 

veur mi'j wel dudelik wodden dat die drie 
woorden: gevuul, netuur en geleuf, dat die 
ems genoeg binnen om Bergveld te kennen. 

Was dudelik wodden, schreef ik, want op 22 
meert kregen wij de prissentaosie van et 
boek dat Henk Bloemhoff maekte over leven 

en veural et wark van de bekendste schriever 
van zien tied: Hendrik Johannes Bergveld 

(1902-1966): Bergveld lest veur uut eigen 
wark, een knaop van een boek van wel 
320 bladzieden, waor haost al et wark van 

Bergveld in saemenbrocht is en deur dezelde 
Bloemhoff van een inleiding is veurzien. 

Naost gevuul, netuur en geleuf kommen bij et 
lezen van dit schitterende boek nog yule meer 
woorden naor boven. Om d'r nog es drieje te 
numen: humor, meenskemeens, streek- en 
streekkultuurken ner. 

Bergveld, die in OoId-Appelsche geboren 
wodde, hadde een grote belangstelling 

veur de tael, volkskunde en geschiedenis 
van de Stellingwarven. Veur de oorlog 
schreef hi'j al Stellingwarver teksten in de 
Ooststellingwerver en hi'j was de eerste jaoren 
nao de oorlog zels een posien heufdredakteur 
van de (verni'jde) Nieuwe Ooststellingwerver. 

Et boek het een bried anbod an gedichten, 
verhaelen, volkskundige beschrievings 
en meer van Bergveld, die neffens 
Schrieversronte-veurzitter Ype Dijkstra 
'beschouwd wodden kan as de 'founding 
father' van et Stellingwarfs en de 
aktieve Stellingwarver tael- en kulturele 

gemienschop!'Zo zee Dijkstra dat bi'j de 
prissentaosie. Bergveld was veurbeeld en 

grote inspirator van de zes jaor nao zien dood 
oprichte Stellingwarver Schrieversronte. 

Hans Gerritsen, veurzitter van de Streek-
taalorganisatie Nedersaksisch Taalgebied 
(SONT), kreeg et eerste exemplaor uutrikt en 
was vol lof over de betekenis van Bergveld 



• 
: 

........... 

Foto boven: v.Ln.r. Henk Bloemhoff, Jan Harmens Bergveld, Piet Bergveld en Sont-veurzitter 
Hans Gerritsen v/ak veur de prissentaosie van 'Bergveld lest veur uut eigen wark 

Foto onder:Jan Harmens (links) en Piet Bergveld bin slim inneumen mit et niie boek. 
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veur et streekeigene: 'De taal van de gewone 
men sen moet op waarde geschat en 
doorgegeven worden. 1k wil niet leven in 
een land dat de moedertaal verwaarloost. 

Bergveld had juist aandacht voor de taal en 

cultuur van die gewone mensen. Hij heeft het 

Stellingwerfs op de kaart gezet!' 

De twie zeunen van Hendrik Johannes 

Bergveld, Piet en Jan Harmens, kregen elk een 

twiede exemplaor uut Dijkstra zien hanen. 
Prof. dr. Piet Bergveld vertelde hoe zien heit 
doedertieden an een protte haandschreven 
teksten in et Stellingwerfs kwam:'Vader 
werkte op het gemeentehuis en daar had hij 

uiteraard veel contacten. Als iemand hem dan 
iets in het Stellingwerfs verteld had dan vroeg 
vader hem: 1k kan et zo min ontholen, kuj'et 
niet even opschrieven?' 

Naost eerder deur de Schrieversronte 
uutgeven wark uut 'Klaeterjaegers' en 'De 
oolde pook' is in dit boek ok opneumen 
de volledige tekst van et in 1949 uutgeven 
boekien van Bergveld: De Stellingwervers en 
hun dialect'. Henk Bloemhoff:'Bergveld geft 
daorin mooie volkskundige beschrievings. 
De gebruken bi'j et trouwen, et verluden bi'j 

begraffenissen, de menieren van reageren op 
daegelikse veurvallegies. Ok zien verhaelen 
en gedichten geven een beeld van hoe de 
meensken mit mekeer leefden en hoe ze 
tegen et leven ankeken.' 

