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De foto's in disse Ovend bin maekt deur
verschillende fotografen en kommen uut
et archief van de Stellingwarver Schrieversronte en uut de archieven van de
schrievers en schriefsters.

Johan Veenstra/Harmen Houtman

Feest!
Dit is nommer 143 van De Ovend.. Een
biezunder nommer!
Et is van 't jaor 25 jaor leden dat de Stellingwarver Schrieversronte opricht wodde,
1997 wodt zodoende een jaor mit een
protte extra aktiviteiten. Jim bin daor in
de veurige Ovend al over infermeerd en
hebben et dus al lezen kund: we bin van
doel en maek d'r mit mekaander een
feestelik jaor van!
Et was op 29 april 1972 in de ulo van
Wolvege, daor gebeurde et, daor wodde
de Stellingwarver Schrieversronte opricht.
Mit 40 leden zetten we indertied uut
aende en een bestuur, de stuurgroep Stellingwaifs, hiette dat in die tied flog, zette
de eerste aktiviteiten op touw.
Ten van die eerste aktiviteiten was ok et
uutgeven van een tiedschrift veur de
leden. De Ovend! In september 1972
kwammen we mit de eerste Ovend op 'e
lappen.
Stellingwarver Schrieversronte en Ovend
hebben et dejaoren deur goed daon. De
Schrieversronte zit now, begin 1997, tegen
de duzend leden an. De Ovend verscheen
gewoonweg zes keer in 't jaor, een inkelde
keer wodde daor van ofweken. Dit is
zodoende nommer 143.
Dit jaor verschient De Ovend gien zes mar
zeuven keer en dat het vanzels alles mit
oons 25-jaorig bestaon te maeken. Disse
eerste Ovend van et jaor is een extra
nommer.
We hebben verschillende meensken
vraogd om an dit nommer mit te warken,
26 meensken hebben geheur an oons
verzuuk geven. Zi'j leverden elk een foto
mit een stokkien tekst. Stok veur stok
hebben ze een gebeurtenis of een peer
gebeurtenissen uut die 25 jaor pakt en
daor wat over schreven. Gebeurtenissen
die heur anspreuken hebben, die heur wat
daon hebben, die in heur onthoold hangen
bleven binnen.

De beide redakteuren Johan Veenstra en
Harmen Houtman leverden ieder twie
stokkies, niet omdat ze zo eigenwies
binnen, mar omdat een peer meensken tot
et laeste toe gien aosem gavven op oonze
herhaelde verzuken en et doe te laete was
om nog aanderen te vraogen.
Disse Ovend bevat gien uutputtende geschiedsschrieving van 25 jaor Steffingwarver Schrieversronte. Et bin 28 grepies uut
die 25-jaorige geschiedenis.
Een stokmennig zaeken kommen in de
herinnerings riegelmaotig an bod: de
jaorlikse kulturele busreize, de sutelaktie
en, uut de beginjaoren, et Harbargespul.
Misschien zeggen jim al lezende in disse
Ovend wel van: 'Och heden, is dat aiweer
zolange leden?'
Ja yolk, zolange is et aiweer leden, de tied
gaot vliegensvlogge, we bin allemaole
zovule oolder wodden, mar de Stellingwarver Schrieversronte is 25 jaorjong en
levendiger as ooit!
Fielseteerd daj'm lid binnen!

1969-1971Henk Bloernhoff

•

Van zommer '96 tot begin '71 zat ik as
gewetensbezwaorde in 'Kamp Viedder'.
Even eerder ha'k deur toedoen van dr.
T.H. Oosterwijk kontakt mit di-. H. Entjes
van Ct Nedersaksisch Instituut. Op zien
gezag bruukte ik et proefschrift van dr. A.
Sassen over et Runens om woorden of te
'raogen in een projekt van 'Kamp
Viedder' uut. Doe Defensie gien geld
kreeg, stopte et projekt nao een stokmenfig weken. 1k hul d'r we! een schoedeuze
vol materiaol an over. da'k op tochies
naor Noordwoolde, Berkoop e.o. bi'j
mekeer geerd had. In wezen et begin van
et taelkundig onderzuuk dat deur
Universiteit en Schrieversronte uutvoerd
wodden zol, mit ci woordeboekprojekt as
grootste onderneming. De foto's herinneren an ten van de eerste woordeboekaovens. De infermaanten kregen uutleg en
d'r wodde een kultureel pergrammegien
anbeuden. ok veur de gezellighied.
Ommeraek,
wat een inzet
van zovule
rneensken. En
nóg!
Diezelde
Vledder-tied
was ok nog
een aander
soort beginpunt van de
Schrieversronte. Oons
mern kwam
op een gegeven mement mit een oold
riemstok op 'c lappen, dat héCir mern
weer kregen had van een oolcle
Ni'jberkoper buurman, Jan Keuning. Wat
Klaosie;i Spriet 'an de vekaansie zee
zien jim in Beppe heur potlood-versic op
'e aachtcrgrond. ik zette 't op meziek en
't wodde mien eerste lietien in et

Stellingwarfs. 't Kwain op 'e Friese
RONO en laeter nuugde pergrarnrneleider Klaas Wielenga me veur een driewekeliks pergrarnme. 1k vun mitwarkers
uut oons
hiele gebied.
Daornao leek
et oons toe
dat dr
groters kommen mos.- de
Stellingwarver Schrieversronte.
Die gruuide
uut tot oons
eigen 'streektaelinstituut'.
Alderdeegst
wodde ci Siellingwarfs in oktober '95 as
onderdiel van et Nedersaksisch een officiële tad. Aachterof allegere logisch,
mar wie had ci daenken kund, doe et mit
Klaosien Spriet en zo begon!

1972-1976

Harmen Houtman

In de gang van de ULO in Wolvege, waor
1k zels naor schoele gong, ston Jannes
Nijholt, op 29 april 1972, op 'e oprichtingsdag van de Schrieversronte. Hi'j gaf mi'j
en Johan de haand en zee: 'We zullen nog
een stief kertiertien waachten.' 1k keek d'r
verheerd van op, 1k had him alliend mar in
't Duuts of Nederlaans praoten heurd. 1k
had doe niet daenken kund, da'k mien
lerer van doedestieds opvolgen zol as
siktaoris.
A'k an die eerste jaoren daenk, dan zie ik
Johan en mezels op 'e Puch deur de
Steffingwarven 'racen'. Naor Appelsche,
naor Gerda van der Veen. Dan daenk ik
an Jan Betten, die nog bi'j zien oolden
woonde, en waor we de eerste f 2000,-subsidie anvreugen. 1k rekende op niet
meer as een peer honderd gulden. Jan
Betten, die wel al zo jong missen mossen.
D'r schieten me meer naemen deur 't
heufd. Piet Oosterhof en Pieter Jonker.

Henk en Sietske Bloemhoff, waor we op
een zaoterdagmorgen in Ni'jberkoop es
vergeerderden. De naacht d'r veur ha'k
nog warkt en zonder slaopt te hebben zat
ik daor. Vermoedelik half slaopende.
In mien Schrieversronte-verleden komt ok
et harbargespul veur. Een groep jonge
meensken, die mit een pergramme vol
schetsen en vassies in kroegen en tenten
speulden. (zie foto) Naemen: Tiny Koopman, Renny Krediet, Jan Betten, Rennie
Popkema, Karst Berkenbosch, Wiebe
Kastelein. 1k zie Karst nog mit een stok
ommereuren in zien 'Tobbetorium'. Jan
Betten doolde as spoek over 't teniel en
vul d'r nog haost es of 1k schreef mien
eerste vassies. Johan en ik gongen vaeke
mit te kieken. Misschien weren we de
eerste mannelike groeppies-op-een-Puch.

