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Et Stellingwarfs Woordeboek
WEIJKOM, "STAF
Veur et eerst in et drie-jaorig leventien van
dit Stellingwarver 'olad De Ovend roegelt die
ok de brievebusse van jim, zoe'n goeie honderd
mitwarkers van et Stellingwarfs Woordeboek, in.
Welkom, ni'je groep van lezers!
Wat as d'r percies te redden is? Lao'we et
eerst mar even uutleggen an oonze ni'je vrunden, de helpers van et Stellingwarfs Woordeboek. Wi'j, de Stuurgroep, dat is et bestuur
van de Stellingwarver Schrieversronte, vunnen
et aorig, en nuttig veur et wark, dat al die
helpers now en dan es zien laoten wodden kon,
wat d'r now zoal gebeurt bi'j dat Stellingwarfs
Woordeboek. Now, dat kun we op een besten zien
laoten in een blattien, dat we now en dan toesturen. De Stellingwarver Schrieversronte het
zoe'n blattien, dat hier veur bruukt wodden
kan. De Ovend wodt zes keer in 't jaor uutgeyen. Et gaot dan toe naor de leden van de Stellingwarver Schrieversronte, en instellings die
abonneerd binnen. Mit mekeer zoe'n 135 adressen op 't heden. D'r kommen trouwens nog de
hieltied meer bi'j. De leden betaelen veur die
zes keer een tientien in 't jaor. Et woorde- I --

'ooekvolk,dat gien lid is, en dus dislange
Be Ovend niet kreeg, krigt dit 1olattien now
aor, ommenocht, toestuurd.
drie keer in -- '
Veur alle dudelikhied: dat geft gien meenske
extra verpliohtings of kosten: d'r wodt je allienig gratis wat toestuurd, dat te maeken het
mit et wark veur et Woordeboek. Meensken die
liekewel altied al kontributie 'oetaelen, kriegen De Ovend vanzels zes keer in 't jaor toestuurd!
Extra ni'js dus now en dan in dit blad over et
Woordeboek. Dat is dan veur de vaaste Ovendlezers weer een ni'jgien. De Ovend zal d'r ok
veur wezen om wat mit rnekeer in de kunde te
kommen, en om wat gezellige kontakten mit mekeer te hebben. Dus ok: bosschoppe- en kontaktblad. De Woordeboekmeensken hadden now en dan
al es vraogd om meer kontakten: now, daor bin
we dan! En daor komt nog bi'j: pattie lu wollen
ok wel es wat meer van die schrieveri'je zien.
Dat kan now ok, want in De Ovend schrieven alle
bekende en minder bekende Stellingwarver Schrievers riegelmaotig. le vienen dTr niet allienig
riempies en verhaelen in, mar ok stokkies over
alderhaande onderwarpen, kleine studies, ni'jgies, tekeningen, fotoTs, ... meerstal dingen,
die wat mit de Stellingwarven en-of et Stellingwarfs te maeken hebben. Be iene schrift
misschien wel beter as de ere, mar waor hej'
dat niet, now?
Afijn, jim zien vanzels wel!
Hoe kommen ze d'r bi'j
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Tja, hoe kommen ze d'r bitj, hen. Now, et idee
om een Stellingwarfs Woordeboek te maeken is
niet zo mar uut de locht valen kommen. D'r is
wel et ien en 't aander an veurofgaon, veur we
begonnen an waor we dan now mit uut aende binnen.
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Jim begriepen wel, dat et een hiele put wark
is, om alle woorden en uutdrokkings van een
tael te vienen en op te schrieven. H.J. Bergveld., de schriever die een protte van jim wel
kennen, is wel es doende west mit et opschrieyen van typische woorden; van 't zommer hebben
we van him nog een hiele protte materiaal boyen waeter haelen kund. Ok eren, zoas J. Iantinga, van vroeger uut Blesdieke, G.van der
Broek in Be Dri'jer, et drpsb1ad van Ooldeen Ni'jberkoop een jaor of wat leden, een hiel
riegeltien ere meensken, en ok ondergetekende
hebben heur wel es doende holen mit et opschrieven van woorden. Toch was dit niet genoeg
op systeem, op oddering, en d'r wodde ok vaeke
mar naor ien plak keken. Ok een peer leden van
de Stellingwarver Schrieversronte hebben perbeerd om wat wieder te kommen mit een groepien
die op twie plakken in Steflingwarf kontakt
hadde. Ze konnen vaeke allienig in de weekaenden an de gang, en deurdat ze vaeke wel wat
krap in de vri'je tied zatten, scheuten ze
niet botte hadde op. Mar now zicht et d'r veur
et Stellingwarfs Woordeboek een betien beter
uut. Hoe dan? Now, al veur de vekaansie bin 'k
begonnen mit et oprichten van groepies meensken in achtentwintig dirpen in Stellingwarf,
naor et veurbield van Drente, daor - over de
perveensie - honderd groepen binnen. Oonze
Stellingwarver groepies kommen ien keer in de
maond - per dörp - bi'j mekeer, en dan praoten
ze over de kaorties mit vraogen die heur toestuurd binnen. Zo komt d'r vanzels een hiele
protte op de bodden. In die groepies ( van tussen de drie en zes meensken ) vult iene (vaeke de trkontaktpersoonu, dat is degene die de
kaorties toestuurd krigt) de kaorties in. As
de iene es wat eers zegt as de ere, of een
aander woord het, wodt dat Ok opschreven; et
gaot ommes om de tael van et plak, et gaot om
de wieze van zeggen van ooldsher, in dat plak.
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D'r bin ja vaeke nog wel verschillegies. En
die moe'n we ok hebben. Stel, dat d'r in de
groep now es iene is, die hiel wat aanders
zegt as de aanderen. .Dat die misschien een
woord, eon klaank, een uutdrokking bruukt,
daor de aanderen van zeggen: "Dat he'k nog
nooit heurd, hoe kan dat now". Dat dan toch
even op et kaortien zetten, mar graeg d'r
even bi'j, wie van de groep et zee! Zoks opschrieven is niet neudig, aj' wel weten, dat
et woord van een hiel aander plak komt!
De iene wet vaeke weer, wat de aander niet
wet, en al praotende koj' vaeke op dingen,
daor ie nooit an docht hadden. Daor hej' now
et nut van een groep!
Meerstal is et et beste, om even een zinnegien te maeken mit et woord d'r in, om even
zion te laoten, hoe dat woord bruukt wodden
kan. Et gebeurt bi'joons Stellingwarvers nog
al vaeke, dat we zoe'n Drents woord van zoe'n
Drents kaortien niet kennen. Dan wodt d'r
bi'j oons daele zet, wat wi'j dan wel zeggen,
of, as we d'rniks veur hebben, een strepe!
Et is ja gekkewark
Waoromme toch al die muuite, et is ja gekkewark! zullen goenend heur misschien ofvraogen. Wel, een protte verdwient, ok oolde woorden en uutdrokkings in de Stellingwarver tael.
Dat wet haost iederiene wel. Wi'j vienen et
weerdevol, en een protte meensken en instaansies ok, zoas beide gemienten, en do perveensie, om et ien en aander te beweren. Krek lieke good as b.v. et Fries! Et Stellingwarfs is
wat biezunders, daor zo in die streek tussen
Drente, Overiesel en et Friese Frieslaand.
Dat is ok altied al zo west. Dat oons zo vertrouwd is, dat mag niet vergeten wodden, mar
ok do wetenschop hot d'r belang bi'j. Een
protte vraogen over taelen kun vaeke beantwoord wodden, deur wat we weten van kleine
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taelen, streektaelefl, dialecten of wat veur
naeme aj' d'r mar veur bruken. Wi'j van de
telliflgwarVer SchrieversrOflte hebben et
trouwens et liefst over de streektael, omdat
Pattie "dialect" minderweerdig vienen, krek
as zol et in wezen wat eers wezen as "tael".
Wi'j van de
vienen et stellingwarfs krek lieke veule
weerd- as ere taelen. Ja, vanzels, mit Ned-erlaans verstaon ze je in Amsterdam beter, mar
et tel1ingwarfs voldot beter in Noord-DUUtSlaand, en mit Hollaans kuj' Ok niet zo best
in Moskou terechte. Daoroifl vienen wi'j et helangriek, dat d'r een wereldtael, b.v. et Engels, is naost,
en niet zonder,
al die kleine
taelen.

