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Oene Bult

Elk veur himzels en Janny veur oons
allemaole
1k hebbe et in mien schrieversleven mit drie Jannie's van doen. En verduld as et niet
waor is, ze hebben verschrikkelik yule van mekeer. Ze kun affiend mar warken as et om
heur henne opruumd is. As alles d'r netties en fesoenlik bi'jligt. As een aktiviteit rendement oplevert. As ze selektief te wark gaon kunnen. As ze argens wat van opstikken
kunnen. En veural: et moet te overzien wezen, et moet beheersber blieven. Poer toeval?
Zit et in de naeme (ondaanks Shakespeare)? Of in et steernbeeld? 1k wete et niet, mar
zal perberen d'r aachter te kommen. De iene Jannie warkt as tillefoniste op et gemientehuus in West, de aandere is sikkreteresse van et kollege van B. en W. in Oost, de dadde
is mien vrundinne en die mag hier dus in de spiegels kieken van heur naemgenoten. Alle
drieje hieten ze ems Jantje, mar uut onvrede mit die naeme hebben ze d'r Janny of
Jannie as roepnaeme van maekt.
Jannie Schulting-Bouma (60) is van Willemsoord; moeke Stellingwarfse, vader
Fries, voertael thuus Hollaans. Ze is
trouwd mit Jaap, concierge van et gemientehuus an de Rozestraote, wonende in
Steggerde. Twie dochters en drie kleinkiender, waordeur Jannie heur echt moeke en beppe vuult. Dat komt goed uut as
ze ankem jaor mit pensioen gaot. Mar now
zit ze daor as rots in de braanding in de
hal van et gemientehuus et tfflefonisch
verkeer te regelen, de iene weke morgens
en de aandere weke middags. Veurhenne
was dat aanders en was ze ok nog sikkreteresse van et kollege, mar daor bin now
twie Jeannette's van Der Izzerd veur
ansteld.
Jannie mient wel, dat heur funktie wat
uutkleded is en vint et dan ok best, dat ze
d'r ankem jaor mit opholen kan. Et is veur
heur niet zo aorig meer as veurhenne. Dan
bet ze d'r 17 jaoren trouwe dienst opzitten.
'En dat verdient we! een ..., vien ik. En zi'j
is niet de ienigste die heur inzet bet veur
de bevolking. Zels wanneer et butensporig
wodt. Veurbeeld: een oolde man belt. Hi'j
het een perbleem mit et slot op een kaaste. As et gemientehuus him helpen kan.
Jannie zuukt in de goolden gids en geft
him een tillefoonnommer van een meubelmaeker op. Weer iene veerder hulpen.

Zo hoolt Jannie ok de kelinder bi'j van
jubilerende trouwperen en van 100 +jaorigen. Daor kommen de hieltied meer
van. De ooldste in de gemiente is now 105.
Et mooie wark wodt ok wel es verpest. As
iene niet viot genoeg hu!pen wodt, klinkt
et an de aandere kaante van de hoorn wel
es: 'Was de koffie lekker?' En in de kontakten mit et perveensiehuus wodt vanuut
Liwwadden nogal es deurdramd in et
Fries.
Vroeger was et wark ienvooldiger, now
yule ingewikkelder mit al die ni'je ofdielings as milieu, riolering, sociaole dienst,
weiwezen en zo wieder. Mar et is de keuze
van et kollege west om et allemaole zo te
regelen. In et gemientehuus zetten B. en
W. alles op de rails. Thuus dot Jannie dat.
En as ze dan rustig de tied het, kikt ze
(een betien) naor de teevee: ni'jspergrammes, sport en religie. Dit laeste vint ze
interessaant, mar ze zal heur niet an een
sekte overgeven. Mar liever lest ze. Bi'j
veurkeur boeken die gaon over de oertied,
over Afrike en China. Alles wat van
vroeger en veer vot is. En veerder: volleybal, scheuvelen en een peer bestuursfunkties, zoas in Dorpsbelang. Wat tunieren
komt d'r ok nog bi'j.
As ik vraoge wat ze bi'jglieks van De
Ovend vint, bet ze die niet op de leestaofel

Jannie Schulting-Bouma, tillefoniste op et
gemientehuus van Stellingwarf Westaende
en ex-sikkreteresse van B. en W.
van et gemientehuus. Dan gaot de tullefoon: 'Goedemiddag, U spreekt met de
gemeente Weststellingwerf.' D'r is nog
nooit over praot om dat in et Stellingwarfs
te doen. Mar vanuut et perveensiehuus
praoten ze wel Fries. Dat erveert Jannie
as drammerig. Vanof de eerste supermark
die ze in Steggerde hadden tot now an toe
bet ze heur altied al anpassen moeten. En
daor het ze gien muuite mit.
Janny Jonkers (46) in Oosterwoolde sikkreteresse van et kollege van B. en W.
van Stellingwarf Oostaende - het vanzels
een protte zelde erverings as heur kollega
van West, mar ok aanderen. Eerst zol ze
analiste wodden, dee 1 1/2 jaor de opleiding in Grunningen, mar kwam terechte
bi'j de varkensslaachteri'je Drentex in
Assen. Ze het wat offietst in heur leven,

want nao vier jaor kwam ze veur administratief wark bi'j de sociaole dienst an de
Weemeweg in Oosterwoolde en in 1980 op
et ni'je gemientehuus en twie jaor laeter
wodde ze vraogd om sikkreteresse van
burgemeester dr. T.H. Oosterwijk te
wodden. Eerst veur halve daegen, mar doe
de burgemeester opholen mos van warken,
ok veur de wethoolders. Dan pocht Janny
even over de ni'je burgemeester, die ze
viot en joviaol vint. Dat koj' van de veurige
zo niet zeggen; die was wat stiekemer, zo
mit zien agenda in de voesten. En Janny
kan dat weten, ze is now al 25 jaor bij de
gemiente, dé vraogbaak veur elkeniene.
Niet veur niks hebben de kollega's op heur
kantoordeure plakt: Elk veur himzels en
Janny veur oons allemaole. (Now ja, in et
Hollaans dan.)
Ze nuumt et gebruuk van et Stellingwarfs
stabiel, zowel intern as ekstern. Wel zit de
streektael op 't heden in de lift. Mar ok al
bet ze de kursus Stellingwarfs daon, et
schrieven gaot heur niet al te viot of Meer
as et verslag van de volleybalkiub moet et
mar niet wodden.
As ik ok heur miening naor De Ovend
vraoge, dan zegt ze niet zoe'n leesder te
wezen en beparkt heur tot et herkenbere
(Jantina in Kolomna) en tot et bekende,
b.g. verhaelen van Johan Veenstra. Ze is
meer een doe-meens mit haandwarken,
knutselen en een bestuursfunktie in de
sport. Kiender het ze niet.
Ze woont al meer as tien jaor saemen mit
Meile Kroese, rieksambtener van et
ministerie van Verkeer en Waeterstaot in
Grunningen. Heur motto is: 'dit wil ik, dit
kan 1k, dit doe 1k.' Ze blift zitten waor as
ze zit, 'zolange aj' glen last van de aander
kriegen.' Vader en moeke weren Drenten
op 'e Smilde, die zeuven kiender hadden,
vuuf maegies en twie jongen.
Janny het d'r glen mement spiet van dat ze
dit wark dot. Dat is een protte ofspraoken
regelen veur de burgemeester en wethoolders, ni'je kemmissies saemenstellen, de
post veur et kollege verzorgen en de
keuninklike onderscheidings veur et
kammenet van de burgemeester regelen,
de goolden brulloften en jaordaegen van

ters. Beide hadden dan ok bedaenktied
neudig of ze dit vraoggesprek we! wollen.
Hoe et uutvalen is, is an et bovenstaonde
te marken. Mit daank, ok op dit plak.

Janny Jonkers, sikkreteresse van B. en W
van Stellingwaif Oostaende.
100-jaorigen, waor d'r de hieltied meer
van kommen, now al een stok of zesse in
Oost. Daor gaot de burgemeester dan
meerstal henne.
Disse Janny vaalt et op, dat d'r vanuut et
perveensiehuus gien Fries praot wodt, ze
zol daor gien sikkreteresse weten die dat
dot. Dat heur kollega van West zoks
aanders beleeft vaalt niet op, 'want d'r is
gien protte kontakt mit West.' As d'r weer
een herindieling komt zullen beide gemienten we! saemengaon, 'mar daor bin
we niet mit bezig.'
En Janny gaot weer deur mit heur wark.
'Gien dag is an de aandere geliek, en et
lopt nooit zoaj' dochten dat et lopen zal.'
Me Jannie's holen neffens mi'j wel van
verrassings. Dat weet ik uut ervering mit
drieje van die naeme. En selektief bin ze.
Ze kiezen bewust heur ti]ievisiepergrammes, boeken en kraanten. Gien allesvre-