1972-1997

Saakje Berkenbosch
drie jaor veurzitter west. 1k heb dat mit
nocht daon. Dc best uursvergeerderings
duurden soms tot diepe in de naacht. We
hadden dan ok een gezellige ploeg meensken. lederiene in et bestuur was ontzettend betrokken bi'j et wel en wee van de
Stellingwarver kultuur. We hadden et
vaeke mit de gemienten of de perveensie
te stellen over de hoogte van de subsidie,
mar de laestejaoren is d'r gelokkig de
hieltied meer erkenning veur et wark van
de Schrieversronte.
En nao de indrokwekkende aktie van
oflopen haast is now de oolde Veurschotbaank in Berkoop et onderkommen
wodden.
1k weenske de Schrieversronte nog een
protte vruchtbere jaoren toe en hope dat
we in 2022 in oons dattig-kilemeterautogien op de receptie van 50 jaor
Schrieversronte kommen kunnen, zoas
Johan et zo schitterend beschreven het in
ien van zien stiekelstokkies.

In mien dagboek van april 1972 staot We
zijn zaterdagmiddag naar een belangrijke
vergadering over het Stellingwerfs geweest.
We weren Karst en ik. Die belangrijke
vegadering was de oprichtingsvergeerdering van de Schrieversronte. Op die middag wodde d'r vraogd of d'r ok goenend
weren die mitdoen wollen an een Steilingwarfs kaberet. Dat leek oons weiwat en
we gavven oons op. In meie was doe de
eerste bi'jienkomst bi'j Johan Veenstra in
Ni'jhooltpae. We speulden mit een ploeg
enthousiaste jonge meensken onder
leiding van Jannes Nijholt et stok Tussen
melken en op bedde gaon. 1k geleuf dat we
wel tachtig keer vot west binnen te spelllen. Een schitterende tied!
In 1982 kwam ik in et bestuur van de
Schrieversronte. Doe Henk Bloemhoff mit
et woordeboek begon te schrieven bin ik

1972-1997Ttijnie Gibcus-Telkamp

Ok De Ovend bestaot dit jaor 25 jaor! De
eerste Ovend kwam in september 1972
uut. De Steffingwarver Schrieversronte
zette doe mit 40 leden uut aende. De
naeme De Ovend staot veur: de boel hiete
holen, en hier en daor wat vuur in brengen. Redakteur was doe Henk Bloemhoff
en administrateur was Johan Veenstra. De
Ovend telde doe vuuftien pagina's en een
lidmaotschop kostte f 10,--. Et blad kwam
vier keer in et jaor uut. Laeter is dat zes
keer wodden.
De Ovend is van een 'kontaktblattien' (zo
wodde et nuumd in de eerste Ovend, le
jrg. nr.1) uutgruuid naor een mooi illestreerd tiedschrift mit bi'jna 1000 abonnees.
In 1989 bin ik begonnen mit et uuttypen
van De Ovend, et gong doe al op 'e komputer. Et monteren van De Ovend wodde
deur Pieter Jonker daon, mien herinnering
an doe was, dat Pieter dan vaeke mit een

segare in de mond aachter de lochtbak
ston te knippen en te plakken. Laeter heb
ik et monteren, zonder segare, van him
overneumen. As dat allemaole gebeurd
was, dan gong et naor de drokkeri'je. We
kregen et dan in losse blaeden weeromme.
Dan mos alles nog in mekeer scheuven
wodden en vervolgens niet wodden. Dan
gong et weer naor de drokkeri'je om
sneden te wodden. Al mit al weren we
daor wel een dag mit besteld. Mar dat was
altied wel een genoeglike dag, want d'r
kwammen dan vri'jwffligers om mit te
helpen. In mien tied vaeke de heer en
vrouw Dc Zeeuw uut Else, ze leven beide
spietig genoeg al niet meer.
Tegenwoordig hebben we et wat dat
betreft een stok makkeliker kregen, we
hoeven et now allienig nog in de kevotten
te stikken en naor et postkantoor te
brengen. Op 'e foto hierboven bin 'k mit
De Ovend an 't wark.

1972-1997Hannen Houtman
teksten op 'e plaanken brengen.
1k kwam in de kunde mit et yolk van de
lekaole omroep RWC. Deur et zitten in
pergrammeraod en bestuur. Daor zag ik
hoe muuilik et vaeke is om de bosschop
van studio naor huuskaemer te kriegen. 1k
kreeg respekt veur die meensken mit heur
uutholingsvermogen.
1k daenke ok an al die meensken, die aj'
tegenkwammen mit de busreizen en waor
aj' kontakt mit huilen.
En dan die wethoolders, ambteners,
burgemeesters en meensken van de perveensie.
Niet te vergeten de leden, die aj' overal
tegenkommen. Op 'e straote in de Stellingwarven of Et Vene. Op mien wark in
et ziekenhuus. Aj' d'r mit praoten dan
staon oonze tael en Stichting vaeke in et
middelpunt. Mar wat ik aenlik nog mooier
vun was om daor even deurhenne te
prikken en te zien hoe ze as meens weren.
Dat slaegde nogal es. En veural dat het die
25 jaor zo weerdevol veur mi'j maekt.

Wat is 't en was 't een veurrecht om in die
25 jaor de hieltied weer mit ere meensken
in kontakt te kommen. Meensken die
grepen wodden deur et doel van de Schrieversronte of deur de sfeer die as bi'j oons
hangt. Omdat et Stellingwarfs anslat,
woilen ok de hieltied meer mit oons te
maeken hebben. Lao'k d'r uut mien eigen
ervering een peer opnumen.
Begin jaoren '80 volgde ik Jannes Nijholt
op bi'j de Flying Stars. Op 'e foto staon
Jannie Hoekstra en Lieske Schiere in voile
aktie. 1k kwam daor meensken tegen, waor
ik meer van leerde over tenielgeluud,
belochting, dekors, klieding en et promoten van jezels. Via iene van heur kwam ik
bi'j de Fryske Krite op 'e Jouwer, waor 1k
nog meer zag. Ft blift veur mij elk jaor
weer een verrassing, hoe as ze mien

1972-1997 Karst Berkenbosch
Ambivalente gevulens, mar de positieve
overheersen. Anwezig bi'j de oprichtingsvergeerdering. De beginjaoren van de
Schrieversronte weren veur mi'j een
periode van enthousiasme, spontaniteit en
onbezorgde lol. Elk weekaende mit et
Harbargespul op stap. Vule sukses en
altied een protte wifie. Wi'j weren mit
oons Stellingwarfs op de plaanken dan ok
greensverleggend bezig. De onvergetelike
perfester Drokkedreet (Wiebe Kastelein),
et gitaarspel van Henk Bloemhoff en de
inspirerende anwezighied van Jannes
Nijholt. Op 'e foto hieronder v.l.n.r. Hennie de Vries, Sietske Bloemhoff en Saakje
Hamstra. Dierbere herinnerings. Tied van
zorgelooshied, we hadden nog gien kiender, wried deurbreuken deur de euliekrisis. Hierdeur gien ni'j pergramme. Spietig.
Et winnen van de Lyrische Kraante en et
uutkommen van mien boek en plaete.
Hoogtepunten, die ik zonder de Schrieversronte niet beleefd hadde.