ii

Wie hebben we daor?
KlaoSien Griffioen, die,
as mascotte van de Schrieversronte, even de gemientewaopeflS uutflitterd is:
"Dat is toch aorig, dat ik op 't heden achtentwintig husies van hool-an in Stellingwarf
hebbe:
Donkerbroek, De Haule, De Fochtel, Appelsche,.
OosterwoOlde, Makkinge, Langedieke, Ni'jberkoop, Else, BerkoOp, Ni'jhooltpae, Der Izzerd,
HooltPae, De Hoeve, Noordwoolde, De Blessepeperge, Wolvege, Oolc3.e- en 'Ni' jlaemer, Spange, Blesdieke, MunflikebUren, Scharpenzeel,
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De Langelille, Sliekenborg, Ni' jtriene, Sunnege-Ooldetriene, Steggerde."
Alliend Bull, daor is flog glen groep. Ok in
Vinkege zol 1k graeg nog een groepien bi'j mekeer zien te kriegen.
Om viotter te warken, bruken we o±'kottings
veur de naemen van de dorpen. Hieronder ziej'm
die ofkottings, in percies dezelde volgodder
as de plakken hierveur.
Db,.Dhau, Dfo, App, Ow, Ma, Ld, Wbk, El, Obk,
Np, Diz, Op, Dho, Nw, Pe-Dbl, Wol, Olae, Spa,
Edie, IViun, Sz, Dla, S1o, Nt, Sun-Ot, Ste, Bu
(Buil).
Wie dat wel binnen, die "we", daor 1k et de
hieltied over hebbe? Be Stellingwarver Schrleversronte, en . . . et Nedersaksisch en Fries
Instituut van de Rieksuniversiteit in 0-runningen. El Nedersaksisch Instituut van Perf. dr.
H. Entjes drokt de kaorties, en verstuurt die.
Be kaorties wodden deur mil weer bi'j mekeer
geerd en verwarkt, aj'm ze opstuurdhebben.
'k Hebbe nl. een studente-assistentschop an et
Nedersaksisch Instituut (I dag) en et Fries
Instituut (i-') - zodoende kan ik riekelik veule tied in et Stellingwarfs stikken. 'k Hod
miIj veural doende mit et opgeren van woorden
uut schriftelike Stellingwarver tael, veural
uut et wark van H.J.Eergveld. Daorriaost dus
al die kaortis, die een overzicht geven van
hiel Stellingwarf!
Oe, ia een belangrieke vraoge flog, die'k nog
haost vergeten zol. Hoe lange duurt dat nog
mit dat woordeboek? Bat wodt nog jaoren
Want een tad. het meraokel veule wootden en
uutdrokkings. Mar we bin uut aende, en de
Stellingwarver Schrieversronte breidt zien meugelikheden nog de hieltied uut. Noween studente-assistent an 'I wark veur een halve weke,
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en... mit ien oktober, een jaor laank, een
administratief warker in dienst, veur et
Stellingwarfs archief, De Ovend en... et
Woordeboek!
Et Stellingwarfs Woordeboek is nog niet eerder
zo groot anpakt. Et zol oons al reer toe lieken as we zo niet een hiel aende kommen. In
Stellingwarf pakken ze vaeker mit mekeer an,
en dan komt et d'r!
Mit vraogen, opmarkings en zo, kuj'm altied
bi'j mi'j te rechte. Op deensdag en woensdag
bin ik op et Fries Instituut te berieken, mien
till.no. daore is (050) 115551. In et weekaende in Ni'jberkoop: (05165) 371.
Belangrieke adressen van De Ovend en de Stellingwarver Schrieversronte vienen jim op een
eer plak in dit blattien.
Hoe vullen we de kaorties in?
Een veurbield van een goed invuld kaortien
van oonze groep uut Blesdieke.
Plaats:

1560

£cQ

brk
Kunt u een zin maken met brôk
I)brok,deel; 2)groot stuk,groot persoon

I) 'k Ht

kke

c1. kL

2) Wc& iy r.
Wat dat eerste bràk anbelangt: pattie meensken zeggen: brke, ere meensken zeggen brk.
As beide menieren van zeggen veur kommen,
wodden ze beide op et kaortien zet. Nee, alle
Stellingwarvers zeggen dit soorte dingen ok
niet altied liek. Een singeliers veurbield
kwam uut Makkinge, waor jas veurkomt, mar in
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et Stellingwarfs is et toch eers altJed
jasse.