Ph. Bloemhoff-de Bruijn

Wie kent d'r nog oolde veldnaemen?
Dc veldnaemekemmissie van de Stellingwarver Schrieversronte is al lange jaoren
doende om oolde veldnaemen bi'j mekeer
te geren.
Et gaot dan om naemen van stokken
laand, sloden, revierties, broggen, boereplaetsen, huzen, poolders, paeden, dieken
(in beide betekenissen), bossen, veenties,
gehuchten en zo, die bi'j de meensken nog
bekend binnen, en die somstieden nargens
opschreven binnen en dus makkelik
votraeken kunnen.
Een tal plakken is al aorig goed onderzocht, en d'r bin sund et begin van de
jaoren tachtig vier boeken over veldnaemen verschenen: over de naemen van
Ni'jhooltpae en Ni'jberkoop, Donkerbroek, Der Izzerd-Hooltwoolde-Ni'jhooltwoolde en Dc Fochtel. Aandere dorpen of
streken daor al een hiele protte materiaol
van bi'j mekeer brocht is, bin de Grote
Veenpoolder (de Westhoeke van WestStellingwarf), Oolde- en Ni'jlaemer,
Steggerde, Peperge, De Blesse, Blesdieke,
Hooltpae, Berkoop, Else-Tronde, Makkinge, Langedieke, Appelsche-Noord en
Oosterwoolde-Zuud. Et materiaol uut
disse plakken zol in haost alle gevallen wel
in boekvorm uutgeven wodden kunnen, as
we daor de tied veur vienen konnen.
In de meerste dorpen die ik hier niet
nuumd hebbe, bin al wel veldnaemen
verzaemeld, mar zol et materiaol nog wel
anvuld wodden kunnen.
Et wodt d'r vanzels in de loop van de tied
niet makkeliker op om nog oolde veldnaemen geweer te wodden. Et tal meensken
die d'r nog weet van hebben wodt spietig
genog de hieltied minder.
Daoromme doen we ok een beroep op de
lezers van dit blad. Kennen jow nog oolde
veldnaemen uut jow dorp, kuj' bi'j oolderen nog wat geweer wodden of hej' d'r
nocht an om te helpen mit et veldnaeme-

onderzuuk? Doe dan de kontaktpersoon
veur jow dorp even bericht (zie in de lieste
hieronder).
Aj' in et algemien meer weten wifien over
et veldnaeme-onderzuuk, neem dan even
kontakt op mit et buro van de Stellingwarver Schrieversronte, Postbusse 16, 8420
AA Berkoop, till. 0516-451108.
Dan volgt hier de lieste van kontaktpersonen veur de dörpen daor we graeg nog
meer veldnaemen van hebben willen:
Sunnege-Ooldetriene: G. Lantinga, Sleeswijklaan 8, 8471 AT Wolvege.
Wolvege: J. Doornveld, Lijsterstraat 3,
8471 DK Wolvege of J. Bakker, Sneeuwheide 5, 8471 VP Wolvege.
Vinkege-De Hoeve: 0. de Vent, Zuideinde 45, 8428 HD Dc Fochtel.
Noordwoolde: S. Bloemhoff, p/a Stellingwarver Schrieversronte.
Buil (Boekelte-Zaandhuzen): S. Bloemhoff, p/a Stellingwarver Schrieversronte.
Oosterwoolde Noord (de noordkaante van
de vaort): Ph. Bloemhoff-de Bruijn,
Noordmaad 8, 8431 TZ Oosterwoolde.
Appelsche Zuud (van de Broggelaene of
naor et zuden) en Raevenswoold: S.
Bloemhoff, p/a Stellingwarver Schrieversronte.
Dc Haule en Haulerwiek-Waskemeer: P.
Jonker, p/a Stellingwarver Schrieversronte.

Krummelties
STELLINGWARFS OP CD'S
De laeste tied bin d'r twie Stellingwarfstaelige lieties op twie verschillende cd's
uutkommen.
Tiedens et Oranjeconcert op Keuninginnedag in Wolvege verscheen de cd Rike
Tiid van de Chr. Brassband Euphonia o1v.
Dirk Annema. Zangeres Tine Stolte zingt
op disse cd et lietien Mien tael van Johan
Veenstra, de meziek is van Jan Slofstra. Et
lietien wodde tiedens et Oranjeconcert
van et veurige jaor zongen in de Steffingwarf Story.
Harmen Houtman schreef et lietien As die
stemme ropt. Jan de Vries maekte d'r
meziek bi'j en et daans- en stemmingsorkest De Muiters uut Wolvege zette et op
'e verzaemel-cd Noorder Muzenient II, een
cd mit lieties van artiesten uut et noorden
van Nederlaand. Disse cd verscheen op 17
meie in Westerbork. De Muiters bestaon
uut: Petra de Vries, Jan de Vries en Chris
Hummel. (jv)
EUPEN STAL
Van 5 juli t/m 3 augustus broest Berkoop
weer van de aktiviteiten, dan is et weer
Eupen Stal!
Tal van keunstvorms bin d'r ok dit jaor
weer te bekieken en te bewonderen op
disse keunst- en kiekroute van twie kilemeter lengte: aquarellen, glas, keramiek,
boeken, foto's. En... van 't jaor is d'r ok
een expositie van topstokken uut de
indrokwekkende verzaemeling grafiek van
Pieter Jonker.
Veur inlichtings: till. 0516-451491 of
451351 of 451074. (jv)
FOUTE NAEME
In De Ovend van april staot op bladziede

28 een klein foutien. De naeme Henk de
Vent moet wezen Henk cl.e Vries! (jv)
EUPENINO EN EUPEN HUUS
Op 23 meie hebben burgemeester Lesterhuis van Oost- en burgemeester Heite van
West-Stellingwarf et ni'je gebouw van de
Stellingwarver Schrieversronte in Berkoop
eupend deur et onthullen van et naembod.

r
\'_

-

t') i

c.
.-

Instituut
veur Stellingwarver
tael en kultuur
mit

r-J1xqkiindiL7 archief

In et gebouw kwammen nao de eupening
nog verschfflende meensken an et woord:
Schrieversronte-veurzitter Klaas van
Weperen, de beide burgemeesters, Henk
van Olphen, direkteur van de Veurschotbaank, Simon ter Heide, veurzitter van

Plaetselik Belang van Berkoop, Marten
Dragtsma, veurzitter van et Rotancentrum
in Noordwoolde en ds. Struif van de
Stichting Grunneger Toal.
Onder et genot van een happien en een
draankien wodde et een slim genoeglike
middag. Zoe'n twiehonderd meensken
hebben et ni'je onderkommen van de
Schrieversronte die middag bekeken! (jv)
HERHAELDE OPROEP
In de feberwaori-Ovend ston een oproep
om mit te doen an een wedstried, daor tot
now toe mar iene schriever op reageerd
het. Daoromme now een herhaelde oproep.
Et liekt de redaktie aorig toe, now de
Schrieversronte 25 jaor bestaot, daor in De
Ovend nog wat extra's an te doen. We
roepen jim daoromme op om een verhaeltien in et Stellingwarfs te schrieven en in
te sturen, dat percies uut 25 zinnen bestaot. Et mag overal over gaon. De mooisten wo'n in De Ovend ofdrokt. Veur de
drie mooisten hewwe veur elk een boekebon van f 251 De redakteur en buroredakteur meugen wel mitdoen, mar kun
niks winnen!
Uterste daotum dawwe jim verhaelen
hebben moeten is now 1 september. (jv)
--.

LEDEWINAKTIE
Op 24 meie is d'r een ledewinaktie hullen
in Hooltpae. We hadden al een hieleboel
leden in Hooltpae, daor bin now nog 25
ni'jen bi'jkommen! Welkom, ni'je leden in
Hooltpae, we hopen dat et jim goed
voldoen zal bi'j de Schrieversronte!
Nao de ledewinakties in Else en Hooltpae,
dot blieken dat d'r nog een flinke ledegruui veur de Schrieversronte meugelik is.
Een ploeme op 'e hoed van de ledewinsutelders! (jv)
WAT EEN FEEST!
Et was in ien woord grandioos! En dat was
et!
De feestelike Stefflngwarver Aovend van

de 100-jaorige Stellingwarf en de 25-jaorige
Steffingwarver Schrieversronte, op 30 meie
in et Drafcentrum Wolvege, is een deurslaond sukses wodden. Mit mekaander
kwammen d'r mar liefst tussen de twaelfen dattienhonderd meensken op of, waoronder een koppel van ongeveer 70meensken uut hiel Nederlaand, die de naeme
Steffingwerf hebben. De Schrieversronte
kreeg ok een kedo van heur: een kevot mit
inhoold. Daank! Hiel sympathiek!
De meensken wodden in et Drafcentrum
in twie zowat lieke grote groepen verdield.
De groep mit de rooie kaorten volgde
eerst in de grote zael et pergramme mit et
Wolvegester Mannekoor, de Aachterhoekse zanger Hans Keuper en Johan Veenstra. Schrieversronte-veurzitter Klaas van
Weperen en Stellingwarf-redakteur Jan
Krol eupenden de aovend daore.
De meensken mit de blauwe kaorten
konnen eerst in de aandere zaelen terechte bi'j Doeke Dokter, Henk en Sietske
Bloemhoff, de Flying Stars, Bea Berkenbosch, de Gebroeders Kikstra, Animato,
Oene Bult en een pergramme mit oolde
streekfilms. Chris Greaves Lord leup
zingende butendeure en deur de gangen.
Laeter op 'e aovend wisselden de groepen
van zael en et was gien kleinighied om
viotweg goed zeshonderd meensken uut de
grote zael te kriegen en d'r lieke viot goed
zeshonderd aanderen weer in te kriegen!
Et Wolvegester Mannekoor zong veur de
twiede zael yolk ok et Stellingwarfs Voikslied, dat deden ze eerder op 'e aovend
veur de eerste groep niet. Hielemaole niet
in 't Stellingwarfs zingen op een Steffingwaiver Aovend, dat hadde vanzels ok niet
kund!
De Aachterhoekse streektaelband BohFoi-Toch, mit Hans Keuper, zorgde tot
goed ien ure veur een spetterende show!
Meziek waor de vonken vanof spatterden
en waor deur et yolk enthousiast op daanst
wodde.
Op 'e bladziede hiernaost foto's van Bea
Berkenbosch (boven) en Boh-Foi-Toch in
aktie! (jv)