Een peer teksten van Bergveld wodden bi'j 
de prissentaosie veurdreugen deur Femmie 

van Veen. De prachtige uutgifte van 'Bergveld 
lest veur uut eigen wark' is mit meugelik 

maekt deur bi'jdregen van 
Stichting Bercoop Fonds, 
Perveensie Frieslaand en 
VSBfonds - iedereen doet 

mee; daoromme kuj'et 
kopen veur een pries van 
mar  19,50. 



In et dörpshuus van Makkinge: 

N "M UNION?! 
p zaoterdagaovend 9 november wodt al weer veur de zesde keer et pop-

festival Stellingwarfpop holen. Disse keer is et festival binnen, en dat zal 

wezen in et dorpshuus van Makkinge. Al in april hebben heur de eerste 

bands en singer-songwriters veur dit unieke festival opgeven, en daor is 

de orgeniserende kemmissie vanzels ommeraek bliede mit. Tiedens et festival 

zal d'r ok een optreden wezen van de winners van Stellingwarfpop 2012, dat 

weren Serge Epskamp en Erwin van der Ven. Zi'j wunnen et festival doe mit et 

schitterende lietien 'Laeste voIle maone 

Om rnitdoen te kunnen moe'n de 

dielnemers op zien minst len Stel-

Iingwarfstaelig lietien naor veuren 

brengen. Dat lietien moet oorspron-

kelik wezen, dat gelt niet alliend veur 

de tekst, mar ok veur de meziek. Ver-

taelings kommen niet in anmarking 

veur de priezen, mar meugen van-

zels wel tiedens de optredens bruukt 

wodden. De priezen bestaon ok dit 

jaor weer uut geldpriezen: de eer-

ste pries is € 250,00, de twiede € 

125,00 en de dadde € 75,00. 

Stellingwarfpop 2013 zal prissenteerd 

wodden deur Eons Herder uut Grun-

ningen, mar van oorsprong van Dos- 
Serge Epskarnp wunStel/ingwarfpop2Ol2. terwoolde. Fons is veural bekend as 

zanger van de band 'A liquid lands-

cape' een band die beheurlik an de weg timmert.Tegere mit zien meziekkamme-

raoden Niels en Robert van Dam wunnen ze trouwens mit heur gelegenhiedsfer-

maosie Mukusha de twiede pries van et eerste Stellingwarfpop in 2008. 

Je opgeven veur Stellingwarfpop? Dat kan deur even te mallen naor 

info@stellingwarfs.nl. Bellen kan ok, et tillefoonnr. van de Stellingwarver 

Schrieversronte is 0516-451108, clan even vraogen naor Sietske Bloemhoff. 
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De 'Taelfletstocht rand Berkoop' het ommedaenken 

veur et Stelling warfs en voerto.e. fangs 

De Kuunder en De Lende. 

In een uniek saemenwarkingsverbaand mit de 
Historische Verieninge van Oosterwoolde gaf de 

Stellingwarver Schrieversronte in 2008 de rou-

tegids 'De buurtschappen van Oosterwolde' uut. 

Die route gaot langs de dattien buurtschoppen 

om Oosterwoolde henne, waor doe toegelie-

kertied ok prachtige infermaosiebodden plaetst 

binnen. De routegids beschrift niet alliend de 
route zels, mar geft ok veul infermaosie over mit 
naeme de geschiedenis van de omgeving. In de 

gids bin butendat toepasselike Stellingwarver 

riempies en gedichten opneumen. Ok vandae-

ge-de-dag is d'r nog altied veul belangstelling 

en wardering veur de routegids, die op een 

mooie wieze en in een handig fermaot uutge-
yen is. 

Wolvege en Berkoop 

Omdat bij de Stellingwarver Schrieversronte 

vaeker vraogd wodt naor routegidsen zoas die 
van de Oosterwooldiger buurtschoppen ver-

schienen in juli twie spikspl intern i'je gidsen. Zo 

zorgt in et eerste plak Geert Lantinga veur een 

butengewoon mooie kuiertocht om Wolvege 

henne. Lantinga is vanzels kenner bi'j uutstek 

van et gebied en besch rift in de gids behalven 
de route ok in et kot de geschiedenis en netuur 
van de plakken daor de tocht langs gaot. 