Nog een aorig gevalL: breugeman veur bruidegom
kwam er uut Ni'jtriene, (Drents: Runen en omgeving: breugeman; Fries: brgeman) mar eers
nargens, 'oehalve dan dat d'r goenend weren,
die d'r van heurd hadden.
Dan nog een peer aorige dingen over kaortien
no. 1533. Naost et algemiene zweren en zwetsen (mit daorbi': zwetser, zweer1ouul) komt
veur:
drusen (druser)
Bu.
pochen (pochebuul)
0.
opscheppen, beren (wiendhapper)
Dhau.
pochen, druusken (pochebule, druusker)
Dho.
(pochebule)
Dia.
druusken (druusker, wiendbuul, pocheEl.
buul)
bulen,
bluchen,
poesten
(dikke
buul,
Ma.
poester)
broesen, pochen, blaozen
Mun.
blaozen, beren (wiendbuul, wiendhapper)
Nbk.
(pochebuul, opsnieder, lefbuul, zwetsNp.
buul) "Die is aorig bluusterig"(pocherig). (uutspraoke van Be Miente)
pochen, blaozen (pochebuul)
Nw.
(druusker)
Obk.
opsnieden, druusken (druusker, pocheOp.
buul, opblaozer)
opsnieden, druusken (In Ow. is druusOw.
ken bi'j ien persoon vaag bekend, een
eer daenkt dat et van Else komt)
(pochebule)
Spa.
(pochebuul)
Sun-Ot.
(pochebuul)
Sz.
Wat druusken angaot: Dfo, Dhau, Ma, en Sun-Ot
hebben dit zeker niet, is bi'j naovraog bleken. As we es overzien in wat veur plakken
dit woord leeft, dan dot blieken dat dTr an
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de Oostkaante een tippe of mist, en van de
Westkaante een nog yule grotere tippe. Mar
toegelieke dot blieken, dat daor vaeke pochebuul of pochebule veurkomt!
UDriescherntt of zok-zo-wat, et Drentse veurMeld, komt hier dus niet veur. Mar dat het
iederiene al murken: de verschillen mit et
Drentse vraogespul is vaeke ommeraek groot.
Op 'e baand he'k ok verscheiden gesprekken mit
verschillende groepen al opneumen. Een interessaant geval is et woord peer in b.v. !teen peer
huzen". Et. was al bekend, dat op hiel wat plakken ok pèêr zegd wodt, mit een heldere, lange
e, zoas et woord militair die in 't laeste stok
het, en zoas wi I j die ok in waeter zeggen.
Waor pe
''
er, en waor peer zegd wodt, kuj' argens
aandersin disse Ovend op een kaortien zien.
Niet alle dbrpen bin op dit punt al bekeken,
mar et onderzuuk an now toe geft toch wel an,
hoe de verhoolding zo ongeveer ligt! In een
stokmennig plakken kommen beide vormen veur:
de getallegies d'r biIj geven an, hoeveul van
de meensken wt zegd hebben.

I

Humor uut Stellingwarf

1

de woordeboekgroepen in de verschillende
plakken is et vaeke ien bonk humor. Woordeboekgroepen bin toegelieke soms ok haost een
kabaretgroep.
Vraoge: Tegen Dominee zuj' daenk' niet zo
gauw ie of jow zeggen. We hebben al murken,
dat ze dan vaeke zeggen:
"Wil domenee ok een koppien koffie". Mar hoe
doej' dat bi'jglieks bi'j een advekaot?
Jim zeggen toch niet: "Wil advekaot ok een
koppien koffie?"
Antwoord: Nee heur, zo van: "Wil advekaot lieBiIj
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ver een glassien advekaot" zeker! (Makkinge)
Vraoge: Een kot stok hoolt, hoe zeggen jim
dat hiere, hoe spreken jim dat hier uut?
Antwoord: Now, zoks numen wi'j hier een knuppel! (Hooltpae)
Vraoge: Hoe zeggen jow dat percies, dat piepe:
mit I n lange of een kotte ie? Fiepe of Piepe?
Antwoord: 't Is wel een lange ptepe, mar ik
zegge van piepe! (Hooltpae)
Volksriempies uut Stellingwarf]
I

Zo ik al schreef, et stikt soms van de humor
bitj oonze woordeboekgroepen.
Soms kommen d'r ok van die aorige verhaelties
of riempies op le bodden.
Zo heurde ik van Vrouw Bijstra uut Makkinge
et volgende opzegvassien. Ze gongen mit de
iene haand de vingers van de aandere haand
1i'j langes:
doeme
•wiesvinger
middelvinger
ringvinger
pinkien

Doempien
Fiedelpoempien
Klaos Dampien
Pieter Hampien
Lietse Puk

004,

too

De heer Schurer van Ni'jberkoop, hi'j gong
in Makkinge naor schoele, hadde et zo:
Doempien
Fiedelpoempien
Klaos Hampien
Fiedelpampien
Lietse Foes (of: Lietse Puk)
Disse dinkies wodden opzegd, as oolderen een
klein kiend op schoot hadden.
Bi'j et pinkien wodde Lietse Puk zegd. Dat

-
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kan een anwiezing wezen dat et riempien van et
Fries overneumen is. le kun je liekewel Ok fldaenken, dat ze "uut de gek" et Friese "Lytse"
overneumen hebben.
Vrouw Bijstra en de heer Schurer gavven ok flog:
Doempien had een keugien kocht
Likkepot had 'rn naor huns toe brocht
Lange Jood het 'm steuken
Ringeling het de wossies maekt
En 't kleine ding het alles opeten
Ok aovens, aj' op bedde gongen, had Vader van
die verhaelties, vertelde de heer Schurer rni'j.
lene van de woordeboekgroep in Ni'jberkoop
kende van heur Beppe, die van Oosterwoolde
kwam, et volgende opzegriegeltien:
"Ruur omme de bri'j en kook dunne
Et is veur de scheper van BuLL" (of: schepel ?)
Et lopt zo in de maot, dat ie zollen haost
zèggen, et moet wel een vassien west hebben.
Wie kan oons wieder helpen? Wel weten we, dat
et opzegd wodde bi'j et ruren in de bri'j.
Op 'e wieze van "Alle Eendjes" zong de woordeboekgroep van Be Fochtel veur oons:
"Aachter op 'e Fochtel is 't knollegruun
bevr eur en
Falderalderiere, 'n knollegien of viere"
of:
"Aachter op 'e Fochtel is 't knollegruun
bevreuren
Alle boeren treuren. Alle boeren treuren"
Tot zo veer ni'js van de woordeboekers.
Henk Bloemhoff
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Op dit kaortiefl is te zien waor as in
•
Ste11iflgWar peer, pr en pa-,-, zegd wodt.
4-:1 - vier meensken in de woordeboekgroep
zeggen peer en iene peer.
1:2 - iene zegt peer en twiee.
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WOLVEJACHT I
in
HOOIJTPAE
J

historisch verhael van
Johan
V e e n s t r a

Mit een peer lange uuthaelen begint de haene
op et buurtien van Albert Haarms in Wolvege
die morgen te kri'en. Et lopt tegen vufen.
in et oosten, boven Hooltpae, wodt et staorigan loohtiger. Ben niTje dag kondigt him an.
Donderdag is 't. Donderdag de 28-ste april van
et jaor 1712.
Albert Haarms rekt him nog es een keer uut.
Butendeure kri'jt de haene nog een keer. I t Is
tied om er of te kommen. Mit het hiTj de bienen buten 't bedde en gript hi'j op le taast
naor zien kleren. Vandaege is 't de grote dag.
As dommiet et wark an de kaant is, gaot hiIj
naor Hooltpae. Laor de wolvejacht. Et geweer
het hit gisteraovend al klaor zet in de hoeke
van de kaemer.
Ben protte manluden kommen d'r die donderdagmorgen betied of. Manluden uut Wolvege, uut
Sunnege en Ooldetriene, uut Ni!jlaemer en Ni'jhooltwoolde, uut Jier Izzerd en Hooltpae. Ze
moe'n allemaole op 'e jacht vandaege.
tTD'r of Ties. Et is tied kerel. Dommiet bi'j'
te laete." Femmegien van Ties Aebeles in Hooltpae geft heur kerel een pork tussen de ribben.
'le moe'n de geite melken veurdaj' vot gaon
Ties. Kom dTr of kerel! Douk kommen G-eert en
Fedde de weg dwas en dan moe'n ze nog op je
waachten ok." Ties kornt stunende overaende.
IIs waor Ok. Ze moe'n op 'e jacht vandaege.
Fuj wat een tied om van bedde te kommen. G-aepende struupt hiIj zien buisien an.
In Ni'triene is al een koppeltien manluden
onderwegens. Een peer mit een geweer. Aanderen
mit huvrken en stokken. Jaegers en drievers.
nrok praotende lopen ze langs et kleine ni'- 13 -