Johan Veenstra

Et Loerdertien
Op 'e grote feestaovend van de 100-jaorige Stellingwarf en de 25-jaorige Stellingwarver
Schrieversronte, op 30 meie in et drafsportcentrum in Wolvege, dee Johan Veenstra in de
grote zael twie keer een optreden mit een appat veur die dag schreven verhaeL We drokken
dat verhael hieronder of (red)
Now, daor zitten we dan mit mekaander.
Ze zeggen dat et feest is vandaege. Feest!
Jan Krol, bin ie d'r ok? Ze zeggen dat et
feest is, Jan. Now, ik weet niet hoe as 't
jow vergaot, mar ik yule me hielemaole
niet feestelik en 1k kan me ok niet veurstellen dat ie je feestelik vulen. De Stellingwarfbestaot 100 jaor en de Schrieversronte 25 jaor. le bin redakteur van de Stellingwaif en ikke van De Ovend En gao now es
even in jezels nao, Jan, now hewwe oons
jaor in jaor uut uut de lieken vrot veur
oonze beide blaeden, we bin d'r beide
gries van wodden in de loop van de tied,
en wat hewwe now allemaole berikt? Niks!
Zo goed as niks! Bin we d'r mit op 'e
kiuten kommen? Nee! le hebben zoe'n
6.000 abonnees en ikke goed duzend. Tel
uut je weenst! Jan maot, lao'we verstaandig wezen, de hiele zwik de zwik laoten en
vandaege nog opholen mit dat gefriemel in
de marge. We vergriemen oonze tied, Jan.
Weet ie wat wi'j mit 'n beidend doen
moeten? We moe'n tegere een blad maeken wat de meensken we! vreten! Een blad
dat binnen de kotste keren 25.000 lezers
het. Een soortement Stellingwarver Privé
Awwe d'r beidend mar veur uutkieken
dawwe niet zoe'n oold wief as Henk van
der Meyden wodden. En dat ni'je blad
numen we dan Et Loerdertien, Jan, en dan
wo'n wi'j tegere emosiejournalisten.
Et Loedertien bert dus in et privéleven van
de bekende Steliingwarvers en zeg now
zels, d'r is zat te schrieven over et leven
van de bekende Stellingwarvers en oons
ote gelok is, dat et niet allemaole waor
eft te wezen, now en fantesie, dat
hewwe beidend in roeme veurraod veurraodig. Zuwwe 't doen, Jan? Kom op,
kerel, zo best betaelt Boom Pers now ok
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weer niet en bi'j de Schrieversronte zal 't
ok altieten wel een spullegien van liefdewark oold pepier blieven. We vermotten
oonze telenten, Jan. leje daor in je prutskantoortien op 'e Mark in Wolvege en
ikke in de oolde baank in Berkoop.
1k doe 't mit je, Jan, wi'j wo'n binnen de
kotste keren de Stellingwarver Joop van
der Ende en John de Mo!. leje Joop en
ikke John. En binnen de kotste keren
kopen we die hiele verhipte flat op 'e
Mark in Wolvege op en daor zetten we
dan in grote neonletters op: VEENKROL
PRODUKTIES. En we zetten ieder een
huus an de Scheene, Jan, mit een zwembad d'r bi'j en een hoge hede d'r omme
toe, zodat Hillie naekend in de zunne
liggen kan. Twie kaptaole villa's, daorbi'j
vergeleken is dat ding van Rob Feenstra
een plaggehutte!
En dochten jim, zoas jim hier zitten, dat
wi'j dan wekeliks niet een blad vol kriegen
konnen? Et is oons mar een tik an 't oor.
Hier kun toch zeker dezelde dingen
gebeuren as in Hollaand. Gao es even nao:
wat was et veurige jaor et meerst opzienbaorende ni'js in de Hollaanse blaeden?
De zuster van Marco Borsato mos een
kiend kriegen van de kammeraod van
Gerard Joling! Ja, ie knipperen even mit
de ogen aj't lezen, mar zoks kan hier toch
zeker ok! Jim kun d'r vergif op innemen,
mar et is vri'jwel zeker dat wi'j op een dag
op 'e cover van Et Loerdertien mit et op..
zienbaorende ni'js kommen, dat de zuster
van Karst Berkenbosch een poppe kriegen
moet van de kammeraod van Haarm
Hooltman. En ze bin hier vanaovend
allebeide, dat ik zol zeggen: Jacob en Bea,
kiek mekeer bi'j de bar dommiet mar es
even hiel diepe in de ogen en dan bluuit

Wat was d'r een yolk op 'e grotefeestaovend in Wolvege!
d'r grif wat moois op! We moe'n viogge
mit oons blad uut aende, Jan, want veurdaj't weten, is 't raek mit die beide!
En we brengen vanzels iedere weke de
vrouw van de burgemeester in full colour.
En dan kriegen we elke weke ok een lelke
brief van Theo van de Bles, die vint dat
zoks niet mag. Jezels oe zo beweugen en
kritisch veurdoen, mar ondertussen zéls
bliksemse graeg in et ni'js willen! Blool
zokken in de gaten, Jan! Mar we zetten
Theo d'r lekker niet in, iene die 't nao al
die jaoren nog nooit lokt is om in de
gemienteraod van iene op twie zetels te
kommen, dat is een loser. En losers kommen niet in oons blad. Behalven as Theo
zien vrouw d'r op trappeert dat zi'j, ondaanks zien verbod, Et Loerdertien toch
stiekem bi'j Zwikstra kocht het en Vrouw
van de Bles eredaegs onder de blauwe
plakken zit. Dat publiceren we vanzels
we
Mar mit Nans is 't dus elke weke raek. En
we liggen ok bi'j heur en Remco tussen de

pollen mit fototoestellen en as we heur op
petret zetten kunnen mit een musse op of
een heufddoekien omme, dan brenc,en we
over twie bladzieden et gruwelike ni'js, dat
Nans hoogstwaorschienlik dezelde haorziekte het as Caroline van Monaco. En as
ze de Sterrit ridt, gaon Jan en ikke d'rop
een iesscotertien aachteran en as ze dan
op et Wiede van de Lende mit een reden
in een scheure raekt en even laeter veur
meraokel op et ies ligt: Kassa! Aandere
weeks staot de foto op 'e cover mit as
pakkende titel d'r bi'j: Nans: een gevallen
vrouw!
En Nel van Burgsteden kan d'r ok mar op
rekenen, dat ze mit grote riegelmaot in de
kolommen veurkommen zal. Ja, wat wi'j'
ok, Nel: rooms, schraander en sexy, iezerstarkere kombinaosie kan een meens toch
ok niet bedaenken! En dan vanzels et
draankgebruuk en de uuthuzighied van
Pieter Jonker. Ziej'm de pakkende titel a!
op 'e cover? Pieter Jonker: Mit port op 'e
hort. En as Viola Holt wat an heur onder-

kin doen laoten lat, dan zullen Fettje
Alien en Hiltsje van Luit de Boer dat ok
grif een keer doen laoten moeten.
En dan kuwwe vanzels jaoren veuruut mit
et liefdesduo Annamarie Thomas en Bart
Veldkaamp. Ja, ze mag dan duzend keer
verhuusd wezen naor Bantege, et blift
oonze eigen Stellingwarver Annamarie
van de Lendediek! En we brengen heur
hiele romance mit Bart brieduut meten.
En laeter vanzels de brulloft ok in full
colour: Annamarie in et wit, Bart in et
zwat. De vrouwluden in de butendorpen,
die nog glen abonnement hebben, scheuren de losse nommers uut de rekken van
de SRV-man! En dan liefst binnen et
halve jaor een liefdesbaby, een liefdespoppien. Hiel Stellingwarf smult van genot en
zwiemelt vot bi'j de eerste foto's van et
kleine joongien en weer laeter de eerste
foto's van de kleine Beig op kiapredenties
aachter een keukenstoel op 'e Lende. Och
gottegottegod toch! Wateen emosies
allemaole! De oplaogen berikken torenhoge antallen! Wat een verschil mit de
Stellingwarf en De Ovend!
Ja en dan zol 't vanzels wel zo aorig wezen
as et liefdesleven van Annamarie en Bart
op een dag bassies begint te vertonen.
Beste basten hopelik! Beste scheuren,
grotere scheuren nog as die op et Wiede
van de Lende waor Nans tegen de vlakte
gaon is, want we moe'n netuurlik wel wat
holen te schrieven. Dat et zol slimme aorig
veur oons allemaole wezen as Annamarie
wat gedoente kriegen zol mit Haico Bouma en dawwe Bart in diskotheek The Rose
over et mad kommen in een intieme
omhelsing mit Hennie Lussing! En dan
kun Jan en 1k weer weken veuruut!
O ja, en krek as Jos Brink dat in Hollaand
dot, vraogen we Karst Berkenbosch veur
een wekelikse column. Over himzels! Ja, ie
moe'n meensken vraogen veur dingen
waor ze goed in birinen. En Oene Bult
verzorgt de wekelikse horoskoop. Oene
het toch altieten al een grote lochtfietser
west die kwaolik serieus neumen wodt.
En we kommen vanzels ok mit een medische rebriek en omdawwe meerst vrouwelike lezers hebben, spatteren de spataoren,

eierstokken en vleisbomen van de bladzieden of, mit zo now en dan de prostaat van
een CDA-politikus d'r tussendeur.
En een vraogerebriek moet d'r vanzels ok
kommen. Dat heurt d'r ok bi'j in zoe'n
blad. Een verontruste lezeres uut Donkerbroek, Sjoukje Duun, vragt hoe de beide
redakteuren over et kionen daenken. Now,
daor bin Jan en ik dus op tegen. Kiek es
an: Baukje Harder is een aorigjonk, mar
an iene Baukje hewwe de hanen meer as
vol! Remco Heite is echt de ienigste Stellingwarver die van oons kloond wodden
mag. Die man het et altied zó raozende
drok, dat Nans bi'jtieden gewoon tekot
komt. Dat as Remco kloond wodden zol,
dan kan hi'jzels vri'jdagsaovens mit een
gerust geweten henne te schaeken en Nans
zit thuus op 'e driezitsbaank gezellig naost
de Moon. En dat komt dan allemaole ok
weer in oons blad!
Jan maot, et is schoft, de meensken wifien
wat drinken. Weej' wat, wi'j nemen elk ok
een beste borrel en ie kun alvast ok wel
een peer ronties geven, et mag oons now
wel beuren, want et schip mit geld komt de
Lende daele!