In de warkgroep Vrie Naosie Stellingwarf
bekoelde mien enthousiasme. 1k vun doe
dat de Schrieversronte daor verkrampt op
reageerde. Aachterof he'k wel wat begrip
kregen veur heur kriegelige holing. Zi'j
wodden d'r op ankeken. Dieptepunt was
de komplete onverschfflighied van de
Schrieversronte, doe ik as sutelder, op weg
naor Wolvege, de auto in de prak ree. D'r
het nooit iene aosem op geven.
Mar bekiek mi'j niet as een oolde zeur die
zoneu dig nog zien frustraosies van him
ofschrieven moet. De Schrieversronte het
veur mi'j altied een bron van inspiraosie
west. Et het vrundschop mar ok vorming
opleverd. Et het hulpen mien eigenhied te
vergroten en van mi'j in bepaolde opzichten een aander meens maekt. 1k bin een
Stellingwarver. Wis en donders. Niet meer
dat verlegen dorpsjoongien van vroeger. 1k
bin. de Schrieversronte d'r daankber veur.

1973

Anne Mulder

Een kwat ieuw, vanzels het dat in een
protte opzichten zien invloed op meensken, dat kuj' op disse foto dudelik zien.
Dit plaetien is maekt in een feesttente in
Donkerbroek, in de zoemer van 1973. Et
ploegien meensken waj' zien dee doedertieden mit an et eerste Harbargespul, dat
as titel mitkreeg: Tussen melken en op
bedde gaon. Et pergramme beston uut
kotte tenielstokkies zoas: Ondezuuk van et
Lendewaeter en Et Poeltien. Vanzels
mochten de vassies niet ontbreken. Waor
de Lende, Hille van de Langelille en Aarme
Doeve bin doe heur suksesvolle loopbaene
begonnen.
Van de ploeg die mitdee an et Harbargespul staot niet iederiene op disse foto. Te
ontdekken bin v.1.n.r. Saakje Hamstra mit
daoronder Hennie de Vries, Jan Betten,
op 'e rogge Appie Broersma, Gerda van
der Veen, Jannes Nijholt, daorboven
Renny Krediet en Karst Berkenbosch. Ok
deden mit: Bea Berkenbosch, Tiny Koop-

man, Sietske Bloemhoff, Rennie Popkema, Wiebe Kastelein, Henk Bloemhoff en
Anne Mulder.
We weren hier bezig mit een opwaarmertien veur de uutvoering in Donkerbroek.
Regisseur Jannes Nijholt geft zo te zien op
zien kerakterestieke meniere anwiezings
om et spul op scharp te zetten. En dan
gongen we d'r veur!

1976-1978

GeertLantinga

Op disse foto ziej'm mi'j op 'e Kontermaansbrogge. Veur de meerste Stellingwarvers zal die brogge een begrip wezen.
Mit de bekendhied van Peter Trudgifi zal
dat wel wat eers wezen. Toch bestaot d'r
wat mij angaot tussen die twieje een
verwaantschop. Dat za'k jim vertellen.
De wintermaonden 1976-1977 stonnen
veur mi'j in et teken van de kursus Stellingwarfs I. Op zaoterdag 16 april 1977
dee een groepien enthousiaste meensken
examen. Dat disse dag et begin wodden
zol van now al weer om-en-de-bi'j twintig
jaor een bi'jdrege leveren an de volgende
kursussen Stellingwarfs, wus ik doe nog
niet.
Terogge naor die 16e april. An et aende
van de middag doe et zwiet al weer aorig
opdreugd was, wodde in Et Waopen van
Ooststellingwarf nog even wat naopraot mit
de kursusleiders van et eerste ure: Henk
en Sietske Bloemhoff, Phio de Bruyn, Jan
Betten en Johan Veenstra. Doe we uutmekeer gongen, was de ofspraoke maekt dat
d'r een kursus Stellingwarfs II kommen
zol. Henk zol daor inhoold an geven.
Opni'j was et Perf. Entjes, die oons een
goed jaor laeter de haand schuddede. De
kursus Stellingwarfs II was verleden tied.
Mit Albertje Bloemhoff-Seinstra, Hiltje de
Boer-Akkerman, Sietske Bloemhoff,
Zwaantje Kuiters-Keizer, Rient Menger
en Johan Veenstra, was ik een ervering
rieker wodden. Een ervering, waor de
rulings mi'j nog van over de rogge lopen.
Et lag him beslist niet an et lesgeven van
Henk. Daor was hielemaole niks mis mit.
Et was die verhipte Peter Trudgill, die et
in zien plasse haeld hadde om een artikel
te schrieven over: Accent, dialect and the
school. Op himzels weren zien opvattings
wel aorig om daor weet van te hebben.
Mar om et as een dikke rooie draod deur
de kursus Stellingwarfs II lopen te laoten
was te veul van et goeie. Lao'k mar zeggen: et was dreuge en muuiike kost.
Jim zullen jim wel ofvraogen: Is d'r nog

wat van die Trudgifi-theorie hangen
bleven? Wis en drie wel: De term dialect
gebntiken wif voor iedere variëteit die grammaticaal verschilt van iedere andere, terwiji
een dialect vaak ook een verschillende
woordenschat of uitspraak kent.
Liekewel zie 'k mit veul plezier aachteromme naor dat veurjaor zowat twintigjaor
leden en vien ik et jammer dat d'r nao al
die jaoren 'Stellingwarfs veur beginners',
nog nooit weer een dergelike kursus
Stellingwarfs II op touw zet is.
Dit alles kwam bi'j mi'j boven doe 'k op
een miezerige naomiddag in wat oolde
stokken zat te sneupen en et warkstok vun
da'k maekt hadde veur et examen Stellingwarfs II, dat gong over de Kontermaansbrogge. Vandaor, begriepen jim we!...

1977/1978

Zwaantje

1997, 25 jaor Stellingwarver Schrieversronte! Een jaor om d'r wat biezunders van te
maeken. Now, daor wodt an warkt! D'r is
een jubileumkemmissie die al drok doende is om van alles veur te bereiden. Onder
eren ok een jubileumboek.
Dat dee me daenken an twintigjaor leden.
Doe beston de Schrieversronte vuuf jaor
en doe wodde d'r ok een jubileumboek
saemensteld. Onder eigen yolk, wodde dat
boek doe nuumd. 't Wark van meer as
twintig schrievers wodde d'r in opneumen.
Zaoterdags kwam de kemmissie in Berkoop bi'j mekeer bi'j de schriefster van dit
stokkien. Jannes Nijholt, Klaas van der
Weg, Pieter Jonker en Zwaantje Kuiters.
Beide eerst nuumden bin d'r spietig genog
al niet meer. Zoe'n zaoterdag wodde d'r
hiel wat wikt en weugen. Dit moet d'r

beslist in! Nee, dat kan echt niet. Dit kan
d'r wel bi'j deur. Ja, dat is echt een hiel
goed verhael! Diskussies ofwisseld mit
panties koffie en om de middag henne
een bod snert.
Die snert was vanzels gruun... Et omsiag
van et boekien wodde ok gruun! Me
schriefsters en schrievers die mitwarkt
hebben kwammen bi'j et uutkommen van
et boek, een jaor laeter, op 30 september
1978 in Spange bi'j mekeer in kefé De
Veehaandel. (zie foto) En as ik now, nao al
die jaoren dat boekien weer es in de
hanen krieg, glimk ik even en zeg bi'j
mezels: 'Et snertboekien!'

fl%4
T.