trienster karkien. Et het zien beste tied had
zo te zien. As d'-r niet gauw wat an daon wodt,
wodt et een brakke. Wube Folkerts, de tapper,
staot veur zien harbarge as de manluden veurbi'j kommen. "Zet him op mannen," ropt hi'j.
"Tot vanaovend Wube. Zet de flesse al vast mar
klaor maotY"
Staorigan wodt de koppel manluden groter. In
Sunnege kommen d'r goenend bi'j. En in Wolvege
sluten Albert Haarms en zien maoten heur d'r
bi'j an. Een toeke jaeger die Albert, dat wet
iederiene. Een peer kerels kieken ofgeunstig
naor zien geweer. Ze stappen wieder op Hooltpae
an. Et is niet botte veer meer.
Op Der Izzerd gaot Jannes Albers de deure uut.
"Veurzichtig wezen Jannes!" Grietien kikt him
nao as hi'j de dam uut gaot. Zien buurman
staot al op him te waachten. "Zuwwe mar langs
de steense, wat donkt jow Jannes?" Jannes nikt.
"Ba's et kotste pad ja." En langs de hoge muren
van de steense van de Idzerda's gaon Ok zi'j
onderwegens naor Hooltpae.
D'r staot knap wat premie op as d'r vandaege
een wolf pakt wodt. Honderd rieksdaelders! Be
beide Stellingwarven, Opsterlaand, Schoterlaand en heur deputeerden hebben et er graeg
veur over. Die smerige wolven maeken veur duzenden schae. Hoeveule schaopen zollen ze de
laeste jaoren al wel niet dood beten hebben.
Hoe gauwer as dat tuug opruumd wodt, hoe beter
as 't is. Daoromme wodt er zonder medelieden
jacht op maekt. Mit geweren en mit paanden.')
Hoe meer as d'r dood maekt wodden, hoe beter
as It is.
In Hooltpae is et onder de bedrieven een drokte van belang wodden. Uut alle drpen bin de
jaegers persent. Et waachten is op de grietman mit zien siktaoris. Een schoffien laeter
kommen ze d'r an. Jonkheer Duco van Haren het
er nocht an vandaege. Mit zien 34 jaor is 't
nog een jongkerel. "Bi'j'm d'r klaor veur man- 14 -

luden?" De grietman kikt de ploeg bi'j langes.
"We kun d'r op los Jonker." Be siktaoris geft
hier en daor een peer anwiezings. Wet iederiene zien plak? Drievers, jim weten hoe as jim
lopen moeten? Striepe veur striepe op naor de
Scheene. Niks overslaon. Bos, onlaand, venepetten, overal kan dat tuug zitten. Is alles dudeuk? Duco van Haren geft et teken. Be wolvejacht in Hooltpae is begonnen.
Perceel veur perceel wodt bejacht die dag. En
allemaole veur niks zo te zien. Gien wolf lat
him zien. "Bat wodt niks vandaege," zegt de
maot van Albert Haarms. "We hadden krek zo goed
thuus blieven kund." Albert Haarms haelt zien
schoolders op. "Be dag is nog niet omme Willem." Ze jaegen wieder.
Een stief kertier laeter is d'r kot bi'j de
Scheene in ienend kebaol op 'e striepe naost
Albert Haarms en die. "We hebben him los heur,"
ropt ien van de drievers. "Hi'j komt op jim
of. Ziej' him Albert?" Op et zelde mement
scht Albert Haarms zien geweer leeg. Et schot
galmt deur de bos. "Ja, ie hebben him raekt
maot! le hebben him raekt!" Jaegers en drievers
drommen even laeter am et dooie biest henne.
Ze betaasten et. Pattie geven de dooie wolf
nog een trap nao. "Knap daon Albert Haarms!"
Be grietman bekikt de wolf. "Een mooie knaop!"
As ze him laeter wegen, bliekt hi'j achtentachtig pond te wezen. "Et i/el is veur et grieteni'jhuus mannen. Schenneseer de boel niet.
Een beste dag Wigeri." Be siktaoris nikt. "Zoas de Jonker zegt. Een beste dag."
Die aovend wodt er dronken op et schot van Albert Haarms. "Daor gaoj' Albert! En dat et je
laeste mar niet wezen mag!" Hoe laeter as 't
wodt, hoe beter as de stemming d'r in komt.
Et grootste pat van de premie komt bi'j de kasteleins in de buul die aovend. Bi'j Wube Folkerts in Ni'jtriene en bi'j de kroegbaozen in
Izzerd en Hooltpae... Ze schinken
r
Sunnege, iJe
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de glassies vol. "Daor gaoj' Albert! De volgende keer bin ie an bod Wube!" Et is al laete
die aovend as de meersten op huus an zetten.
"We hebben him Femmegien. We hebben him onk!"
"le bin dronkend Ties," foetert Femmegien.
"Zo dronkend as een oele bi'j'. Struup je uut
en kom op bedde. Morgen is 't weer vroeg dag.
En hool je kop veerder, aanst maek ie de jongen
wakker." Ties Aebeles kropt mit zien dronkende
kop naost Femmegien. De dag is omme. Et was een
blinders mooie dag!
Oprnarking: De grondgegevens veur dit. historisch
verhael van Johan Veenstra bin echt. Over de
schutter Albert Haarms (off. Albert Harmens)
uut Wolvege is nog bekend, dat die in de naacht
van 21 op 22 oktober 1717 een wild varken
scheuten het. Ok in Hooltpae. Die kwammen hier
krek as wolven riegelmactig veur. Zels in 1810
bin d'r nog twie wilde varkens scheuten. lene
op Der Izzerd en iene in Ni'jhooltpae.
Be schriever het de gegevens uut: JACOB HEPKEMA,
Historische Wandelingen door Friesland.
') paanden bin: netten.