Lodewiek H.
Kleine cyclus II

Mien God
1.
le bin d'r toch flog,
of verzin ik me weer?
Nee, toch zeker?
le bin de lenige
die d'r in elk geval
wezen moeten zol.
De rest is toegift,
mit wie et vreedzem saemenleven
zo of en toe zels even slaegt.
Toe, wees niet zo benauwd,
laot zien daj' d'r binnen!
We hebben Je had vanneuden.
Niet as Meester en Here,
as Hogere Macht en Verklaoring
veur 'hoe as 't zo kommen is',
mar as Kammeraod en Helper,
as Mit-dielnemer an dit mooie
mar vaeke ok aarmoedige gedoente,
dat wi'j 'leven' nuumd hebben,
dit zuken en verlangst zonder aende
naor vrede, liefde en gelok,
daj' iens ok Zels deurmaekt hebben
as veurbeeld veur oons dat et meugelik,
uut te holen en te voibrengen is...
Mar waor blief le now in godsnaeme?
Kiek le, zoas allied, weer
goedgeunstig van boven op oons dade?
Of stuur le oons tekens van leven,
signaolen van Jow bestaon?
Mar waor zien we dat an?

ON
le bin de poerhied van een kiend,
de straolende glaans in de ogen
van wie liefde geft of krigt.
le bin de wiend die aosemt over 't laand,
die de wolkens langs de hemel draeven lat
en heur an de zunn' as kussen geft.
le zitten te zingen in 't zaod en et gros,
le kleuren de bloemen en verzulver'n heur mit dauw,
en fluust'rende zit le te roezen in 't net.
Broezen doej' in de braanding van de zee,
lachende murmel le in 't kabb'len van de golven
en klaeterende koj' mit de regen mit omlegens.
Zachies zit Te te soezen in blaeden en takken,
as iekhoorn spring le rap van boom naor boom
en verbarg le j' in een polle, dawwe Je niet pakken.
le bin et liefste huusdier dat een meenske bet,
een knienegien, een laom, een kaif of vooltien,
nooit bi'j' eernstig, altied wi'j' speulen.
le bin de goolden gloed van op- en onderaonde zunne,
le bin zunnewaarmte daegs en maoneschiensel naachs,
le bin liefde en schoonhied, tied en iewighied.

3.
Mar wat is tied, wat iewighied?
Een ofspraoke tussen meensken:
zonder begin en zonder aende.
Et hielal is greenzeloos,
zonder begin en zonder aende.
Is 't hielal geliek an God?
Is 't hielal vanzels ontstaon,
heb le Jezels iens maekt?
Mar hoe kan zoks hestaon?
Hej' d'r van alle tieden of west,
of hewwe Jow zels hedocht
as Baeken en Troost in onveilig bestaon?
'Waor komme ik weg,
waor gao ik henne?
Bin ik ok veur een pat iewig?'
Bin le een Wié, bin le een Wát?
Bin le greenzeloos as 't hielal,
of nog yule meer as dat?
le bin gien Wie, Ic bin gien Wat,
le bin de greenzeloze Oerenergie
die alles almar dri'jen lat.
Mar hoe' was 't begin,
en is d'r een aende an
disse duustere, drieste
dri'jmeulegaank?

Jaap Slagter

De Sickenga-zathe van Blesdieke

DLsefoto is warschienlikvan rond 1915-1920. Vermoedelik bin de vier meensken veur et
huus leden van de femilie Dedden.
Aj' deur de Stellingwarven rieden, ziej'
riegelmaotig historische gebouwen en
boerderi'jen staon. Vaeke dregen die de
naeme van een femilie die d'r woond het
of die van een grootgrondbezitter. Zo is
bi'jglieks om Wolvege henne de naeme
Sickenga slim bekend. le kriegen daorbi'j
mitien de gedaachte dat et wel om een
rieke femiie gaon moet.
In et begin van de zeuventiende ieuw komt
de naeme Sickenga in Wolvege al veur.
Uut de verschillende femifies Sickenga die
daoruut votkommen, kwam in 1807 een
jonge Sickenga op de wereld die de naeme
Jacob Sickenga kreeg. Hi'j wodde laeter
gemiente-ontvanger in Wolvege, en trouwde in 1838 mit Aaltje Hoekstra. Et echtpeer gong op de Sickenga-zathe in Wolvege wonen, op et plak daor laeter de folle-

menten legd binnen van et Sickenga-Oord
van vandaege-de-dag. Hiel wat eigendommen uut kienderloze huweliken van Jacob
zien femilie kwammen in heur bezit,
omreden hij de ienige arfgenaem was.
Naost zien wark as gemiente-ontvanger
leut Jacob Sickenga veul stokken grond
anmaeken tot vruchtbere laanderi'jen. Ok
kocht hi'j boerderi'jen op, daor de eigener
zien financiële verplichtings niet van
naokommen kon. De vroegere eigener
moch dan wel de boerderi'je weer van
Sickenga pachten. Mit mekaander weren
dat d'r tientallen.
Jacob Sickenga wodde in 1835 henuumd
tot borgemeister van West-Stellingwarf en
bleef dat twienendattigjaor. Tegere mit
Aaltje Hoekstra kreeg hi'j zeuven kiender.
Dejongste dochter wodde in 1860 gebo-

ren. Doe zi'j trouwde was dat mar veur
even, want ze wodde al jong wedevrouw.
Ze is doe bi'j heur ooldste zuster introkken, mar ze overleefde die niet. Die
ooldste zuster, Jeannette Sickenga, bleef
in disse omgeving alliend over van de hiele
femilie Sickenga. Veur et verhael over de
Sickenga-zathe bin alliend disse beide
vrouwluden van belang.
De beide vrouwluden die goed in de
centeraosie zatten, hadden et knap muuilik om mit heur weelde omme te gaon.
Een ni'je doomnee bet heur d'r doe toe
brocht om op een ere en betere wieze
leven te gaon. Hiel wat sociaole instaansies bin laeter, deur heur toedoen, tot
staand brocht. Butendat is et bekend, dat
as bi'jglieks een pachter de pacht niet
opbrengen kon, die dat laeter doen moch.
Mar hi'j moch de pacht ok in natura
betaelen, jim moe'n dan daenken an huj of
mest.
lene van de boerderi'jen van de arfgenaemen Sickenga ston an de Markeweg in
Blesdieke. Om daor een stok historie van
in beeld te kriegen, he'k hier en daor
infermaosie zocht en kregen.
Sickenga-zathe wodde vroeger anduded as
Soolstede 10; dat hul in dat et de tiende
boerderi'je was van de westkaante of.
Haost alle boerderi'jen (soolsteden) van
Blesdieke - van west naor oost weren dat
d'r 96 - laggen an de noordkaante van de
Markeweg, zoe'n zeuventig tot tachtig
meter aachteruut. Je konnen liekewel
lopende, via een voetpad, deur de lanen
naor mekeer toelopen. Dat was in die
tieden hiel gebrukelik. De laanderi'jen
laggen meerstal an weerskaanten van de
weg. Om 1830 henne wodde de weg van
Ooldemark naor De Blesse recht maekt
en hi'j is rond 1855 verhadded.
Naodat in 1825 de dieken van de Zuderzee deurbrakken, wodde in 1827 de Friese
dick anlegd. Die dick mos veurkommen
dat de stokken laand onder waeter kwammen te staon. Et waeter van de vroegere
Zuderzee leup bi'j hoog waeter over de
legere broekianen bi'j Qoldemark. Ok de
legere stokken aachter Blesdieke leupen