De twiede routegids die in juli verschienen zal 
besch rift een fietstocht om Berkoop henne. 

In die route is ok veul ommedaenken veur et 

Stellingwarfs, zodat de gids 'Taelfietstocht rond 

Berkoop' hieten gaon zal. Veur disse routegids 
zorgt Sietske Bloemhoff. 

Beide gidsen zullen, krek as de eerste, Neder-

Iaanstaelig wezen, mar veur et Stellingwarfs is 
veul ommedaenken in de vorm van gedichten 

en verhaelties. Et fermaot zal weer krek zo 
wezen as dat van de eerste gids, een makkelik 

hanteerber en mit te nemen boekien dat in de 

jassebuse past. Beide ni'je routegidsen wo'n 

financieeel mit meugelik maekt deur de Rabo-
baank. 

Appelsche en klokkestoelen 

De Stellingwarver Schrieversronte is van doel en 

geef in 2014 opni'j twie routegidsen uut. Zoas et 

d'r now naor uutzicht zal iene d'r van een tocht 

rond en deur Appetsche beschrieven, de ere gaot 
langs de twaelf Stellingwarver klokkestoelen. 

rv,,rIr, 



Lily Köhler 

Ni'jbouw 

D
oejaoren leden de bekende architekt bi'j 

aovende naor de zoolder lag te steren, 

zee zien vrouw tegen him: 'Lig le weer te 
bruden?' 

'Ja, weej.. eertieds hen, doe 1k nog een klein 
joongien was en we in de binnestad woonden, 
kon ik nooit es Iekker een pottien voetballen. 
Altied stonnen die verrekte auto's in de straote. 

Now moet 1k die nibouwwiek ontwarpen en 

zit ik d'r over te daen ken om, tussen die twie 
tegenover mekeer staonde riegels huzen, een 
hiel groot grosveld te plannen. Lekker een flunk 
stok ruumte maeken.Veurtunegies van zoe'n 
meter of drieje en clan dat biesterbaorliken 

grote grösveld, zodat die knullegies eindelik es 

beheurlik voetballen kunnen. Hoe liektje dat?' 
'le zien mar,' was et onverschillige bescheid van 
zien vrouw, wiels ze de naachtcrème nog wat 
dieper in heur vel kiopte, en veegde heur vette 

hanen of an heur bienen. 
'Morgen gao ik d'r mit beginnen,' mompelde 

de architekt, dri'jde him omme en vul in de 

slaop. 

Maonden aachter mekeer ploeterde hij deur 
an zien bouwplan. In gedaachten zag hij de 
voetballerties al draeven mit rooie blossen op 

heur wangen en geneut. Eindelik kregen ze de 
ruumte die hi'j eertieds zo mist hadde. 

Roem een jaor laeter stonnen de huzen op 
heur plak en was de grosmatte klaor. Ni'jsgierig 

leup hi'j tegere mit zien vrouw op een mooie 

zundagmiddag naor de ni'jbouwwiek. Daor lag 

de grosmatte... 
As een leeg gruun, platslegen viak tussen de 

twie lange riegels huzen in. Een hond maekte 
daankber gebruuk van et grote veld en de 
architekt zag een man over et grös fietsen. 

'Waor bin jow voetballerties?'vreug zien 
vrouw. 

Mit grote stappen marcheerde hi'j saggerijnig 
over et lange kuierpad. 
'Verdomme!'reup hi'j luud.'Now hebben die 
kiender de ruumte en now doen ze d'r niks mit.' 

Zwiegende leu pen ze tegere naor de 

aachterkaante van de huzen. Naost een 

parkeerde auto lag een jasse op de grond... 
tegen de stoepraand lag nog iene. 
Daor tussenin ston een helblond joongien te 
waachten tot zien kammeraotien een balle in 

zien zelsmaekte doel schoppen zol. 
Een aentien veerderop zette een maegien 

heur poppe op de bumper van een stoffige 
Volkswaegenbus. In de kleine aachtertunegies 
speulden de klelne ukken in pietepeuterige 
zaandbakkies en reden mit driewielers over de 
te smalle stoepies. An de aachterkaante van 

de huzen wodde leefd. An de veurkaante van 
de huzen lag de droom... van een teleurstelde 

architekt. 