voetballen
Een transfer en traktement
Stadion en sterren
Hysterie en Heineken
Wat bloed en botbreuken
en argens nog een voetballe
Karst Albert Berkenbosch
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B I K K B I B N
zoas dat speuld wodde om 1900 henne deur de
schoelernaegies in NiTjlaemer
Ben 'oikke.l is een koot'oottien nut een dierepote. De bikkels, die veur dit spullegien bruukt
wodden kwammen meerstal nut een geite-, hatte-o± schaopepote. De kiender hadden et liefste
do 'oikkels nut een geitepote, want dat weren
de kleinsten. Kiender van boeren die et wat
beter beuren mocht hadden Ok wel keur!stbikkels,
die koj' in de winkel kopen. Bat weren hiele
mooie kleinties, van tin.

een_hikkel

An een 'oikkel zitten dudelik vier verschillende kaanten en die hadden alle vier-, een naeme.
D.e •kaante waor de bikkelet stevigst op staon
kon wodde staonderties nuumd. Daor tegenover
zat de kaant van et essien. De bolle kaant
was et boekien en tegen et boekien over zat
et gattien. De kiender wollen op heur meniere
wel es wat hollaansachtige woorden bruken en
dan wodden de naemen: standerkes, buikes, essekes en gattekes.
- 17 -

Veur et spullegien weren vier bikkels neudig
en een katsjeballe. Een stok of vier, vuuf
maegies gongen in een kringegien zitten en
dan kon et beginnen. Wie d'r beginnen mocht,
wodde wel es omme iene-miene-mutterd, mar et
was vanzels Ok wel es de bertaolste!
Die begon hadde de vier bikkels in de rechterhaand en de balle in de linker. Wie links was
deed et krek eersomme. Dan wodde de balle opgooid en intied dat die omhogens gong en weer
omlegens kwam, wodden de vier bikkels op 'e
grond flapt. Intied dat dit gebeurde mos de
balle weer opvongen wodden.
De bewegingen van et kiend mossen vliegensvlogge uutvoerd wodden, en toch sekuur: de balle mooi recht omhogens en de bikkels mooi viak
bi'j mekeer op 'e grond. Aanders lokte et
nooit!
As de bikkels op 'e grond laggen en de balle
was opvongen, dan wodde dtr keken naor de
staand van de bikkels. Waor de meerste kaanten
van omhogens laggen mos ze mit deurgaon. Iaggen ze alle viere ongeliek, dan mocht ze zels
weten waor as ze mit deurgong, mar ze mos dat
wl zeggen. Laotn we es annemen, dat er twie
laggen mit de s-kaant omhogens, iene mit een
boekien en iene mit een gattien bi'jveurbield.
Dan mos de speulster deurgaon mit de essies.
Dat gong zo:
De balle wodde weer opgooid en opvongen en intied mos iene van de niet s"-bikkels mit de
rechterhaand ommedri'd wodden, totdat de s
boven kwam. Ze mocht drie keer perberen. Niet
klaor: of! Volgende. Balle niet vongen: of!
Volgende.
Lokte et wel, dan kreeg ze ok nog drie keer de
kaans om de vierde bikkel op essies te driTen.
Lokte dat, dan was de eerste ronde ofwarkt.
De speulster mocht dan weer van veuren of an
beginnen, mar dan mocht ze de s-kaant niet
weer bruken. Ze kreeg dan weer bi'j elke kaant
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van de bikkel drie kaansen.
Ze was hieiLemaole klaor, as ze zó alle vier
bikkelkaanten ofwarkt hadde, mar dat lokte
haost nooit, he'k wel 1egrepen. Dr was handigheid, sneiheid en een protte concentraosie
veur neudig om d'r hielhuuds deur te kommen.
Een floddertroel kreeg et nooit hielemaole
klaor!
Een stok of wat kiender konnen dtr tieden zute mit wezen!
J.W.Nijholt
De veurige Ovend had een vekaansie-groet.
Hoe laete in de tied we nog an oonze vekaansie hangen, dot mar al te vaeke 'o1ieken Pas
now nemt ien van oonze leden:
Ofscheid
Trek de dekens mar van bedde
Smiet de laekens op le grond
Gao de prullebak mar legen...
We gaon naor huus, naor oonze hond!
We hebben hier een boel geneuten
Mar an alles komt een end.
't Wark staot weer op oons te waachten
Bat bin we ja glad ontwend.
We gaon de rekening betaelen
Mit een stevig overschot.
Bat komt in een stienen varken
Bat is hiir vekaansiepot!
Be baos die staot oons uut te zwaaien:
G-oeie heur, tot ankem jaor!
It Komt bi'j leven en gezondhied
Vaast en zeker wel weer klaor.
Peggy Klinkhaemer
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Fsalmvertaelings van 0 e n e B u 1 t
Zoas we al zegd hebben, nao die van Veenstra,
psalmvertaelings van oons lid Gene Bult.
psalm I
Twie wegen
I. c-elokkig, de man die niet lopt
in et beraod van de kwaoden,
niet staot op de straote van schenneseerders
en niet zit in de ronte van spotters,
2. mar nocht an de anwiezings van de Here het
en zien wille overdaenkt, dag en naacht.
3. As een boom is hi'j an et waeter,
die vrucht dreegt op zien tied;
zien blad zal niet verdreugen.
Tot wasdom komt al wat hitj dot.
4. Hoe eers de kwaoden,
die as kaf binnen: de wiend blaost et vot.
5. G-ien kwaode blift staon veur et recht,
gien schenneseerder in de raod van rechtdoeners.
6. Want de Here kent de weg van rechtveerdigen,
mar et pad van kwaoden lopt dood.
vertaeling:
Oene Bult
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psalm 8
God en meens
2. Here, oonze God, hoe vol macht is jow naeme
over de hiele eerde;
geliek hiTj jow groothied
verschienen dot an de hemel
3. uut de mond van kleinties, et goelen van
een kiend,
/
jow vermeugen vaaste maekt,
dat jow tegenstaanders et weten,
dat vi'jaand en versteurder et zwiegen d'r
toe doen.
4. As ik jow hemel zie, et wark van jow yingers,
die maone en steerns daor stelt,
5. wat is dan de meenske, dat ie naor him
ommekieken,
meenskenkiender, dat ie die anzien?
6. Toch heb ie him haost goddelik maekt,
mit weerdighied en schoonhied kroond,
7. heerser maekt over et wark van jow hanen.
Alles heb ie an zien voeten legd:
8. de schaopen, et hoornvee
en de aanderen, de dieren in et veld,
9. de voegels in de locht, de vissen in de
zee
en alles wat daorin huust.
Here, oonze God, hoe vol macht is jow
naeme
over de hiele eerde.
vertaeling: Oene Bult
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Van G-ezangen en een Paternoster in et
Stellingwarfs (2)
"Misschien dat in Be Ovend een discussie los
kommen kan.. ." schreef ik in Be Ovend, jg. 3 9
nr. 4, blz. 23. Daor komt dan now al wat van,
want van de heren 0. Eult en G. Bent kregen we
een peer opmarkings toestuurd.
Be heer Bent daenkt dat këuninkriek van et
Oonze Heit niet bili de kathelieke meniere
heurt. Naovraog bi'j een katheliek lid van de
Stellingwarver Schrieversronte leverde wél
keuninkriek op. 1k nam twie kathelieke veurbielden uut et boek dat in de ni'jsies nuumde
Ovend angeven staot. ilut dat zelde boek nam ik
ok veurbielden veur de Prot. meniere: de heer
Bent vint uet kwaoie' niet etzelde as "den
bozett (nl. de duvel, et duvelse), daorom zol
de Prot. meniere niet hielemaol uut de varve
kommen wezen. Inderdaod, haost alle veurbielden laoten dekweade zien. Et aspect van die
ttpersoonlikhied duveltt had beter beweerd blieyen kund, zeker as we een zo goed meugelik
Prot. Oonze Heit maeken willen; al zol et
kwaoie dichter bilj mien idenen liggen, de
kwaoie was as vertaeling beter west.
Be heren Bent en Bult vraogen beide naor et
woord heit: hoe dat zit, is et gien Fries?
Misschien van oorsprong; et zal uutzocht wodden moeten. Mar d'r is nog wat eers. Hie! veul
Stellingwarver femilies, en die hoeven dan echt
gien Friese Heit of Mem te hebben, zeggen thuus
Heit. Van ooldsher ligt dat al zo. Op verscheiden plakken in West-Stellingwarf ligt et niet
zo, mar et blift de vraoge, of heit daor misschien ok verdwenen is, of dat et d'r nooit
west het. Is va of vader wel zo typisch Stellingwarfs? Alle drie vormen kommen veur. De
vorm heit zit van ooldsher in hie! Oost-Stellingwarf, en in een diel van West-Stellingwarf.
le meugen ok niet vergeten, dat hiel veul ge- 22 -