dan onder waeter. Om dat te veurkommen
wodde de dick anlegd van de Markeweg
tot an de Lende bi'j de Sasbrogge. Mit de
ruilverkaveling van de broeldanen is de
weg weer viak maekt en d'r ligt tegenwoordig een asfaitweg. Deur de jaoren henne
bin een protte boerderi'jen dichter an de
weg opni'j bouwd.
Dc boerderi'je Soolstede 10 was 25 hektare groot. Dc laanderi'jen weren zeuventig
meter bried en hadden een lengte van
ongeveer 3600 meter en strekten heur uut
van de Lende tot an Paosloo in Overiessel.
1k geef now graeg eerst even een overzicht
van de eigeners en gebrukers veur zoveer
ik die aachterhaelen kon.
In 1640 was de eigener van de Sickengazathe Sybrandt Lycle en de pachter Jantje
Franken. In 1700 weren de eigeners Arend
Jacobs en Jantina Frankema; de gebrukers
weren Arend Jans en Geertien Jans. In
1827 was de gebruker Anne Sybrands
Vonk In 1830 was de eigener en gebruker
de femilie Willinge. In 1858 was de eigener
en gebruker Foppe Lucas Dedden. Hi'j
raekte weg op 11 meie 1867. Op 18 augustus 1868 wodde de boerderi'je verkocht an
Jacob Sickenga via netaoris Van Marie in
Et Vene. Dc onderstaonde koopakte geft
hier een beeld van:
18 Augustus 1868.
Bij finale toewijzing, verleden voor den
notaris Van Marie, cLcL 9 Januari 1868 en
overgeschreven ten kantore van de Hypotheken te Heerenveen den 29e Januari 1868,
dee! 222 nr. 3 zijn door de erven Foppe
Lucas Dedden verkocht aan Jacob Sickenga
de nrs. 1531 en 1532. Waarop worden gelegd
2 stuivers en 4penningen floreen. Blijkens
een door de koper aangeboden extract procesverbaal schijnende de nrs. 1263, 1530 en
1533 te behoren 2 bunder, 80 roe, 10 el.
Nr. 10, 18 Augustus 1868.
Bi)' finale toewljzing, verleden voor de
notaris Van Marie d 9 Januari 1868 en
overgeschreven ten kantore van de Hypotheken te Heerenveen den 29e Januari dee! 222
nr. 3 verkocht aan Jacob Sickenga. Floreen
1 gulden en 26 stuivers. Nummers 322-324

en 1536 3n 1538, 8 bunder, 53 roe.
Nao de verkoop wodde Lucas Dedden
pachter, en op negen meie 1914 die zien
zeune Hendrik Dedden. In 1930 vertrok
Hendrik Dedden naor een boerderi'je op
Steggerde. De ni'je bewoners van de
Sickenga-zathe wodde de femiie Thomas
Koopman. In april 1933 braande de boerderi'je of mar wodde nog diezelde zommer, in een meer mederne uutvoering,
opni'j bouwd deur et annemersbedrief
Heida van Wolvege. Jim kun et verschil
tussen beide plaetsen op de hierbi'j ofdrokte foto's goed zien.
Et boerken van vroeger gong vanzels hiel
eers as vandaege-de-dag. Op een boerderi'je mit zoe'n vuventwintig hektare haj'
zoe'n twintig koenen. Elke koe gaf doe om
de 4200 liter henne. Deurdat d'r slim veul
wark mit de haand daon wodden mos,
wodden d'r bi'jglieks appatte mi'jers
(zendemi'jers) inhuurd die uut ere dielen
van et laand kwammen. De boer hadde
een (grote) vaaste knecht en een jongere

jonge as extra hulpe. De boerinne hadde
een vaaste dienstmeid en soms ok nog een
hulpe veur et schoonmaeken van de
melkbussen. Et roegvoer beston alliend
uut huj en dat mos allegere op 'e boerewaegen binnenbrocht wodden.
De koenen stonnen vaeks op de zonuumde Friese stal. Dat hoolt in dat ze vaastebunnen stonnen mit de kop naor de mure
toe. Et huj wodde over de zoolder voerd.
De vaaste mest wodde mit de kroje op de
dongbulte brocht en in et veurjaor of de
zoemer over et laand reden. Laeter kwammen d'r ligboxestallen. Nao een posien
kwammen daor reustervloeren in; op die
wieze belaande de mest automatisch in de
kelders daoronder. Middels de mederne
melktechnieken kan ien persoon vandaege-de-dag zonder perbiemen 50 tot 60
koenen in et ure melken.
Deur de ruilverkaveling Lende-Zuud in de
jaoren 1963-1973 is ok de ligging van de
laanderi'jen ten opzichte van de boerderi'je slim verbeterd. De totale oppervlakte
kwam doe op 28 hektare.

De Sickenga-zathe in 1995.

An et aende van 1981 hebben de arfgenaemen van de femilie Koopman de
boerderi'je verkocht an de schriever van
dit stok, Jaap Slagtervan Blesdieke. Wi'j
maekten d'r in 1982 een medern veehooldersbedrief van, mit een oppervlakte van
45 hektare. Op 31 meert 1996 hebben we
de Sickenga-zathe mit 25 hektare laand
verkocht an een veehoolder uut de Aachterhoek.
Mit daank an Henk Oosterkamp van
Ooldemark en aanderen.

Myriaden van steerns,
lochies van verens,
zachies, hiel zachies
gluuien ze an...
Mit wiedeupen ogen,
et hatte vol hope
blieve ik staon
kieken en waachten...
tot ikje zie,
blievende dromen
daj' iens toch es kommen,
liefste... Mar wie?

Ybe Duursma

De vroegere brogge in de rieksweg
Wolvege - Ooldeschoot
Tens lag d'r een brogge in de Rijksschoterheerenweg, die doe zo nuumd wodde.
Disse brogge lag tegenover waor as now
de Steiweg in Hooltwoolde is. In de yolksmond wodde de brogge Rizzigerstel
nuumd. Op oolde kaorten wodt vermeld
Ter-Idzarder stel, stel betekent brogge.
Wanneer de eerste brogge legd is, is niet
bekend. De oolde rieksweg, niet de vierbaensdiek van now, wodde rond 1500
vanof de oolde harbarge de Ooievaar tot et
klooster in Nes bi'j Akkrum de Gravinneweg nuumd. Disse weg was netuurlik een
zaandweg en een belangrieke verbiening
vanuut Stienwiek naor Frieslaand. In 1700
wodde de brogge onderhullen deur de
karke van Der Izzerd, dit dot blieken uut
een oolde rekening: den 26augustus 1787
betaald aan W Nienhuis stelling opde Id.sert
zes caroli gulden - 19 stuivers en twee penningen zijnde tweederde kosten gevallen over
't maecken van 't stel off brugge op de
Schoterheerenweg.
In 1802 wodt ok vermeld dat de rendant,
dit is een Fraanse benaeming, een rekefling betaelt an Thomas Theunis, die was
smid op Der Izzerd, groot 1 caroli gulden
en 14 stuiver twee - derde der omsiag ten
aanzien van de kosten van het kleine brugje
op de schoterheerenweg
In 1803 en 1804 wodt vermeld dat de
reparatie nopens het stel op den heerenweg
ten aanzien van het Corendeel ( een veldnaeme) betaeld wodde over de plaetse die
bi'j Egbert Bartelds in gebruuk was. Die
Egbert woonde op 'e vikkeri'jeplaetse op
Der Izzerd.
Zo rond 1600 was de tegenwoordige
Steiweg een zaandweg, disse weg wodde
de Bovenweg nuumd en soms ok Stellingenweg of gewoon Steileweg. An. de noordkaante leup een sloot, de Stellesloot, zo
wodde die nuumd. Op et plak waor de
Heerenweg de Stellesloot kruuste, wodde

een brogge bouwd as vervanging van een
aandere. Neffens een overlevering zollen
d'r olifaanten van een veurbi'jtrekkend
circus deur de brogge zakt wezen. Op een
kaorte van Eekhof uut 1850 wodt de
brogge Ter-Idzarderstel nuumd. In 1922 is
de naeme vebasterd tot Idzardgestel. De
naeme stel is warschienlik ofleided van
Stellingen, dit weren bestuurders van et
oolde Stellingwarf.
Vervoer over waeter was doedestieds hiel
belangriek. De steibrogge was iene van de
yule broggen die Hooltwoolde rick was.
Vule schippen en praemen passeerden
disse brogge, die gien ophaelbrogge was,
mar wel mit een verhoging, dit om de
schippen mit bovenlast, turfschippers,
deurlaoten te kunnen.
De schipvaort nam nogal wat toe, doe de
veenderije in Hooltwoolde toenam. De
Metwostsloot wodde verbeterd, ter hoogte
van de Kooiweg passeerden de schippers
et Taconis-verlaot om zo op de Tjonger te
kommen.
Now de situaosie rond 1600 rond de
Steibrogge, et leegvene an de westkaant
van de brogge wodde et Suyder Tjonger
veen nuumd. In dit veenlaand, ongeveer
iene kilemeter an de westkaante van de
Steibrogge, laggen twie veenmeerties, die
wodden Ter-Isken of Ter-Lisken nuumd,
en et westelike meertien Bargekop. De
Bargekop-sloot, die bi'j de Weerdiek
begon, leup deur dit meertien.
Omtrent 1928, naodat de brogge twie keer
verleegd is omdat de schipvaort oflopen
was, is de brogge opruumd en is d'r een
dam Iegd in de Stellesloot. Betonnen
damleggers hullen de grond op et plak.
Waor eertieds koetsen, trokken deur
peerden, de brogge passeerden, raost now
et autoverkeer waor 'eertieds de Steibrogge lag.
Rest nog te vermelden wat gien historic is.

Riekswaeterstaot is van doel an weerskaanten van de vierbaensweg, die binnen
inkelde jaoren klaor wezen zal, twie verzorgingsplakken (benzinepompen) an te
leggen. De oostelike krigt de naeme van
De Stellen, de westeilke de naeme Fok.sehellen, een veldnaeme die daor destieds
bruukt wodde. Riekswaeterstaot dee disse
bosschop an et gemientebestuur van WestSteliingwarf. Disse gegevens kreeg ik van
burgemeester Remco Heite, destieds doe
hi'j nog wethoolder was.