DEOVEND 25 



Harmen Houtman 

Morgenzunne 

De morgenzunne streelt heur grieze haor 

en leidet zo naor oolde wegen, 

komt in 1t veurbi'jgaon schaden tegen, 

en kent nao jaoren elk gebaor. 

Op heur smalle schoolders wodt et waarm, 

koestering komt uut Tt verleden, 

hoe vaeke bin gedaachten gleden, 

treden hier zet, aarm in aarm. 

Een gloed belocht heur oolde hanen; 

bliek en wies en zaacht en teer, 

luder komt een stemm' van veer, 

et leven is een koeme mit ranen... 

De morgenzunne streelt heur grieze haor, 

die koeme zal rap overstromen, 

et zunnelocht wodt keerd deur bomen 

nog even pies, clan is et klaor... 



Stellingwarver Schrieversronte introduceert ni'je kursus 
Iaandschopsgeschiedenis 

De Stellingwarver Schrieversronte bädt vanof september de ni'je kursus 
laandschopsgeschiedenis an. Die kursus bödt veul ommedaenken an et lekaole 
darpslaandschop, de dielnemers dienen et laandschop as et waore'lezen'te leren. 
De kursus bestaot uut vier kursusaovens en twie exkursies en is de hieltied richt op mar 
len dörp in de Stellingwarven. Gedurende de vier kursusovens wodt deur verschillende 
kenners et varieerde laandschop om et darp henne belocht. Per aovend wo'n de 

volgende onderwarpen behaandeld; de ontstaonsgeschiedenis van et laandschop, de 
därpsgeschiedenis, de veldnaemen in en om et dorp en as laeste de netuurgebieden. 
Tiedens de eerste exkursie wodt et lekaole laandschop op 'e fiets verkend en wo'n 
plakken bezocht die tiedens de eerste en twiede kursusaovend an bod kommen. De 
laeste exkursie leidt naor een lekaol netuurgebied waor aj' uutleg kriegen over de flora, 
fauna en kultuurhistorische elementen. De hieltied staot de relaosie tussen de meens 
en et kultuurlaandschop centraol. 
Een eerste 'pilot' wodt in september anbeuden veur de inwoners of oold-inwoners van 
et dörp Else. Mocht blieken dat de kursus anslat dan is de Schrieversronte van plan 
om de kursus ok an te bieden in aandere dorpen in Stellingwarf. Bin jow as Plaetselik 
Belang of Historische Veriening ok interesseerd in zoe'n kursus veurjow dörp clan kun 
jow kontakt opnemen mit de Stellingwarver Schrieversronte. Et percieze pergramme 
veur de kursus in Else volgt nog en zal douk ok online in te zien wezen op 
www.stellingwarfs.nl. 
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TOMKE komt d'r an! 
Wat een keunst' is de titel van et alderni jste Tomke-boekien dot in dejaorlikse veurleesweke in juni weer an alle ukken 
van Ste//in gwarf rondpat wodden zal. Tomke is de naeme van een loon glen dot mit zien kammeraoden Romke, et 
hontien, en Kornelia de kangeroe a/derhaande aorige en spannende aeventuren be/eeft. De prachtige verhaelties 
over Tomke en zien kammeraoties won a/ sund jaor en dog schreven deur Auck Peanstra en Riemkje Hoogland. Tom-
ke wodt uutgeven deur de AfOk in Liwwadden, de Ste//in gwarver Schrieversronte zorgt veur de Ste//in gwarver versie. 
Veur de vertae/ing van de van oorsprong Friese verhae/ties, vassies, /ieties en spu//egies zorgt Sjoukje Ooster/oo van 
Drachten.Tiedens de veur/eesweke in juni za/ weer in zowat a//e Ste//in gwarver ukkespeu/p/akken veur/ezen wodden. 
Niet a//lend uut Tomke, mar ok uut Ste//in gwarver boekies as 'Muske Tiemen' van Christine Mu/der. De veur/eesweke 
is een initiatief van et Se/skip foar Fryske Schriftekennisse, veur et Ste/ling warver pat daorvan zorgen Wikje Haan van 
Oosterwoo/de en AkkieZij/stra uutRaevenswoo/d. An die veur/eesaktie doen roem 20 vriwi/ligers van de Ste//in gwar-
ver Schrieversronte mit. 