zinnen et Hollaanse "modewoord" vader overneumen hebben, en Heit totaal kwiet raekt binnen.
Mar wat et Oonze Heit anbelangt, as d'r plakken binnen waor heit niet zo "lekker ligt",
dan kuj' tooh rustig Vader, Va, misschien wel
Vaoder invullen? Al liekt et laeste ml' j eerder Drents-Overiesels toe as Stellingwarfs.
Nog len ding: iene as Bergveld, de schriever,
bruukt ok altied Heit. Zol die niet een zo
Stellingwarfs meugelik woord perbeerd hebben
uut te zuken?
"Bi'j et Oonze Vader moej' d'r rekening mit
holen, dat et gemlensohoppeilk in een stokmennig taelen toegelieke uutspreuken wodden
kan, zonder uut et ritme te valen", schri1t de
heer Bult. Bat zol mooi wezen, as et kón. Mar
ormules" die zo
et gaot in de eerste plak om
goed meugellk vertaeld wodden moeten. Be vertaeling is belangriek. D'r hoeft niet zongen
te wodden.
Et veurige keer nuumde veurbield geft hiele
riegels "Us Heit"- en: mar al die dingen kun
niet toegelieke uutspreuken wodden. Wel ongeveer, mar daor kun oonze Stellingwarver menieren ok we! bi'j. Wat miIj liekewel opvaalt Is,
dat de heer Bult zien psalms niet in 'e maote
en in dezelde riegellengte's snidt. Zo blieven
et glen psalms. Et bin parafraserings, omschrievings, en daor heb ik op himzels netuur11k wardering veur. Et liekt me toe,. dat de
karkganger, en niet allienig die, méér hebben
zol an psalmvertaelirigs as die van Veenstra:
die bin neffens ' miIj goed vertaeld, en ze bin
te zingen. De heer Bult stuurde ok een oecumenische menier van et Oonze Heit in. Die zuwwe
in de kommende Ovend zien laoten; we kun dan
ok op nôg een peer opmarkings van him ingaon.
We weren vanzels slim bliede mit alle reakties: oonze daank. Dat we et op verschillende
menieren bekieken, is niet slim. Belangriek
is, daj' je d'r mit doende holen, en dat de lezer zien miening d'r over kriegen kan.
Henk Bloemhoff
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krummeltien
D'r is positief reageerd op et verzuuk van de
Stellingwarver Schrieversronte, om subsidie
te kriegen veur een warkkracht. len en aander
is meugelik deur de interim-regeling jeugdige
warkiozen. Een dergelike subsidie wodt veur
een jaor verliend. Uut de kandidaoten het de
stuurgroep de heer Jacob Nijholt uut Oosterwoolde keuzen. Op I oktober is hi'j mit zien
wark veur de Schrieversronte begonnen. Hi'j
zal him veurnaernelik doende holen mit woordeboek- en archiefwark, en wark veur De Ovend.
0000000 0000000 0000000000000000000 000 00 000000 000

DE BRIE BEELTIES
Vaeke heur ie de meensken zeggen: "As die karke, as dat huus es praoten kon, wat koj' dan
een protte heuren." Zo is 't docht ik ok mit
aandere dingen. Oolde femiliepetretten, kiokken, diggelgoed en nuum mar op. As een vremde mien drie beelties zicht, zal hilj misschien ok daenken: "As die es praoten konnen."
Mar ik weet allienig mar, hoe as et mit die
beelties gaon is.
Zoe'n zestig jaor leden stonnen ze in een galanterie-winkeltien in Oosterwoolde, dat stellegien. Twie vrouwgies en ien mannegien miteen sikkel in de haand. Mar zokke mooie kleerties en kleurties, daor konnen ze beslist niet
mit op 't laand. Et vrouwgien in de midden het
een krfien op 'e rogge en iene an de aarm.
Doe mien Va en Moeke de femilie bericht deden,
dat ze trouwplannen hadden, gong een nichte
van mien Moeke es in dat winkeltien ommekieken.
Van alles leuten ze heur zien, mar op 't aende
besleut ze toch: et mos een herinnering veur
laeter wodden. Wat veur de pronk. En doe ze op
et f'esien in Tronde te fie1seteren kwam, gaf
ze mien Moeke -mooi inpakt- dat presentien.
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Ze was d'r slim 'oliede mit, mien Moeke, en et
had ok vaast een mooi plakkien kregen in heur
kaemer in Berkoop. Mar mien Beppe had d'r ok
wel zin an, mien Vaders Moeke dan, en die wus
heur te bepraoten. Et was een minne tied, zo
krek nao de oorlog '14-'18. Ze had nog wel een
pietereuliestel, wat pannen, waor ze ok slim
mit redded weren, mien oolden.
Ze zollen veur een posien ruilen, en zo gong
et. Zo kwam 't, dat ik as joongien as ik bi'j
Fake en Beppe uut van huus was, altied vol bewondering naor die beelties keke: ze stonnen
allied op etzelde plakkien boven op de linnenkaaste. En zunig en wies dat mien Beppe daor
mit was. G-ien iene mocht d'r an kommen, zo bange was ze, dat ze breken zollen. Krek omdat ze
d'r zo wies mit was, daenke ik, dat mien Moeke
et laeter mar zo laoten het, doe ze in Amsterdam woonden. As kiend, wete ik wel, mocht ik
d'r graeg naor kieken en fantaseerde d'r hiele
verhaelen bi'j. Over de oolde tieden, doe de
meensken zokke mooie kieren an hadden.
Zo gong de tied; een twiede oorlog kwam. Doe
mien Fake en Beppe in t46 uut de tied raekten
nam mien Va ze mit nao de laeste begraffenisse.
Doe pronkten de drie beelties bi'j oons op et
dressoir in de kaerner, an kon ik d'r vaeker
naor kieken. 1k vun ze nog altied slim mooi!
Zo bleef dat jaoren, tot oonze yolk naor een
kleinder husien gongen, en wat opruumden. Ze
wussen onderhaand wel, dat ze mi'j mit die
beelties geweldig 'oliede maeken konnen, en dat
deden ze.
Now staon ze al jaoren op et bovenste rim van
mien eupen kaaste or-der een t.v.-lochien. 1k
kieke d'r vaeke nog es naor. "Zo," zullen jim
zeggen, "is dat now de hiele geschiedenisse
van die beelties?"
Hoe reer een ballegien rollen kan, he'k veur
et laeste beweerd, want dat die beelties now
nog in mien kaaste staon is iene van die klei- 25 -