Willem Jan Teijema

zo bliede
al veur de wekker rammelt
bin ik meerstentieds in de bienen
struup rap in mien kleren
vheg een nfje dag mtegen
ik bin zobliede
onderwegens naor et wark
zie 1k van alles om mi'j henne
bloemen, knienen, schofferds en
daor hej' werachies een kollega
ik bin zo bliede
koffie roek 1k al halverwegens
de fiets een taandwiel zwaorder
mit vaosie soes 1k veerder
spring de koffiejuffer in de aarms
1k bin zo bliede
de tifiefoon rinkelt twaelf keer in et ure
mit an de ere kaante
krek as hieltied an mien burogien
biesterbaorlik aorige meensken
1k bin zo bliede
aovens nao et eten
gooi 1k de beerlig op 'e baank
de voeten noflik op 'e taofel
dan bin d'r goeie tieden
ik bin zo bliede
somstieden midden in de naacht
percies om veertien over drieje
wor 1k inienend wakker en
droom mit een glimlach dan weer
[veerder
ik bin zo bliede
en now de laeste naacht
1k sleup krek zeuven menuten
doe scheut et deur mi'j henne
wat straampel 1k toch mar gelokkig
en bliede naor mien aende
ik bin zo bliede

Oene Bult

Luusteren en schrieven bij Dirk Biel
Dirk Jan BijI (86) in Wolvege het gebruuk maekt van oonze unieke 'service' om zien
levensverhael an huus in de Bernhardlaene opschrieven te laoten. Van iene op die
leeftied is et vanzels allemaole tevule om et op een peer bladzieden kwiet te kunnen.
Daoromme volstaon we in dit geval mit wat van zien antekenings op een riegel te zetten,
krek as eerpels op et laand, of stokbonen in de tuun.
Tot zien 14e jaor het Biji op De Oosterstreek bi'j Noordwoolde naor de schoele
gaon van meester Van der Wal. Doe was
et de bedoeling orn de ulo te volgen, mar
de ambachtsschoele zol veur him toch
beter wezen, mar hi'j haelde et toelaotingsexamen niet. Dan mar an et wark bi'j
timmerman Mulder in Noordwoolde, waor
as hi'j 11 centen in et ure verdiende, en
laeter bi'j Klaas Alten in Bull.
In de 30-er jaoren, mit grote warklooshied,
kreeg Dirk Jan de kaans een kursus op de
Volkshogeschoele in Bakkevene te doen,
doe nog mit de stichters Jarig en Henk v.d.
Wielen. As socialist kon Biji hier zien
gezichtsveld wat verbrieden en dat vun hi'j
wel een goeie zaeke.
Vanuut Bakkevene wodt kontakt legd mit
Frankriek en daor kan Dirk Jan (now 25)
bi'j een Nederlaanse boer in Normandië
an de slag. Hi'j hoolt et d'r 14 daegen vol.
Overdag hadde warken en naachs uut de
slaop holen vanwegens et kikkerconcert
vanuut de viever bi'j de boerderi'je, vestigd
in een groot, oold kesteel. En dan die
heirnwee.
Weer in de Stellingwarven komt BijI bi'j
de botterfebriek van Knol in Else te
warken veur f 12,50 in de weke. Dat blift 3
jaor zo. En dan is et mobelesaosie en
begint Dirk Jan zien soldaotetied as
morseseiner in et gevecht mit de Duutsers
in Wassenaar-Rijnsburg. Naor eigen
zeggen hadde soldaot Biji niks an zien
opleiding en het hi'j gieniene van die
moffen daeleknald. En daor het hi'j gien
spiet van.
'Et weren toch ok meensken?'
Ok over zien diensttied raekt Dirk Jan

niet uutpraot, mar et feit, dat boswaachter
Van Ernst uut Appelsche doodscheuten
wodde op de dag dat Dirk Jan een ofschrift bi'j him dreug van een brief, die zi'j
Van Ernst schreven hadden, verget hi'j
nooit. Onder de ogen van de Duutsers het
hi'j die verscheurd en de snippers in de
grond stopt.
Naodat de radio weten laoten het, dat
Nederlaand him overgeven het an de
Duutsers, komt Dirk Jan bi'j de Maotschoppi'je van Weldaodighied (Noordwoolde) an et bornekappen (veur een
kwattien et stok), as branige veur hooltkachels in de Jordaan in Amsterdam. Een
Jeude, die daor leiding an geft, overleeft
wonder boven wonder de oorlog. Mit
orndat de man een kristelike vrouw
trouwd hadde, die Schwarzkopf hiette. Et
loon van Biji wodde doe f 50,-- in de weke.
De ironie wil dus, dat Van Ernst (in et
verzet en 25 jaor boswaachter in Appelsche) et d'r niet levend ofbrocht het, en de
Jeude Servatie uut Amsterdam speerd
bleef.
Nao de oorlog is Dirk Jan timmerman
wodden bi'j Klaas Alten in Bull, zoas
eerder meld. Hi'j komt ok in de noodraod
van de gemiente mit Hendrik Dedden as
burgemeester.
Now wodt Biji even te muui. Hi'j ligt in de
kaemer op bedde vanwegens een longandoening en spierperbiemen in de bienen.
Hi'j kan zo now en dan nog deur de kaemer lopen, mar dan hej' et wel had. Hi'j
wil graeg een elektrische karre hebben orn
A es buten et mooie weer in te kunnen,
mar de ambtelike meulen warken ok in
Wolvege (te) langzem. Mar de burgemees-

As de ruilverkaveling in Bull dan een
aende an et boerken maekt het, komt de
femilie Biji in Wolvege terechte.
Hi'j wodt siktaoris-pongJioo1der van de
Woningstichting West-Stellingwarf, waor
laeter die hiele traedie van de rioolrechten mit west het. Biji blift 11 jaor in die
funktie en het daor een mooi pensioen an
overholen. Hi'j was 13 jaor veur de PvdA
gemienteraodslid, doe mit al die drokte
van Jan Bruining, Jan Oosterhof en Hero
Werkman. Dirk Jan stapt over op Weststellingwerf Een, now Weststellingwerfs
Belang, mit 3 zetels, zodat ze mit macht
midden op de wip zitten.
Ok over die tied raekt Dirk Jan Biji niet
uutpraot, mar as d'r dan vesite komt, stap
ik mar op. Niet alles hoeft op pepier, hoe
lezensweerdig ok. Et het misschien ok al
eerder in de kraanten staon.
(N.S.: Wie ok van oonze unieke service gebruuk
maeken wil om jow verhael op te schrieven, belt
even mit de redaktie 0516-451108)

Dirk Biel.
ter het kotleden nog bi'j de femilie Biji op
vesite west, dus wie wet komt d'r now wat
schot in. (En aanders moe'n wi'j d'r mar es
aachteran om die ambteners wat haezepoeier in de broek te stri'jen).
Intussen schinkt vrouw Bijl-v.d. Boer et
twiede koppien thee in en dot d'r weer een
lekker koekien bi'j. Zi'j kent de levensverhaelen van Dirk Jan a! 57 jaor, zolange as
ze trouwd binnen.
As Dirk Jan weer wat bi'jkommen is,
timmert hi'j veerder, now bi'j lebele de
Boer in Berkoop en dan boerkt hi'j nog op
de boerkeri'je van zien oolden in Bull. Hi'j
kent et melken mit de haand van huus uut
en komt in 3 jaor tied van 7 koenen op 16
biesten (en 3 kiender, mit Jantje, zien
vrouw). As ik dan even mit Jansje praoten
gao wist zi'j mi'j viot terechte: 'Je moe'n
luusteren en schrieven.'
Daor voldoe ik vanzels an, want daor zit 1k
hier veur.

W.H. de Vries
historikus '40/'45

De oorlog in de Stellingwarven - 7-

Dit weren wrakstokken van de Lancaster W4108, in een kalverkaampien an de Buterweg in
Ooldehoorn.
Zomar een peer vliegvelden in Ingelaand,
in de haast van 1942.
We schrieven 13 september 1942 en de
ankommende naacht zollen d'r 446 bornmewarpers in Ingelaand uut aende gaon
om de Duutse stad Bremen te bombarderen. Et iene vliegveld was Wigsley, waor et
1654e Squadron (Conversion) Unit op
daelestreken was. Dat (Conversion) Unit
wil in oonze tael zeggen: nog niet hielemaole volleerd, en et was daorornrne ok
hiel geveerlik disse meensken d'r al op uut
te sturen. In disse ofdielings vullen dan ok
de meerste slaachtoffers, die niet weeromme kwammen. Allemachtig triest veur
disse jongen en een hieleboel van heur
naemen kun we dan ok weeromme vienen

op 'e karkhoven in oons laand en as we de
muuite nemen ok bi'j oons in de buurt.
lene van de vliegtugen die uut aende zette
van Wigsley, was de viermotorige Lancaster, W4108, mit de letters UG-B op de
ziedkaante van de rompe. Alles leup goed
en ze hadden al een hiel aende van de
hennereize oflegd, mar doe gong et mis.
Ongeveer boven Bontebok kreeg de pioot
van een Duuts vliegtuug heur in de peiing
en die pioot was niet zomar iene. Hi'j
hadde al vri'jwat Ingelse vliegtugen daelehaeld en vannaacht zol hi'j daor weer iene
bi'j optellen kunnen.
Disse Duutser was de Oberleutnant
Ludwig Becker en laeter in de oorlog zol
hi'jzels van een vlocht boven de Noordzee