-_-

1978Hiltie de Boer-Akkerman

Op bovenstaonde foto bin ik an et sutelen.
En as ik an sutelen daenke, daenk ik an
die dag in 1978. Mit Haarm Hooltman
sutelde ik doe an de Grachte in Munnikeburen. Een hiele heisa, om mit die bak mit
boeken tussen oons in over die broggies te
scharrelen.
Zo kwammen wi'j bi'j een riaante boereplaetse. Een groot hekke op 'e dam mit
een klaphekkien d'r naost. 1k reup 'vollek'
en dee de deure van et aachterhuus mar
vaast eupen.
'Now Haarm, hier bin ze vaast thuus, want
et brood en de stroopbusse staon nog op
de taofel,' zee ik.
Mar d'r kwam niks. Dan mar even bi'j de
baanderdeure kieken, want ik miende wat
te heuren. Mar daor haj' et gesmiet in de
glaezen. Schöt me daor een kaif van een

hond van de dele en die springt pardoes
op de bak mit boeken, alles ondersteboven
en Haarm zette et op een lopen, perbeerde over et hekkien te springen en bleef
mit et kruus haoken, mar hi'j redde et!
De hond hadde et nocht d'r nag niet of.
Blaffende kwam hi'j mit grate sprongen op
me of, mar ik dochte: kerdaot wezen! 1k
sprang gauw aachter et baanderdeurtien,
dat de hand was mi'j biester, dat die gong
gauw in een toppe huj liggen en ik kiapte
de deure dichte. Doe alle boeken in de
bak en mar slepen am bi'j de auto te
kammen, want Haarm kwam niet weer.
Za ziej' mar weer: een schriever of dichter
het za ak zien aangsten, et is ak mar een
meenske!

1978/1979

OeneBult

1k weet niet goed, welk petret ik kiezen
moet uut een gebeurtenis van de 25jaorige Schrieversronte waor ik bi'j betrokken was. Zal ik kiezen veur de uutrikking
van et eerste eksemplaor van mien In et
honderd, op 31 meert 1979 op 'e Bosbarg
in Appelsche? (zie foto, red.) Of toch veur
Onder eigen yolk in de harbarge van Spangehoeke. Beide evenementen hebben mi'j
hiel wat daon!
Zal ik kiezen veurportret of landscapefermaot? Veur 360 of veur 250 woorden?
De redaktie van De Ovend zet mi'j as een
(t)wiefelende ezel tussen een peer bulten
huj. Moet ik wel kiezen? Kan en mag
beide ok? Links in staond fermaot de foto
mit et eerste boekien van In et honderd
naor beneden dwarrelende van de toren
op de Bosbarg of, en in liggend fermaot de
groepsfoto van Onder eigen yolk?

Hoevule woorden mag ik dan bruken?
360+250: 2=305. Dit is, daenk ik, typerend veur mi'j, ik kan muuilik kiezen. 1k
bin meer een 6n-6n feguur, as een óf-óf
persoon. Niet dat ik persee ofwieken wil,
mar et gebeurt mi'j gewoon, zoas ok in dit
geval.
Technisch moet et donkt mi'j ok wel
kunnen, as de drokker een betien kreatief
te wark gaot. Dus: ik laot mi'j niet tot een
keuze dwingen, mar vraog respekt en
toleraansie veur mien keuzeperbleem. 1k
laot mi'j toch ok niet forceren bi'j de
keuze tussen de moeke of de dochter? Ok
dan neem ik beide wel!
De redaktie wet et altied beter! De foto van
Onder eigen yolk staot bi'j de bi'jdrege van
Zwaantje Kuiters-Keizer! (red.)

1979Henk Kroese
1979 was een jaor waorin de sutelaktie een
rekordopbrengst hadde. Veur et eerst over
de f 15.000,--. (zie foto) Rob Sloot en ik
sutelden dat jaor ok argens in de Steffingwarven.
As wi'j et pattien naor een huus oplopen
heuren we meziek. Me raemen en deuren
zitten dichte mar toch heuren we meziek.
Meziek die hadde speult. Op 'e baank in
de kaemer zien we een vrommes liggen. Et
liekt of ze slapt.
Even kieken we mekeer an, mar dan
besluut ik toch mar an te bellen. Op 'e
baank glen reaktie. Nog mar es perberen.
Weer gien reaktie en Rob wil de kroje al
keren. Mar ik kan me niet veurstellen daj'
mit zoveul lewaai om je toe slaopen kunnen. En aj' gien boeken kopen willen kuj'
wel et fesoen hebben om dat te zeggen.
Dus drok ik nog es op 'e belle. En ok wat
langer.
Dan inienend beweging. Schrokken komt
et vrommes overaende en kikt wild om
heur toe. Dan zicht ze oons staon.

As ze de veurdeure eupen dot komt oons
een geweldige draanklocht integen. Mar
goed dat wi'j wat wend weren in die tied.
'Goeiendag, wi'j kommen van de Stellingw...'
Rimpend onderbrekt ze me.
'Nicht so schnell. Ich bin Deutsche, ich kan
es nicht verstehen. Was sind das alle
bucher? Die kann ich ja nicht lesen.'
Rob het de kroje daelezet en zegt: 'Aber...
aber... wir haben auch Schaliplatten!
Drehorgelmusik. Der Grosze Dorus aus
Wolvega. Hoempapa.'
Et hoempapa ondersteunt hij deur et
bovenlief ritmisch te bewegen.
1k vaal haost omme van et lachen. Mar
oonze klaant bliekt 'Drehorgelmusik zu
lieben'. En zo stappen wi'j even laeter mit
een 1angspeup1aete van 'Der Grosze
Dorus aus Wolvega' minder in de kroje et
pattien weer of.

1980

Johan Veenstra

Op 11 november 1980 gongen d'r op ien
en dezelde dag een peer ifiusies en een
dreugboekettien in rook op.
Op die dag wodde d'r in Oosterwoolde bi'j
boekhaandel Jan Slinkman een Stellingwarver Dag hullen en ze hadden mi'j
vraogd of ik daor as Stellingwarver schriever mien boeken wel signeren wol. Now
jaowel vanzels, gossiemenikkie, boeken
signeren, ik had et nog nooit daon, mar aj'
veur zoks vraogd wodden, dan haj' et as
schriever wel maekt! In mien dromen zag
ik mezels al tientallen haandtekenings
zetten en komplimenties in ontvangst
nemen.
Dat daor zit ik dus op 'e foto naost Hendrik Vondeling, die zol die middag ok
signeren. En dat dee hi'j inderdaod an de
lopende baand in zien splinterni'je roman
Haarin en Matien. Al die meensken
kwammen allemaole veur him. 1k hebbe
die middag mar ien aemel boekien sig-

neerd. Martin van Nieuwenhoven kon
mien ellende bliekber niet anzien, die
kocht hiel begripvol mien dichtbundelAs
de wilde roze bluuit. En veerder gongen al
mien illusies in rook op.
Mar d'r gong meer in rook op as allienig
mien ifiusies. Inienenci ston d'r in de loop
van de middag een braandweerauto mit
loeiende sirenes veur de boekhaandel.
'Waor is de braand? Waor is de braand?'
De rookmelders had den heur wark veurtreffelik daon. Vondeling hadde zien
segare krek wat té dichte bi'j een dreugboekettien hullen en wi'j hadden in de
drokte van de signeersessie niet iens
murken dat dat ding veur oons op 'e taofel
ston te smeulen.
len ding bin ik now, nao al die jaoren, nog
slimme beni'jd naor: wie zol indertied et
rekentien van de braandweer betaeld
hebben?