ne wonderties, die in elk leven gebeuren. Had
mien Moeke ze niet ruild, dan weren ze in 1943
bi'j et bombardement -dat Ok oons huus doe
trof- mit wegraekt. Dat gebeurde mit al mien
boekies en spullegies uut mien jeugd. Misschien,
da'k daoromme zo bliede bin mit disse ttdrje
beeltiestt.
Albert Jaeger

Boekies in et Stellingwarfs bin
aorig veur je zels of.. om vat te
geven as kedogien mit Sunderklaos,
de Kastdaegen of een verjaordag.

uEen haandvol speulgoed' van Jouk,
80 bladzieden verhaelen en riempies
mit tekeningen van Fred Zoer.
6,50
"Wilde gaanzen" van Johan Veenstra,
101 bladzieden verhaelen en riempies
mit tekeningen van Sietske Bloemhoff.
7,50
tiFoddelpennerit j" van Henk Bloemhoff,
64 bladzieden riempies en lieties
mit foto's van J.van der Duin.
5,-

s

Bestellen bi'j: Stellingwarver Schrieversronte, Binnenweg 3, Ni' jhooltpae.
05610-8252

- 26 -

Een streupersverhael

j

Oolde Kast kon mooi vertellen over zien beleitj vroeger een
venlssen van I t streupen, dat hboel daon hadde. le konnen as toeheurder dan
opmarken hoe'n hiel aander tiedpark et west hadde In Kast zien jonge jaoren. Be meensken weren
doe nog zo onrustig lange niet, en de netuur
was nog ongerept. De waeters weren doe nog rivieren, zoas de Kuunder en de Lende. Et arbeidersvolk zat in de winter vaeke zonder wark en
kreeg ok gien steun. Ze mossen mar zien dat ze
mit heur gezinnen deur de winter kwammen. Et
leven was had en d'r was aarmoede. Bi'j de zommer was er wark genoeg, zoas baggelen en mi'jen
bij de boer. Dan was It weer wat beter. Mar de
winters konnen lang en streng wezen en aj' de
keunst verstonnen om een haeze te strikken, haj'
toch nog es een goed stokkien vleis in de panne.
Et was weer in de winter en 't vreur dat et
kraekte. Be kri'jen vullen dood uut de bomen,
mar de haezen zaggen er dikke uut. Er was in de
buurte niet veule meer te vangen, mar It was
bekend, dat in de grote Vegelinsbossen wild genoeg zat. Mar 't was haost glen wark om daor te
streupen, want et wiemelde daor van de oppassers.
Mar toch wollen Kast, Boele en Wenas8is daor te
streupen. Et kon now mool op 'e redens, want
alles lag dichte en er was deur It hoge waeter
een hiele boel laandles. It Was wel een hiele
tocht zo van Wolvege naor de grote bossen tegen
de Jouwer an. D'r lag Ok sni'j, mar deur de
voele oostenwiend weren hiele aenden kael steuyen en hiel goed te berieden.
Ze weren altled al maot west en ze weren vaeke
mit mekere in de ploeg van 't baggelen en kenden mekeer goed. Zo trokken ze op een heldere
mar Ok koolde dag d'r op uut. Et gong op de
overzet van Sieben Hille an en zo over de Kuun- 27 -

der over 't laandies en over de Van EngelenVaort op de Vegelinsbossen an. De zunne
scheen over de snili en toch hadden ze de mussen nog over de oren, zó koold was 't. Zo tegen zoen ure of elf kwammen ze bili de bossen
an. Et lag allemaol op akkerties mit wieken
d'r deur. Et. wiemelde van de wildpaeden, en
elk veur hirnzels zette zien eigen strikken nut
in de wiekwallen. Mit een peer uren was dat
daon, en de weerommereize wodde weer angaon,
zo ongeveer 't zelde pattien langes. Ze hadden
wat eteri'je in de buse en onder 't rieden
atten ze heur broggien op. Zo :weren ze nog al
ornschiks veur de aovend weer thuns. 't Wodde
weer een koolde naacht, en et sni'jde Ok weer
een betien. Dat. gaf wel een veilig gevuul,
want ze hadden nog al wat spoor maekt, en dat
was now weer wat vot. Et was nog lieke mooi:
dat steuf zomar weer glad deur de wiend.
Ze kwammen weer biIj mekere, en, in spanning
wat es in de strikken zitten zol, gongen ze
d'r weer op of. Weer tegen zoe'n ure of elven
kwammen ze an. 't Was vredig en stille in de
bossen en vlogge gong elk veur himzels zien
eigen strikken bi'jlanges. Kast had twie haezen. Menassis een haeze en een knien. Boele
had ok wat en was Ok iene kwiet raekt deur 't
ofdri'jen van een strik. Zo raekte die an 't
zuken, dat hi'j doolde nog al wat bili de aanderen weg. Zo stonnen Kast en Menassis nog een
posien te waachten, en op iens kwam een grote
hond uut een bospattien op heur an en hegon
heur te besnuffelen. Mar It was een goeie Laoban en dee niks. Ze keken wel een betien nuver
op. Mar 't duurde mar even en daor kwammen Ok
twie kerels mit grune pakkies an de bos uut
en dat weren netuurlik oppassers. Kast en Menassis hadden It wild op te rogge en de redens
al onder. D'r wodde halt reupen, mar ze zetten
de sokken d'r in, en over It gladde ies weren
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ze al gauw een aende vot. De kerels, op heur
leerzen, gleden alle kaanten nut en staekten
al gauw de aachtervolging. Mar Boele was d'r
nog niet en aachter een dikke rietkraege,
veilig uut de buurt van de oppassers, gongen
ze even zitten te waachten. Boele wus nog van
niks mar biIj It ofdolen wol hiIj mittertied
toch weer contact hebben mit zien maoten. Now
moejt weten dat hi'j allied een fluitien bi'
him hadde. Hili zat nog in de bos op een wiek
en bun krek de redens onder. H±j haelde et
uluitien nut de buse en schril kionk et geluud
deur de locht. Wat zol hiIj schrokken wezen,
doe de grote hond ok biIj him kwam. Dwas deur
de bos henne kwammen de oppassers ok op him
an. Doe begon hi'j inienen te begriepen, dat
et mis was mit de zaeke. Kast en Menassis zaggen dat hili mit grote vaort uut een wiek
stoeven kwam, en op gien tien tree of, de oppassers aachter de broek hadde. Ze histen de
hond aachter him an, mar 't goedelike beest
dee Boele niks. Boele kon goed rieden en de
kerels konnen niks beginnen op It gladde ies
en gavven et op. Mit grote spanning en de haeze in de haand kwam hi'j bI'j heur. le kun begriepen dat ze doe sto±' tot praoten hadden.
Veilig en wel mit goed spul veur Mem-thuus in
de panne gongen ze weer op huus an, mar ze
hebben d'r mar nooit weer west te streupen.
't Was ok op 't nippertien, of ze hadden d'r
biIj zeten.
Wube Lamers van de Kuunderwal