met weeromme kommen. Doe hi'j de
Lancaster in et vizier kreeg, gaf hi'j een
lange vuurstoot mit zien 2 cm. boordkenonnen en dat betekende et aende veur
vuuf Ingelsen, iene Kannedees en een Ni'jZeelaander. Et vliegtuug ston drekt in de
braand en even ten noorden van Ni'jehoorn knapte de hiele stat d'r of Doe was
et mitien ok bekeken, want nao raekelings
een boerderi'je mist te hebben, kwakte et
daele an de Buterweg bi'j Ooldehoorn.
Een grote 4.000 ponder bom raekte los en
vleug nog een aende deur en sleug mit een
daeverende Map uut mekaander, krek an
de aandere kaante van de Buterweg, et
grote gat kuj' daor nog de hieltied vienen.
Van de zeuven man uut de bommewarper
het gieniene et overleefd en op de 15e
september 1942 bin ze begreven op et
karkhof van Ni'jehoorn. Et weren de
pioot Dowdell, de schutters Jones en
Moss, de radioman Robertson, de navigator Vivian (uut Ni'j-Zeelaand), de bornrichter Adams (uut Kannede) en as laeste
de boordwarktuugkundige Walker.
Op 14 september 1992, percies vuuftigjaor
naodat disse jongen daor heur jonge leven
verleuren, is d'r an de Buterweg bi'j Ooldehoorn een monement onthuld, en van
vufe van de zeuven mannen uut et vliegtuug was d'r femilie overkommen om dit
mit te maeken. Ze weren d'r slim mit
inneumen dat d'r nog zo an docht wodde
nao al die jaoren. 1k zie de hieltied nog
veur me, dat iene van de femiieleden een
stokkien metaol in de hanen hadde, wat
nog van et vliegtuug was, mit een koegelgat d'r in. Ze streek mar mit een vinger
over dat koegelgat henne en wat d'r doe in
heur ommegaon het, mag ieder veur himzels bedaenken.
Et twiede vliegveld waor we et over hebben zullen, is et vliegveld East-Moor en op
dat veld in Ingelaand was doedertied et
158e Squadron bommewarpers huusvest.
Disse ofdieling vleug mit de viermotorige
Halifax en iene daorvan, was de Halifax
mit et febr.no. BB 205, en in dit geval mit
de letters NP-B op de rompe. Zi'j haelden
Bremen wel en ze gooiden boven die stad
heur laeding daele. Veur heur gong et op

Oberleutnant Ludwig Becker. Hi)' scheut de
W4108 daele. Hi)' k.reeg laeter een zeemaansgraf in de Noordzee.
de weerommereize mis en ik weet nog
goed, dat et vliegtuug om half vufe henne,
dus in de vroege morgen van de 14e
september '42 branende over Ni'jhooltpae
gong in de richting van Der Izzerd. Et was
doe dudelik mit zien laeste reize bezig. De
zeuven bemanningsleden hadden doe al
mit de parrechute et ongeloksvliegtuug
verlaoten.
De Halifax sleug de grond in, op laand van
Jelle Bakker uut de Mildamster poolder
en in gebruuk bi'j zien schoonzeune Marten Groen, die een melkrit van de koperaosie hadde, op Der Izzerd. lene van zien
peerden was dwas deur de stiekeldraoden
gaon en hadde braandplakken an et heufd.
De hujbarg aachter huus vleug in de
braand, mar mit hulpe en een peer emmers waeter was dat gelokkig gauw bekeken. Laeter hebben de Duutsers et wrak
opruumd, die weren tiedelik inkertierd in

Depiloot van de W4108. Dit was Pilot officer E.F. Dowdell uut Kilburn. Hi'f ligt in
Niehoom begreven.
de stallen van Kok.
Dejongen uut et vliegtuug, 4 Ingelsen, 2
Amerikanen in Kannedeze dienst en iene
uut Australië, kwammen veiig an de
grond, op iene nao, die an de parrechute
in de vaort bi'j et stoomgemael aachter
Der Izzerd daelekwam. Op een natte
plunje nao kwam ok hi'j d'r goed of, mar
hi'j verleur wel een vliegersleerze en zien
sigerettekoker in de vaort. De sigerettekoker is laeter mit hekkelen vunnen deur
Pieter Schreur, die ok bi'j et stoomgemael
woonde. Jammer is dat we niet geweer
wodden konnen waor de koker bleven is.
Veural omdawwe now weten waor de
eigener woont en et zol mooi wezen om
zoks weeromme te brengen.
Et was de boordwarktuugkundige Bren,
die de koker verleur en nao gevangenschop kwam hi'j veilig terogge en hi'j

woont now in Ni'j-Zeelaand.
De twiede was de bomrichter Reid, die an
de parrechute daelekwam in Ni'jhooltpae
op et aende van de Binderweg tegen
Berkoop an en zien parrechute votstopte
bi'j de takkebulte van Johannes Oosterhof,
die ok op et aende van de Binderweg
woonde. Ni'jhooltpaeingers zeggen trollwens van Et Pad. Nao twie daegen ommezwurven te hebben, wodde ok hi'j uuteindelik pakt bi'j et huus van Hendrik de
Vries an de Boverweg bi'j Hooltpae.
De Australiër Cantillon kwam te lane an
de aandere kaante van de Tjonger in et
Katlieker Schar en wodde deur een boereknecht mitneumen naor Katliek. Daor
wodde hi'j gevangen neumen in de woning
van Tadema, die daor een smederi'je
dreef. Hi'j woont now in Australië.
De vierde, de navigator Hunt, kwam
terechte vlakbi'j de boerderi'je van Oepke
Nijholt in Ni'jhooltpae, an de weg naor
Berkoop. Hi'j verstopte de parrechute, die
laeter vunnen wodde deur de zeune Jan
Nijholt, in de sloot bi'j de boerderi'je en
leup aachteruut et laand in richting de
Tjonger en gong over de sluus. Laeter
vunnen ze zien leerzen en een buusdoek
bi'j Ooldehoorn en in die omgeving wodde
hi'j ok pakt. In dejaoren '80 is hi'j wegraekt in Amerike.
De schutter Soper, een Amerikaan, wodde
in de vroege morgen deur Mulder op Der
Izzerd antroffen bi'j zien koenen, vlakbi'j
et stoomgemael, en hi'j nam him mit naor
huus. Naodat de kiender sukelao van him
kregen hadden, wodde hi'j daor ok gevangen neumen. Laeter vun Jopie Woudberg,
de arbeider van Kok, zien parrechute in
een stok laand, de zonuumde Vuuftien
Mad, bi'j et stoomgemael.
Caldwell, de pioot, en Readman, kwammen bi'j Wolvege terechte en de eerste
wodde in Tuundörp gevangen neumen.
Readman ston inienen oge in oge mit twie
viskers an de Lende, vader en zeune
Hoekstra, de kupers van de botterfebriek,
en die nammen him mit naor huus in
Tuundorp. Daor schrok Readman van een
kiappende deure en vleug et huus weer
uut. Ok hi'j is laeter gevangen neumen,

Qene Butt

Bisschopsmoord

In een kriegsgevangenenkaamp in Duutslaand Boven: Sersjaant D. Bren, die in It
waeter terechte kwam bij et stoomgemael
op Der lzzerd. J/eur him: SersjaantA. Hunt,
die zien parrechute in de sloot wegstopte bi /
Oepke Nijholt in Nijhooltpae. Hij leeft
niet meer.
mar we kun niet geweer wodden waor dat
percies plak vunnen het.
Nao de oorlog bin ze allemaole weer thuus
kommen.
Et was al mit al een onrustige naacht west
boven de regio.

ik betwiefelde
of Bonifaosius
in 754
bi'j Dokkum
deur Friezen
vermoord is;
meugelik weren
et Grunningers
op vekaansie,
of Duutsers
mit Urlaub;
mar now ik
zien hebbe
hoe een doomnie
om Dokkum henne
een joongien
et teeveebeeld
uutsleug,
geleuf ik weer
as vroeger
in de moord
op de bisschop
deur een Fries
of wat daor
veur deurgaot.

Henk Bloemhoff

Grammatika veur elkeniene (6)
In de veurige oflevering van Grammatika
veur elkeniene hadde ik et nogal uutvoerig
over verkleinwoorden, dus over 'spannegies' woorden zoas boom - boompien en
huus - husien. D'r was in te lezen en an
een hiele riegel veurbeelden of te lezen
hoe riegelmaotig et allegeer in mekeer zit,
want hiele riegels woorden gaon op 'e
zelde meniere. Raem - raempien, doeme doempien, en nuum mar op, gaon dus krek
zo as boom - boompien. En bos - bossien,
baos - baosien gaon krek liek as huus husien. Mar in pattie gevallen bleek et
minder overzichtelik te wezen. Dat is
bi'jglieks zo as een woord mit ng ophoolt.
Zo komt naost ring een protte rinkien veur,
mar ok reengien en rin(ge)gien! Dat ien van
mien laeste zinnen was: 'Zo zien jim mar
weer, zo gauw aj' buten de vaaste regels
kommen wodt et minder overzichtelik'.
Op een stokmennig uutzunderlike gevallen
wol ik disse keer nog wat deurgaon. Bi'j
inkelde meensken uut de hoeke Steggerde,
Peperge, De Blesse en Blesdieke he'k nog
es wat deurvraogd over piekentien 'kuikentje', dat veurkomt naostpiekien en et
grondwoordpieke. Om percies te wezen
bi'j Jannie Dedden en Kees de Vries,
meensken die uut die hoeke kommen en
now in Wolvege wonen. En inderdaod, ok
bi'j heur was die vormpiekentien goed
bekend.
Hoe moe'n we oons zoe'n vorm piekentien
naostpiekien veurstellen? Want et grondwoord is tochpieke, en daor zoj' dan
volgens de regel gewoonpiekien bi'j verwaachten, krek zoaj' bi'j hokke 'hok'
hokkien hebben en bi'j toeke 'tak' toekien.
Now, et zal warschienlik zie zo zeten
hebben. In et Stellingwarfs kommen we in
et meervoold woorden tegen zoas balkens
en wolkens, naost de inkelvooldsvormen
balke en wolke. De beer J. Bakker, van