1981

Pieter Jonker

Wat een vervelende opdracht aj' mar 270
woorden bruken meugen veur een Ovendstokkien. 1k hadde liever 2700. Veur mi'j
zollen dan zeker mien ontmoetings mit De
Grote Drieje an bod kommen naost al die
aandere goeie keunsteners van Stellingwarf. De Grote Drieje bin veur mi'j Jehannes Mulders (1899), Dirk Kerst Koopmans
(1906) en Sierd Geertsma (1896).
In 1981 bezocht ik de keunstschilder Sierd
Geertsma in zien huus an de Broggelaene
in Appelsche. In dat jaor was hi'j 85 wodden en de Schrieversronte hadde et plan
opvat om een kelinder veur et jaor 1982
mit dattien prenten uut te geven mit wark
van Geertsma. Geertsma zien hiele husien
hong stiefvol mit schilderi'jen. Alliend in
de keuken ston een klein taofeltien mit
twie biezematten stoelties. Boven aachter
op 'e zoolder was zien atelier. Hi'j leut me

van alles zien. Ok al die verschillende
soorten zaand, daor as hi'j schilderi'jen
mit maekt hadde. Geertsma voerde een
sober bestaon, mar hi'j was een rick man
mit zoveule schilderi'jen om him toe. An
elke haand hadde hi'j alliend een pinke en
een doeme. Et mooiste was dat 1k een
keer of wat henne-weer-denne de drokkeri'je mos, omreden de drokproeven
Geertsma nog niet hielendal naor de zin
weren. 1k kreeg doe tekst en uutleg van
him over hoe bepaolde kleuren ink warkten op bepaolde kleuren pepier. 1k heb
doe mit mien grote oren zitten te luusteren. Doe laeter de kelinder klaor was bin
we de weg even oversteuken naor kefé
Huist, daor as Ada Bergveld-Gorter et
eerste exemplaor van de kelinder anbeud
an Sierd Geertsma. (zie foto)

1982Johan Veenstra
Klaosien uut Zalk. Bi'j et twiedaegse
oprichtingsfeest van de Sont in Dwingel
sleup ik naachs mit heur op een grote
zoolder vol staepelbedden. We kwammen
mekeer ok tegen op et feest van et tienjaorig bestaon van de Schrieversronte in
Oosterwoolde op 3 april 1982. Op 'e foto
verkoop ik heur mien dichtbundelAs de
wilde roze bluuit.
Beste Klaosien, doe hietten jow nog
gewoon Klaosien of Kleusien, die wondere
Hollaanders hadden jow nog niet ommeturnd tot Kiazien. Mar ja, what is a name
as et grote geld om de hoeke kieken komt.
1k bin best ok wel wat ofgeunstig op jow,
Klaosien. Omdaj' zo beroemd binnen.
1k heb jow boekies ok, Klaosien. D'r het

een tied west dat alle vrouwluden hier op
'e streek mit de voeten in een bak mit
waeter en eerpelschellen zatten, omdat
jow zeden dat et argens goed veur was. 1k
hebbe zoks nooit daon. Et is mal zeggen,
Klaosien, mar ik bin gien volgeling van jow
wodden. Doe 'k een keer mit een kestanje
in de buse leup, kree'k et drekt in de
rogge, dat die kestanje he'k sebiet in de
sloot mieterd.
Now jow een megaster binnen, Klaosien,
en we jow o de haeverklap op 'e tillevisie
zien, daenk ie now nog wel es an oons? An
mi'j? 1k zal mar zeggen, aj' op 'e Middellaanse Zee ommedobberen op et schip van
de Prince de Lignac, hael Ic mien boekien
dan nog wel es uut de tasse?

1983/1986

SietskeBloemhoff

pj
H

--

Doe de Schrieversronte opricht wodde,
vun ik dat wel biezunder, mar aenlik ok
hiel gewoon. Wi'j praotten thuus ja altied
Stellingwarfs. Bruur Henk en ik speulden
al Stellingwarver lieties en doe ik klein
was, vertelde Henk mi'j verhaelties over
Piepmoes. Daj' mit je tael meer konnen as
d'r alliend in praoten en daenken was
dudelik. Me schaemen omda'k Stellingwarfs praotte he'k nooit daon. Niet doe ik
op de H.B.S. in Oosterwoolde zat, en niet
doe ik laeter in Grunningen mien lerersopleiding tekenen volgde. Ok in Grunningen praotte ik mit bi'jglieks mien Grunningstaelige maoten van meziekgroep TOrf
Stellingwarfs. Al de jaoren da'k in 'stad'
woonde, bleef ik me verbunnen vulen mit
de Schrieversronte.
In 1983 gong ik weeromme naor Stellingwarf. Kot nao de verhuzing kon ik bi'j de
Schrieversronte an et wark. 1k gong mithelpen an et Stellingwarfs Woordeboek,

veural mit et verzaemelen van materiaol
daorveur in een viertal dorpen. Wat een
prachtig wark, wat een prachtige kontakten en wat vaeke veul wifie en plezier. Mar
wat ok een leed as d'r iene van 'mien'
groepen wegraekte... 1k was d'r j zo eigen
mit, ik kwam d'r maondeliks. Op 'e foto
zien jim de Ni'jberkoper en aldereerste
woordeboekgroep van de Schrieversronte.
Van links naor rechts zien jim Pieter
Brouwer, Bertha Brouwer-Cats, Eltje
Boek-Keizer en oons mem Albertje
Bloemhoff-Seinstra. Van de groep leeft
alliend Mem flog.
Sund 1986 ontwikkel ik Stellingwarfstaelig
lesmateriaol veur de basisschoelen. Dat
wark voldot me zéker niet minder as et
woordeboekwark. En... kan et mooier?
Wat 1k bi'j et iene opteken en verzaemel
geef ik, bewarkt en wel, via et ere deur an
de kiender. Vaeke mit hulpe van Piepnioes. En zo is de cirkel rond, is 't niet?

1985-1997

Lieske Schiere

In 1980 wodde et Fries een verplicht yak
op 'e basisschoelen in Frieslaand. In eerste
instaansie kregen de Stellingwarven
ontheffing. In 1988 wodde besleuten dat in
oons gebied ok Fries geven wodden mos.
In 1985 gong al een koppeltien meensken
an de slag om mit een goed alternatief op
'e lappen te kommen. Dat wodde et yak
hiemkunde.
Een protte onderwarpen uut aonze omgeving kommen an bad bij de ontwikkeling
van et lesmateriaol. Ten van de eerste
projekten was Netuur in de eigen omgeving.
Twie jaar laank gongen schoelemeesters
en -juffers weeromme naor de schoelebaanken am kennis op te doen en am
lesmateriaol te maeken.
Hiernao kwam de kursus Stel1ingwafs veur

leerkrachten. Warkmappen over streektael,
keunst, Iaand en yolk, geschiedenis en
saemenleving bin op alle schoelen in de
Stellingwarven te vienen. D'r wodde ok
een boel spul maekt waj' bekieken kunnen
zoas klokkestoelen en boereplaetsen.
Wat de tael anbelangt het de produktie
van Alf, Ulf en Olf een deurbraoke west.
Een anzet tot tael mit poppekaaste, videobanen en een veurleesboek over de aeventuren van drie Stellingwarver keboolters.
Tedere maond verschient d'r, in saemenwarking mit et Gemienschoppelik Centrum veur Onderwiesbegeleiding, een
Stellingwarver editie van et blad Sybe
Sattelyt. Dit naor anleiding van een tillevisiepergramme veur de groepen 6/7/8/.
Veur de legere graepen is deur de Intergemientelike Warkgroep Hiemkunde 't
Herenhoentien ontwikkeld. Hier wadt op 'e
schoelen een protte gebruuk van maekt.
Op alle schoelen in de Stellingwarven
wadt op heur eigen wieze warkt an hiemkunde. Netuur, geschiedenis, tael (zowel
andacht veur et Stellingwarfs as et Fries)
kultuur, al die dingen kommen an bad.
1k bin bliede dawwe op zoe'n meniere in
de Stellingwarven warken kunnen an dat
wat hiel dichte bi'j oons en de kiender ligt.
Op 'e foto stao ik mit 'mien' kiender, de
schoele van Ooldelaemer staot op 'e
aachtergrond.