Een nuvere fotograaf 
(Riemkje Pitstra) 

Kornelia is in de tuun. 
Mit heur fotokamera. 
Vat doej'? vragt Tom ke. 
'1k maek een foto antwoordt Kornelia. 
'Een foto van een roze'. 

Die mail 1k naor de kraante en clan 
kan 1k een pries winnen.' 
'Wat krieg ie dan? wil Romke weten. 
'Een poede lekkere bonkies?' 
'As 1k de pries win, 
clan meugen we een dag mit de trein naor et 

straand. 
En 1k krieg ok nog een ni'je fotokamera zegt 

Kornelia. 
Kornelia heur mobieltien gaot. 
Ze gaot gauw in huus om te praoten. 

De fotokamera Iigt op de tuuntaofel. 

'Een foto van een bloeme vien 1k stom zegt 
Romke. 

'Zo krigt Kornelia vast glen pries. 
Een foto van een hond is yule mooier.' 
Tomke pakt de fotokamera van de taofel. 
'1k weet al wat!', ropt hi'j. 
'1k maek stiekem een foto van jow, Romke.' 

Tomke bert deur et rutien van de kamera. 

Ja, daor zicht hi'j Romke zien poties. 

En zien stattien en zien boek. 

Mar waor is zien kop now? 

'Kornelia komt d'r an! ropt Romke. 
Haostig droktTomke op et knoppien. 
KIik, klaor is de foto van Romke. 
Gauw legtTomke de kamera weer op'e taofel. 

Kornelia mailt de foto van de roze naor de 
kraante. 
En de foto van Romke zonder kop. 
Mar dat het ze niet in de gaten... 

Een weke Iaeter komt d'r een vrouw van de 

kraante. 
'Kornelia, ie hebben de pries wunnen,'zegt ze. 

'Jow foto was zo grappig!' 
De vrouw lat heur de foto zien. 
'Mar, dat is mien foto niet! ropt Kornelia. 
'1k heb een foto maekt van een roze. 
Op disse foto staot... Romke zonder heufd.' 
'Die foto heb 1k maekt zegtTomke verlegen. 
'Dan krieg ie de pries Iacht de vrouw. 
En wie zitten op een mooie dag in de trein 
naor et straand? 

Romke,Tomke en Kornelia. 
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Unieke exkursie veur Schrieversronteleden op zaoterdag 22jun1 

Voegels en pannekoeken in Appelsche 

Kommende 22 juni orgeniseert et pannekoekehuus 'De Oude Hof' in Appelsche i.s.m. de 

Stellingwarver Schrieversronte een unieke exkursie. Die zaoterdag zal veural in et teken staon 

van 'Et Stellingwarver Voegelboek Et pergramme begint morgens om tien ure mit koffie en een 
inleidende prissentaosie over de voegelwereld in Stellingwarf en et waoromme van et boek. Om 

11.30 ure maeken de dielnemers o.l.v. Freddie de Vries, hi'j 

is de auteur van et boek, een rondtocht om Appelsche 
henne en gaon ien van de netuurgebieden beter bekieken 

angaonde et veurkommen van de verschillende voegels 

r 

	

	 daore. Freddie de Vries is behalven voegelkenner ok een 
verteller bi'j uutstek en wet zien uutleg te veurzien van 
interessaante en kruderige verhaelen. 

Nao de exkursie zorgt de kok van De Oude Hof veur een 

streekgericht anbod van heerlike pannekoeken. Et hiele 
pergramme duurt tot omdebi'j vier ure. 
De kosten veur de dag bin mit mekeer € 35,00 per 

persoon. Wie dit biezundere gebeuren mitmaeken wil, moet d'r as de kiepen bi'j wezen... Je 

opgeven kan tot 10 juni bi'j de Schrieversronte in Berkoop. Dat kan deur te mailen naor 

info@stellingwarfs.nl, even bellen kan ok: 0516-451108. Nao et anmelden wodt et pergramme 

en de nota naorjow toestuurd. 