copie veur de volgende Ovend inleveren
veur 29 november.
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WrkAn '2
De niet warkende warkende jongere
zag de directeur
in ien van de directie-stoelen zitten
en docht:
Collega
Karst Albert IBerkenbosch

Ze wussen van niks
Lessend konnen we op 'e tillevisie een Duutse
propagandafilm bekieken. lene uut de Twiede
Wereldoorlog. "Triumph des Willen" hiette die
film.
Aj' dattig.jaor laeter vanuut je makkelike
stoel zoe'n film bekieken, dan gaot de grieze
je nog over de grauwe. le wodden d'r koold
van. le vraogen je of hoe as zoks kund het.
De opzwiepende praot van Hitler. Ne±'fens een
nochteren meenske klaore baore gekkepraot.
Mar hoe as et yolk, de duzenden die d'r naor
stonnen te luustren, d'r op reageerden! As
deur et wilde henne. Mit hanegeklap en mit
een op 'e maote roepend "Sieg Heil!". Et
klonk deur tot in de veerste veerten van de
geweldige ruumte, waor as et spektaokel hullen wodde.
En dan Hitler zels. Hi`j leut et gejubel
over him henne gaon, heurde et an, dee zien
haand een aentien in de hoogte en stille was
et. Moesstille. Dan gong hi'j wieder. As een
volleerde tenielspeulder. lene die as zien
rolle van buten kent. lene die as zien pebliek
percies wet te bespeulen en op weerde wet te
schatten. Alles op 'e tel of sekuur. Tot an
et volgende "Sieg Heil!".
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le zaggen ze staon al die duzenden. Et Duutse
yolk, dat er mit oogkleppen veur in vleug. le
zaggen ze zitten de perti'boonzen in heur
pronkerige uniforms. le weren getuge van een
"shows" die miljoenen meensken de dood in jaegen zol. le zaggen de man die zes miloen
Joden kepot maeken zol. In Treblinka, in Sachsenhausen, in Auschwitz...
En et yolk juichte, et yolk beubelde him as
een held, as een redder, as heur Fuehrer, as
heur C-ermaanse supergod.
Doe a'k dat op 'e tillevisie zag, mos ik onwillekeurig weeromme daenken an mien laeste
vekaansie. De twiede weke van mien vekaansie
kwam er an mien taofeltien in et hotel waor
as ik zat een Duutse vrouw te zitten. ilut
Frankfort kwam ze. 1k hul heur op aachter in
de vuuftig. Een kreers vrommes. Knap in de
kieren en goeie menieren. lene die wus hoe as
et heurde.
Onder ien van de maoltieden raekten we ok
over de oorlog an de praot. Ze begon d'r zels
over. Wi'j beginnen tegen Duutsers niet over
zoks. We mienen daj' dan een gevulige snaore
raeken zullen. We daenken wel es dat et Duutse yolk as gehiel spiet het van wat as d'r in
heur naeme uutspoekt is. Now stel je wat dat
angaot meerstal mar gerust.
Ja wisse, Vrouw Ingeborg uut Frankfort vun et
slimme aekelig wat as d'r allemaole gebeurd
was. Wat as de Joden overkommen was en zo wat
henne. O±grieslik mos dat west hebben. Mar ze
hadden "es nicht gewusst". Eerlik waor, ze hadden beslist niet weten wat as d'r gaonde was.
Ze wussen van niks doedertieden.
Aj' dat heuren dan kiek ie mekeer mar es an en
ie praoten d'r over henne. le willen je ok
niet argeren in de vekaansie. le willen je fesoen holen. le wel. En ie praoten wieder over
et mooie weer en daj' middags henne te zwemmen gaon.
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An dat veurval mos ik daenken doe'k die film
laestdaégs zag. "Wir haben es nicht gewusst".
Nee, dat kuj' krek daenken! Ze stonnen dtr
bi'j en ze keken d'r naor. Mit duzenden, mit
miljoenen. Ze hebben zien kund wat as Hitler
zien maoten deden, doe in de "Kristallnacht"
de Joodse winkels in puunhopen veraanderden.
Ze hebben heuren kund wat as Hitler en zien
maoten zeden. En ze hebben dat stel bejubeld.
Mar ze hebben nooit weten wat as er gaonde was.
Heuren en zien was bliekber niet genoeg. Een
bliend peerd kon zien hoe as 't er veur ston.
Zi'j niet.
Pattie Duutsers maeken d'r wel een pottien van.
Johan Veenstra

Sutelaktie wodde een groat sukses
Op 17, 18 en 21 oktober is d'r veur de eerste
keer in de Stellingwarven mit boeken suteld.
Boven de Kuunder is dit al jaoren de gewoonte.
D'r wodden daor jaorliks een sleep Friese boeken verkocht. Daoromme is et in Stellingwarf
ok es uutperbeerd. Hier lag de naodrok vanzels
op Stellingwarver boeken, mar d'r weren ok
Friese boeken te koop. D'r wodde suteld op De
Haule, op De Fochtel en in Oosterwoolde, Appelsche, Wolvege, Noordwoolde, Scharpenzeel, Munnikeburen en De Langelille. De omzet was zoe'n
5000,-! Stellingwarver boeken wodden hier,
zo as te verwaachten was, veerweg et meerste
vraogd. Meer as 500 Stellingwarver boeken gongen van de haand. Bedaankt sutelders, et was
een knap stok wark.
Re dak tie
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