1986Margie Jonker- Veenstra
De elfde sutelaktie,
daor gongen we mit van start,
et was et gekkenommer,
dat kionk wel wat appat.

Bi'j deuren, bried en sma!,
trokken we an de bellen,
een man zee: '1k verkope liever
an jim mien pietereuliestellen!'

We zetten viogge uut aende,
naor Wolvege, Jan Dragt,
de daotum was 4 oktober,
et weer, dat was een pracht!

We wodden haost een betien muui
en zochten om een baank,
d'r vul zomar iene uut de locht,
we zetten him gauw an kaant.

Onder een koppien koffie,
kregen we te heuren
we doen vandaeg' an partnerruil,
et moet je mar gebeuren!

Zollen doe lekker zitten gaon,
mar daor kwam niks van in,
die baank vul van een auto,
de sjefeur zee: 'Wat willen jim?'

Et vul niet of,
zoe'n dag bin we allemaol geliek,
allemaol op reize,
mit boeken bi'j de diek.

De baank kwam op de karre,
en wi'j aachter de kroje,
een stokkien koeke in de haand,
doe konnen we 't wel weer rooien.

De lange Haulerstraote,
daor mossen wi'j op of,
zal ik et es vertellen,
wie of ik aizo trof?

De ere daegs,
de buurt van Oosterwoolde,
et leup weer best,
gien hinder van de koolde.

Wi'j zaggen honnen, poezen,
een meenske, oold en bliend,
somstieden een hid
ni'jsgierigogend kiend.

En tot besluut:
de Stellingwarvers hebben now
an boeken gien gebrek,
de elfde sutelaktie,
die was toch lang niet gek!

1986Lodewiek H.

Mien mooiste en meerst plezierige herinnering he'k an de busreize naor OstFriesland op zaoterdag 14 juni 1986.
leuwen en ieuwen leden, hadden de Friezen heur van Noord-Duutslaand uut via de
kusten van Denemarken, de Waddeneilanen, Grunningen en Frieslaand tot in
Hollaand en Zeelaand verbreided: een
zeeverend volkien, betoefd in et ommegaon mit waeter, wiend en alderhaande
weersomstaandigheden.
Tiedens de reize he'k vaeke daenken
moeten an de novelle Der Schimmeireiter
van Theodor Storm, die him ok in NoordDuutslaand ofspeult en die ik me nog
stark herinnerde van de Duutse lessen op
et gymnasium van Venlo: Hauke, de
knecht van een diekgraaf, trouwt mit de
dochter van laestnuumde. As de diekgraaf
nogal rempend wegraekt volgt Hauke him,

tegen de wil van de ingelanen, op. Bi'j
weer en wiend, bi'j storm en ongetiede ridt
hi'j op zien witte schimmel de dieken
bi'jlanges en wet zo meer as iene keer een
raamp te keren. Hi'j wodt zó legendaorisch, dat jaoren nao zien dood verscheiden bewoners van de streek him bi'j storm
en ongetiede nog allied op zien witte
schimmel as bewaeker bij de dieken
langes jaegen zien. Een verhael van
plichtsbetrachting en stried mit de netuur.
Op 'e butendiek veur et zwembad langes
van de haeven van Greetsiel he'k in mien
verbelinge Hauke op zien witte schimmel
veurbi'j kommen zien. Niet vaeke is mi'j
zoks overkom men. Et geft veur mij et
mysterie, de geheime kracht van disse
streek goed weer.
Op 'e foto hierboven een klein pattien van
de 'heufdmacht' van de Stellingwarvers.

1987

FettjeAlten

De foto op disse bladziede is maekt tiedens de kulturele reize naor Bourtange op
13 juni 1987. In et midden staot Henk
Kroese, links, mit de wiesvinger in de
hoogte, Pieter Jonker, en rechts Fettje
Alten.
Bi'j de Schrieversronte moet een reisien
een hoog kultureel gehalte hebben, d'r
moet lekker eten wodden en et moet mooi
weer wezen. Wat de eerste beide zaeken
anbelangt, hoolt Pieter Jonker dat goed in
de gaten, in et laeste geval geft hi'j dat mar
mit muuite an de weergoden over. Pieter
lat him bi'j et saemenstellen van de reize
bi'jstaon deur een reiskemmissie.
In et jaor van disse foto beston de kernmissie uut Henk Kroese, want de grootte
van de kemmissie hong of van et tal
zitplakken in Pieter zien auto. Doe hadde
hi'j een auto mit mar twie zitplakken. Now
hi'j een grotere auto het is de reiskemmissie ok groter.
Een perbleem is vaeke: wat gaot de reize
kosten, want hij moet uutkunnen.

Disse foto is maekt halverwege de dag,
midden in de vesting Bourtange. Pieter
hadde doe een perbleem. Hi'j reup de
reiskemmissie en de ponghoolder van de
Schrieversronte bi'j mekere en hi'j legde et
uut. Hi'j zee: 'Dit is niet best. 1k daenke
dat wi'j dit jaor an de reize overholen,
want de toegangspriezen bin wat mitvalen
en de koffie van vandemorgen vul ok mit.
Dat ik daenke dat we de meensken wel
een daelder tevule betaelen laoten hebben. Hoe rnoe'n wi'j d'r mit an?
De reiskemmissie en de ponghoolder
zaggen geliek dat et een groot perbleem
was, mar ze stelden Pieter gerust mit de
veurspelling, dat de thee middags nog wel
es tegenvalen kon.
Et reisien hadde aachterof een baotig
saldo van f 23,90!

1990/1991 Johanneke Liembuig

'Wat moet ik hiermee?' frege in meiwurker fan de Twadde Keamer dy't grappich
wêze woe, oan syn maat. Hy hâlde in
teepUdsje yn 'e hichte by de bakken, dêr't
jo nei it iten it offal skieden ôfjaan kinne.
'It labeltsje ynpapier, de ynhâld fan it
püdsje yn grien en püdsje sels, nytsje en
toutsje yn overig, sei ik sunder dat my wat
frege waard, want dat Stellingwarver Stiekelstokkien fan Johan Veenstra sit yn myn
holle fan it momint Of, dat ik it hearde
foar Omrop Fryslân.
Hoe lyts kin in taalgebiet wêze om in grut
skriuwer op te smiten? Op 23 maart 1990
wie ik op 'e boekejün fan de Stichting It
Fryske Boek yn Sealen Schaaf yn Ljouwert, dêr't njonken Fryske skriuwers ek in
pear 'b1ten1anners' noege wienen. De
Flaamske Monika van Paemel makke

grutte yndruk mei har foardracht en der
wie der mar ien, dy 't har dy jfln belykje
koe: Stellingwarver Johan Veenstra. Foar
my reden om syn roman Naachs goelen de
honnen oan te skaffen.
Wiis wie ik dus mei de ütnoeging as
deputearre foar de oanbieding fan syn
earste bondel Stellingwarver Stiekeistokkies op 30 augustus 1991 by Omrop Fryslan. Mar it giet om mear. It is goed te
witten, dat yn dizze tiid fan 'rendemintstinken' en de grutte oantallen der minsken
binne dy't krewearje foar it lytse en
dêrmei romte jouwe oan sok taunt. By de
Stellingwarver Schrieversronte sitte fan dy
minsken.