Ofscheid: bundel mit gelegenhiedsteksten veur rouwplechtigheden 

Al vaeke was d'r vraoge naor een verzaemeling van gelegenhiedsteksten in et Stellingwarfs daor 

gebruuk van maekt wodden kan bi'j et opstellen van overliedensberichten en bi'j rouwplech-
tigheden. Et bliekt dat veul meensken bij angriepende zaeken as et ofscheid van iene van heur 

naosten graeg de eigen tael bruukt, omreden die tael et dichtste bi'j heur gevuul ligt en bi'j et 
gevuul veur de persoon die uut de tied raekte. Veur de uuteindelike prissentaosie van de bundel 
'Ofscheid' op oflopen 17 meie weren tal van meensken die daor beroepshalve mit te maeken 
hebben nuugd. An et aende van de bi'jienkomst kregen alle geneudigden een exemplaor van 
de nie bundel uutdield. In de mappe daor de bundel in anbeuden wodde bin ok Stellingwarfstaeli-

ge cd's en Stellingwarver gedichtebundels toevoegd. 

Et idee om een bundel mit rouwteksten te ontwikkelen ontston een jaor of wat leden, doe d'r 
in kotte tied veul vraoge naor zoks was. Schrieversrontemitwarkers Saskia Douma en Sietske 
Bloemhoff maekten een eerste opzet die laeter overneumen wodden zol deur Grietje Bosma, 
Attie Nijboer en ds. Jan Schonewille. Disse drie meensken zorgden in een tal bi'jienkomsten mit 
mekeer veur een grote variaosie an passende teksten die in de bundel opneumen binnen. 

In 'Ofscheid' bin veurbeelden van teksten opneumen veur rouwkaorten, adverteensies, rouw-
plechtigheden, daankbetugings en ok gedichten. 'Ofscheid' kan van now of an niet alliend bi'j 
de Schrieversronte liend wodden, mar ok bi'j mit naeme de verschillende Stellingwarver begraf-

fenisondernemers. Uteraord blift de Schrieversronte op verzuuk behulpzem bi'j et vertaelen van 

persoonlike teksten en berichten. 



De ni'je Stellingwarver Spreukekelender is d'r! 

Roely Bakker, Klaas Boersma, Harmen Houtman, Kees Koopstra, Sjoukje Oosterloo, Frank Spijkers 
en Freddie de Vries, mit mekere zorgden zi'j weer veur een hieleboel ni'j wark in de Stellingwar-

ver Spreukekelender van 2014. 

Kotleden leverde uutgever Johan van de Berg uut Almere een flunk tal nie kelenders of, die as 
daoromme mitien al te koop of te bestellen binnen bi'j de Stellingwarver Schrieversronte, mar 
vanzels ok bi'j o.e. boekhaandel The Readshop in Wolvege en Bruna in Oosterwoolde. De pries 
is krek as veurig jaor € 12,95. 

Behalven wark van de meensken die hier krek nuumd binnen, is d'r ok eerder schreven wark 

op de blatties te lezen, zoas bi'jglieks prachtige gedichten van Willem Jan Teijema, en ooldere 

verhaelen en gedichten uut et Stellingwarver tiedschrift De Ovend, dat onderhaand al meer as 
veertig jaor bestaot. Daornaost bin d'r vanzels ok opni'j alderhaande aorige en vermaekelike 
taelstokkies in de kelender opneumen, d'r staot een hiele riegel grappies in, d'r wodt verteld 
over plaanten, over klokkestoelen, ie kun puzelties oplossen en gao mar deur! De oplossings 
van de puzelties kun jim de hieltied een posien Iaeter lezen op de webstee www.stellingplus.nI. 

Uut de Stellingwarver Spreukekelender: 

Spreukies en gezegden (optekend) deur Maas Boersma 

De hadste workers wonen in de kleinste husies 

Wie star ft hoolt op mit /even, mar opho/en mit /even wil niet a/tied zeggen daj'starven 

Wie niet mooi is, kan op zien minst perberen om een vrundelik gezicht te trekken 

Oat wat wi'] hebben tel/en wi'j niet, mar dubbel dot wat oons ontgiet 

Mit een vo/le maege ku]' beter eer/ik en oprecht wezen as mit een lege 

Uut de Stellingwarver Spreukekelender: 

Freddie de Vries 

Eupenbaor vervoer 

D'r wodt tegenwoordig nog wel es klaegd over et eupenbaor vervoer. Die klachten zal ok wel 

een kern van waorhied in zitten, mar haost iederiene het een auto en clan vaalt et ok niet mit 

om liek te dri'jen veur zokke maotschappi'jen. In mien jeugd gong d'r nog een peer keer daegs 
een grote FRAM-bus deur et dbrp. Meerstal zatten d'r niet yule meensken in en feitelik kon die 
route ok wel mit een luxe auto reden wodden. De bus gong van Wolvege naor Oosterwoolde 
en mien buurman Wiebe Kromkamp gong alle daegen mit dit grote grune geveerte naor zien 
schildersbaos in Oosterwoolde. De bussjefeur (Jan) hadde een vaaste route en Wiebe was elke 

morgen de ienigste die richting Oosterwoolde gong. De bus stopte clan ok gewoon veur zien 



huus en Wiebe gong clan naost de sjefeurzitten. As Wiebe d'r op een morgen niet ston, dan belde 
Jan even an de deure en vreug wat d'r an scheelde. Mittertied zaggen we Jan en zien vrouw ok 
al es te aovendpraoten bi'j de femilie Kromkamp. Et eupenbaor vervoer was gemoedelik en 
niks glen geouwehoer mit chipknippen, OV- kaorten en gao zo mar henne. Disse busdienst was 

beslist glen vetpot veur de FRAM. Doe Wiebe nao verloop van jaoren ni'j wark kreeg bi'j de 

woningstichting in Wolvege hebben ze de dienst mitien opheven. Dit was de laeste druppel die 
de emmer overlopen dee. 

Uut de Ste//in gwarver Spreukekelender: 

Kees Koopstra 

Komkommertied 

Op de mark bin et niet alliend mannen die spullen an de man en vrouw brengen. 

Jow moe'n altied even roeken en d'r even in kniepen om te weten as ze goed binnen,'zee ze, 

wiels zi'j de ananas onder de neuze deur haelt. 
Zij kent heur klaanten. Veur elkeniene het ze een aander verhael. Zo het zi'j altied wel wat 
anpriezensweerdigs over appels, proemen en sinesappels te mellen. 
In oktober het zi'j de zaeke drie weken dichte. Dan gaot ze mit vekaansie. 
De sinesappels en manderijnen bin clan niks. En appels en peren kuj' op elke hoeke van de 
straote wel tegenkommen. 
Et is veur heur dan komkommertied. 

STELLINGWARFSVOLKSLIED OP CD 

Al duurt et nog even veurdat len en aander klaor is, et Stellingwarfs 

Volkslied zal nog dit jaor opneumen en op een cd uutbrocht wod- 
den deur de Stellingwarver Schrieversronte. De cd komt in een spe- 

ciaol 32 bladzieden tellend boekien mit daorin de tekst van et lied,  
infermaosie over et volkslied en de schriever daorvan H.J. Bergveld, 

mar ok is d'r ommedaenken in veur de biezunderheden van de Stel- 
Stellzngwarf 

lingwarver reglo. Et idee hierveur komt van Magda Dullemond van 
Boom pers en Bergveldkenner Henk Bloemhoff. 
Et Stellingwarfs Volkslied zal in twie versies opneumen wodden; de 

eerste versie zal inzongen wodden deur een koor daor op dit mement al overleg mit is. De 

twiede versie wodt instermentaol, daorveur zal (een diel van) een körps zorgen. Veur de 
begeleidende teksten in et boekien zorgt Henk Bloemhoff van Oosterwoolde, de vormge-

ving is in hanen van Alain ter Schuur uut Wolvege, de opnaemen won verzorgd deur Serge 

Epskamp van Casco Songs in Zaandhuzen. 
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