1994

Care! Zuil

Et uutkommen van et eerste pat van et
Stellingwarfs Woordeboek, overleg mit
Twiede Kaemerleden over de erkenning
van et Nedersaksisch, besprekings mit de
Schrieversronte over de verhuzing naor
Berkoop, tairieke literaire aovens, ik
bewere al mit al een protte en goeie
herinnerings an de Schrieversronte.
Mar d'r was ok een gebeurtenis daor a'k
naachtmerries van kreeg: de vrouw en ik
kregen een uutneudiging veur et eerste
Stellingwarver Boekebal in Wolvege op 1
oktober 1994. (zie foto) As wethoolder
van kultuur van Oost-Stellingwarf moch ik
de Spreukekelinder 1995 in ontvangst
nemen.
1k zag d'r as een barg tegenop, want Jim
moe'n weten dat ik in et begin van de
zestiger jaoren daansles had hebbe, mar
daor was niet yule van hangen bleven. En
zoas ik die aovend ruterlik bekende: mien
tennisprestaosies, die ik een peer weken

eerder zien laoten hadde op 'e niJe tennisbaene van Berkoop, weren nog heilig
vergeleken mit mien daanskeunst.
Mar ik wus mi'j in goed gezelschop van
Johan Veenstra. Op onnaovolgbere wieze
het hi'j in et verhael De vrouw van de
bugemeester zien frustraosies op dit
gebied beschreven. En zonder dawwe et
ofpraot hadden, leuten we et volk.zien
wawwe konnen (of beter: niet konnen) wat
et daansen anbelangt.
Mar toch wodde et een prachtaovend: ik
maekte her en der een praotien en de
vrouw zwierde mit alderhaande manluden
(o.e. Pieter Jonker) over de daansvloer.
Intied bin wi'j op daansles west. Starker:
As jim dit verhael lezen, heb ik mit een
Ingelse wals de ni'je daansschoele van
Oosterwoolde eupend. 1k zie now al uut
naor et volgende Boekehal van de Schrieversronte. En now mar hopen, da'k et
daansen in tussentied niet weer verlere!

1994-1997 Ffits van der Vinne
en bi'j de twiede krusing apni'j rechtsof,
mar hoe we ok reden, we konnen et niet
vienen, en et wodde laeter en laeter. Dat
was in september 1994.
'Ze kun wel daenken dat wij tegere as de
pyromaan van Dc Jouwer op zuuk binnen
naor een geschikt gebouw am dat in de
braand te stikken,' zee mister Schrieversronte.
Nao een protte vuven en zessen kwammen
we eindelik waor we wezen mossen.

Mister Schrieversronte en mister Zwikstra
(foto) en wat zi'j te macken hebben mit de
'pyromaan' van Dc Jouwer en wat dat
weer te maeken bet mit et ontstaon van et
Stellingwarver Boekebal.
Wat kuwwe doen om de Stellingwarver
boekemaond es een extra accent te geven?
Now, hiel makkelik, we kun et, krek as de
lanelike boekeweke, eupenen mit een
boekebal mit alle toeters en bellen d'r bi'j.
Een feestelik versierde zael, rooie loper,
champagne, schrievers, uutgevers, bockverkopers, daansers, een hide protte
gaasten en... netuurlik een orkest.
Dat et allemaole niet zo makkelik gong,
hawwe al rap in de smiezen. Bellen en nag
es bellen am een geschikt show- en daansorkest op 'e kop te tikken. Totdawwe
uuteindelik beet hadden: Blue Paradise.
We konnen ze zien, heuren en mit heur
praoten op die en die aovend, daor en
daor op 'e Jouwer. Dat daor gongen
mister Schrieversronte en mister Zwikstra
bi'j naachte en ontiede op pad deur de
lege straoten van een duuster De Jouwer.
Linksof, rechtdeur, am de hoeke rechtsof

Dit is ien van de veurvallegies, die we
beleefd hebben bi'j de veurbereidings van
de beide boekebals. We hebben d'r een
protte wile en genoegen an beleefd.
En dan de boekebalaavens zels, haagtepunten in de 25-jaorige geschiedenis van
de Stellingwarver Schrieversronte en de
haost 100-jaorige hoekhaandel Zwikstra.
Fantastisch, wat een spektaakel, et was
een feest am et argeniseren en prissenteren te meugen.
We zien now al uut naor et dadde Stellingwarver Boekebal op zaoterdag 27 september 1997!
Wat oons anbelangt, we zien jim dan graeg
weer in een overvol Daans Domein
Drenth!

1995Tineke Steenmeijer-Wielenga
In echt 'kiekje' Ut it famyijealbum, dizze
foto fan de meiwurkers en frijwffligers fan
it Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaasjesintrum by de Meulehoeve.
Wy hiene airis nei Antwerpen west, nei it
Archief en Museum voor het Vlaamse
Cultuurleven en ek airis nei De Haach nei
it Nederlands Letterkundig Museum en
Documentatiecentrum. En as de grutte
susterynstellingen oan bar west hawwe,
mei ek it lytsere bruorke woiris mei in
besite fereare wurde, wie de reiskekommisje fan betinken, dat sadwaande. Wy
wiene wolkom, die Pieter Jonker Us te
witten en 'wolkom' fielt by de Schrieversronte ek echt as 'wolkom' oan. It is eigenaardich, mar hoe lytser de ynstelling en
hoe tichter by hüs, namste freonliker en
gastfrijer binne wy iThtfongen. Pieter en
syn helpen wiene der klear foar mei in
drankje en in flaubyt, mei kostlike ferhalen fan Johan Veenstra en in kofjetafel,
dêr't werklik neat op miste. Dy gollens en

gastfrijens diene Us goed en de kollega's
dy't noch net earder by de Schrieversronte
west hiene, rekken ek tige under de yndruk fan wat dêr yn de Stellingwerven Ut 'e
wei set wurdt.
It wie op dy 17e maaie 1995 net it maitildswaar, dat elts graach hawwe wol op
sa'n reiske. Der is sels noch even ocr praat
om de fytstocht mar oergean te litten en
de hide middei gesellich op de Meulehoeye te bliuwen. Wy soene Us grif net ferfeeld hawwe, mar doe't it wer wat droeger
waard, hawwe wy dochs de reinjassen mar
oanlutsen.
'Heije it mar ris wer op!' sizze de Friezen
dan by it ôfskie tsjin de gasthear. Jimme
binne wolkom yn Ljouwert!

1995

Klaas van Weperen

Et is intied al weer goed twiejaor leden
dat ik, bewust, veur de eerste keer in anracking kwam mit de Stellingwarver
Schrieversronte. 1k bin dus niet in staot en
kiek in disse Ovend veer weeromme in de
tied en zet een verhael van herwerts
jaoren leden op pepier.
In de laeste twie jaor is d'r vanzels wel et
ien en aander gebeurd en aj' d'r goed over
naodaenken, dan bin et bijtieden die hide
kleine dinkies, dieje zien laoten daj' mit
een groep geweldig enthousiaste meensken te macken hebben.
Zo gebeurde et, dat op een aovend in de
eerste helte van september 1995, de
sutelders vraogd wodde om naor de Meulehoeve in Oosterwoolde te kommen. En
dat inkeld en allienig mar om op petret te
kommen. Dc foto die dan maekt wodden
zol, zol op 'e veurpagina van de sut1-

kraante Twie pond 'n stuver van dat jaor
kommen.
Now zoj' daenken kunnen: wie jakkert d'r
now in vredesnaeme, van overal uut de
Stellingwarven, op een septemberaovend
naor Oosterwoolde toe veur et macken
van een foto? Mar dan ziej' dus de grote
betrokkenhied die al die meensken bi'j et
wark van de Schrieversronte hebben en ze
willen alleman zien laoten dat ze veur dat
wark staon. D'r kwam dus een grote
koppel yolk opzetten! Dat maekt de bewuste foto hierboven wel dudelik!
En aj' dan, naodat de foto maekt is, mit al
die meensken nog even genoeglik bi'j de
taofel zitten mit een daampende bak
koffie en een stokkien stieve koeke, dan
daenk ie: dat Stellingwarfs, dat wodt toch
wel ommeraek dreugen deur oonze
meensken!

1995

Jan Oosterhof

De decembermaond ligt nog mar krek
aachter oons. Jow weten wel, die maond
van veul snaaieri'je, de kastbomen en...
van die goeie oolde Sunderklaos. En dat
wil veur een mooi prottien yolk zeggen:
gedichten bedaenken. Now bin d'r meensken zat, die die dichteri'je mar slim muuiilk vienen. Mar zo of en toe zit d'r ok wel
es een mannegien of vrouwgien tussen, bi'j
wie et iene nao et ere meesterstok uut de
mouwe vligt. En tussen die peer mannegies en vrouwgies zitten d'r vaast en zeker
ok wel een stokmennig, die dat nog knap
in et Steilingwarfs kunnen ok.
Now kiek, en veur die telenten bestaot een
pries, te weten de Oolde Pookpries. In
1989 wodde disse pries veur et eerst
uutrikt an Karst Berkenbosch. Nao him
volgden Boele Land (1991), Benny Ho!trop (1993) en ondergetekende (1995).
De Oolde Pookpries is een anvieterings-

pries, insteld deur de gemienteraoden van
Oost- en West-Steilingwarf. Naor voile
tevredenhied van de Schrieversronte,
omreden et meensken anzet et Stellingwarfs in ere te holen en uut te dregen.
Want zie, om disse buit binnen haelen te
kunnen, moej' al in et Steilingwarfs schrieyen (et moet d'r temeensen aorig op
lieken). Butendat mag d'r nog niet eerder
wark van je publiceerd wezen.
1k kan elkeniene anraoden es een keer mit
te doen (veur zoveer aj' nog tot de doe!groep beheuren). Niet om de prachtige
oorkonde of et schip mit geld, waor as de
pries uut bestaot. Nee, veural veur alles
wat d'r ommehenne gebeurt: lofzangen
van burgemeesters, Stellingwarver artiesten van allerhaande pluimage, de plaetselike papperazzi en radio-yolk...
Dus yolk: klim in de penne!

1996

Fokke (van Lute) Middendorp
Gieterse veenarbeider de naemen van de
twaelf apostels inkrast het en de tekst God
heeft veel meerder zin in 't nederig gebaar
van een boetvaardige en armen tollenaar.
Daor za'k et dan mar op holen, want ik
hebbe et beste wat in me zat wel an dat
boek geven, mit daank vanzels an Batteld
Nijholt, die in zien schrift zo verrekte
mooi de stried van de arbeider en keuterboer veur een beter leven uut de doeken
daon het.
En dan staot d'r op 'e penning nog een
laeste zinnegien waor ik me ok, zolange ik
tied van leven hebbe, an holen zal... en pattietoeren schrief 1k.. Et komt in odder en
bedaankt veur de onderscheiding.

Doe 'k die middag Anne Mulder an de
tifiefoon kreeg, die me vertelde da'k de
Bergveldpries wunnen hadde, wa 'k zuver
verheerd. 1k winne nooit wat, mar daor
he'k allied evengoed omme slaopen, ik
hebbe ommes al zo veule.
1k hadde d'r ok nooit een menuut over
prakkezeerd dat zoks ooit gebeuren zol. Et
kwam me hielemaole onverwaachs over 't
mad, d'r van uutgaonde da'k d'r eerst
daonig over blaozen en zeuren mos, da'k
de beste was van allemaole.
Desalnietemin bin 'k d'r wel slim wies mit.
(Dat is op 'e foto hierboven wel te zien,
red.) De mooie penning van Guus Hellegers bet thuus op 'e schostienmaantel et
ereplak kregen tussen de foto van de
aachterkleinkiender en een keuperen
tebaksdeuze, waor in oolde tieden een
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Op 3thi.i F977:is et o'e kop of vuven
twintig jaor leden dat Johan Veenstra een
'1openderekening eupende veur de fl.flO
Stichting Stellingwarver .Schrieversront.e
bi jdVeurschotbaank. Nommer 771 Et
was indertied allernaole wat ienvooldiger,
we warkten doe nog niet mit negencieferige baankrekennomrners. Wi'j hebben dus an de financiële wiege staon
mocht van de Schrieversronte en we
hebben oonze zulveren relaosie opgruuien
zien van,'et kiuppien' tot een voiwassen
instelling.
.
Oons belaanstotaol steeg van een goeie
27 nilljoery in 1972 tot rocm 300 miljoen
an et aende van 1996. EtIedetal van dc
Schrieversronte steeg in die vuventwintig
jaor van 0 tot krapan duzend an etncie.
van 1996. En in beide, Veurschotbaank en
Schiieversronte zit grif ijog de neuthge
gruui! Mar disse getallen geven. wel an
dat beide perti'jen heur in de laeste k'at
ieuw veurspoedig ontwikkeld hebb0 , y; cii
An de iene kaant kuj' die ontwikkeid
toeschrieven an een,goed beleid,
aandere kaant is et vanzels zo da
5
3i0,95ci
3O'9.
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1607
beidend de tied wat mit haddei! De baank
wat de ontwikkelings op et gefèd van et
betae1ingSveiteer anbelangteñde Schrieversronte deur de gruuiende beiangstelling veur de streektael en et Stellingwarfs
in et biezi.Inder.
Wi'j as Veurschotbaank hebben daor ok
op inspeuld. Niet veur niks was oons
motto De bank die uw taal spreekt. Ok in
de baank wodde en wodt et Stellingwarfs
een protte praot, tot in de bestuursvergeerderings toe.
En wie hadde ooit in 1972 docht dat de
Stellingwarver Schrieversronte vuventwintig jaorijaeter et baankgebouw in
Berkoop overnemen zol. Een piak waor
94 jaor laank op 'e centen past is en waor
vanof now op een stok kultuur past wodden zal. Wi'j van de Veurschotbaank
weensken bëstuur en mitwarkers van de
Schrieversronte een protte sukses. in heur
ni'je onderkommen en we hopen.. dat
disse ni'je huusvesting in et hattó van de
Stellingwarven bi'jdregen mag ot een
veerdere rruui van de Schrivetsronte.
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