vroeger van Ooldelaemer, nuumde et me
A nog es. Een arbeider die zi'j vroeger
hadden van Der Izzerd hadde et altied
over balkens en wolkens. Inderdaod bileken die beide woorden mit -ns veural in de
midden van oons gebied te zitten. De negelmaotige meniere van et maeken van et
meervoold bi'j zokke woorden is daj' d'r
een n aachter plakken. Dus, al weer, krek
as in 'hokke - hokken' en in 'toeke - toeken'. Op zoe'n meniere zal d'r naostpieke
okpiekens west hebben. En as dat zo is,
kan et gedieltepieken uut piekens as een
inkelvooldsvorm begrepen wodden. Dat
stok woord pieken- wodt dan -tien an
koppeld.
Komt et je allegeer wat vremd veur?
Daenk dan mar es an een woord as radertje in et Nederlaans. Naost rad staot in et
Nederlaans de meervooldsuutgaank
raderen. Meensken maeken et verkleinwoord in et Nederlaans niet bi'j rad, mar
bi'j rader-, een vorm die zels niet los veurkomt in et Nederlaans. Zo wodt et radertje, gien *radje. En naost radertje komt in
et Nederlaans ok nog raadje veur, dus ok
naost et inkelvoold rad Raad- naost rad
komt in et Nederlaans ok al niet veur, mar
is netuurlik et eerste stok van raderen.
Daor plakken meensken -tje an, zoas -je
plakt wodt anpaad- van paden en niet an
pad. Et is ommes paadje en gien *padje,
een vorm die 'logischer' wezen zol. Zoks
moet ok speulen in et geval van piekentien
enpiekenties. Et pat -tien of -ties wodt
vaastekoppeld anpieken-, uutpiekens.
In oons Stellingwarfs en in et Nederlaans
vien ie trouwens een aorig geval dat d'r
slim op liekt en dat bi'j oons algemiener
veurkomt aspiekentien enpiekenties. Dat
is et woord kienderties naost kienties, mit in
et Nederlaans kindertjes naost kindjes.
In dit geval het et Stellingwarfs naost kiend

et meervoold kiender. In et gewone verkleinwoord komt d'r neffens de regel -ien
aachter et grondwoord en dan zeggen we
dus kientien. Mar in et meervoold veur
'kleine kiender' wodt d'r bliekber weerommegrepen op et grondwoord kiend en hej'
dus kienties, of op et meervoold kiender, en
dan kriej' dus kienderties. In et Nederlaans
hej' naost kind et verkleinwoord kindje. In
et meervoold hej' in et Nederlaans kindjes
en kindertjes. In et geval van kindertjes
komt
-tjes dus nao kinder- uut kinderen, dus ok
weer nao een pat van een woord dat zels
niet as woord veurkomt in et Nederlaans.
Een aorig verschil tussen et Stellingwarfs
en Nederlaans is in dit geval dat bi'j oons
et losse woord kiender mit -er wel veurkomt, mar in et Nederlaans bestaot kinder
niet, zoas ik a! nuumde. Dat past hielemaol in et beeld van et Stellingwarfs en et
Nederlaans wat et meervoold anbelangt.
In et Stellingwarfs vien ie j een riegeltien
kiend 'kind' - kiender, kaif 'kaif - kalver,
laom 'lam' - laomer (westelik vaeke lam lammen), stien 'steen' - stiender, een riegeltien daj' zels misschien nog wel uutbreiden
kunnen, en in et Nederlaans kind kinderen, kaif - kalveren, lam - lammeren
en steen - stenen. In die tael het de regel
om een -en an et grondwoord te zetten
bi'j een hieleboel woorden zien terrein
groter maekt en zo kriej' dus niet kind kinder, kaif- kalver en zo wat henne, mar
kind - kinderen en kaif - kalveren.
In dit verbaand vaalt d'r nog melding te
maeken van een aandere eigenaorighied.
Een jaor of wat !eden vul mi'j in et Nederlaans et woord korhoender op, in de kraantekop 'Korhoender sterft uit' die ston in
een oflevering van de Meppeler kraante.
Korhoender wodde hier dus bruukt in et
inkelvoold. Mar dat kan 'officieel' aenlik
niet, want et inkelvoold is korhoen en et
meervoold korhoenders. Degene die dus
Korhoender steft uit schrift, haelt de -s van
korhoenders of en zo het hij veur himzels
een inkelvoold korhoender maekt. De -er
beleeft zoe'n persoon niet meer as uut-

gaank veur et meervoold. Dat is liekewel,
zoas ik al angaf, niet 'officieel', want Van
Dale geft as inkelvoold glen korhoender,
mar affienig korhoen.
In et Stellingwarfs is et meervoold
korhoenders of korhoenen. Een inkelde
keer heurde ik ok korhoender, bi'jglieks in
Bull, zoas naost hoen ok hoender nog we!
veurkomt. Korhoender het de oolde meervooldsuutgaank -er en viak daor veur wodt
d'r nog een d in uutspreuken. En dat d'r
al gauw een -s aachter zegd wodt, is krek
zoe'n geval as de 'extra' -en in et Nederlaanse kinderen. De -er wodt niet of niet
meer zo dudelik as meervooldsuutgaank
vuuld, en dan is een extra -s of -en een
mooie verdudeliking. Lessend heurde ik
van een vrouw uut Oosterwoolde die al
aorig op leeftied is ok de vorm korhoender
veur et inkelvoold bruken heurde. Op
mien vraoge hoe zi'j een korhoen nuumt,
zee ze dus 'Now, gewoon, een korhoender!'
Toch niet zo gewoon dus, want ok in dat
geval wodt de -er niet meer as uutgaank
veur et meervoold anvuuld mar we! de -s
van korhoenders, zodat et 'logisch' wodt
dat korhoender et inkelvoold vormt.
Jim zien, ik bin in dit stokkien disse keer
aorig in de uutzunderlike vorms anlaand.
Daor bin goenend bi'j die nogal biezunder
binnen, dat daoromme nog mar een peer
daor ik de laeste tied in mien grammatikaonderzuuk tegenan lopen bin.
De veurige keer schreef ik over oosteike
vorms zoas bessemtien 'bezempje' naost
algemien bessempien. Nao -em gebeurt
zoks, schreef ik. Mar vroeger het et gebruuk van -tien ok nao aandere soorten
woorden lichtkaans veurkommen. Want ik
vun in mien materiao! van H.J. Bergveld
de vorm weerlaomtien naost weerlaompien
'watersnip'.
Van Vrouw Jannie Dedden kreeg ik uut
Blesdieke et verkleinwoord vullempien
naost vulle 'veulen', woorden die heur van
iene uut de veurige ieuw nog bekend
weren. Et gaot hier om een woord dat
deurgaons in et Stellingwarfs de vorm vool

annemt, mit daornaost vooltien 'veulentje'.
Ben hiel aander ofwiekende vorm he'k van
een al overleden femifielid van mi'j die uut
Oosterwoolde kwam. Die zee altied kedotien in plaets van kedogien 'kadootje'. 1k
heb her en der zok soorte vormen laeter
ofvraogd, mar ik bin kedotien nooit weer
tegenkommen. lene van de lezers misschien al?
Tot slot: naor anleiding van mien veurige
stokkien schreef de beer Bakker van Ooldelaemer, die ik krek al nuumde, mi'j nog
dat d'r tussen him en zien vrouw opvalende verschillen binnen in de verideinwoorden. Margje komt aenlik van Sunnege en
zegt van dingien, kleingien en ringegien, hi'j
van din/c/en, kleintien en rinkien. De Scheene is toch ok weer niet zoe'n grote revier,
schrift Bakker, en hi'j sluut of: 'Wat een
beweging in zoe'n klein taelgebied!' Inderdaod, daor staoj' soms versteld van. Mar
wie deur al die drokte om woorden onderdehaand daenken gaon is dat wi'j glen
stuur holen kunnen over die verkleinwoorden en zo in et Stellingwarfs, die moet de
veurige oflevering nog mar es even weer
lezen!
Daank!
En dan nog even hiel wat aanders am mit
of te sluten. Lestdaegs was et groot feest
zoas jim weten. De Stellingwarver Schrieversronte beston vieventwintig jaor en een
tal meensken wodde in et zunnegien zet
veur zoveule jaoren inspannings. Dat
weren Harmen Houtman, Pieter Jonker,
Johan Veenstra en ikke. Dan weej' aenlik
niet drekt waj' allemaole zeggen wifien
zollen en laeter netuurlik schöt je van alles
in 't zin. Dat daoromme op dit plakkien
nag mar even et volgende! Zonder alle
huip van een hiele protte vri'jwilligers, in
et biezunder ok al die meensken die
hulpen bi'j et woordeboek, de grammatikastokkies, et veldnaemewark en gao mar
deur, die wol ik bier mien daank nag es
overbrengen veur alle inspannings van de
veurbi'je vieventwintig jaor. Zonder hétir

hadden we alle wark beslist niet verzetten
kund, de oflopen jaoren, ikke zels in alle
geval zeker niet!

Veurbij, veurbi'j, veurgoed veurbi'j

Lestdaegs wa'k veur mien grammatikaonderzuuk mit Pieter Heida bi'j Vrouw
Jantsje de Poel in Oosterwoolde. Die wees
op een gegeven mement naor buten en
zee: 'Die plaets van Gerrit van der Horst
gaot d'r of en de Biezehutte ok!' 1k was
stomverbaosd, want een jaor of wat leden
zol ik een naeme uutdaenken veur de
scoutinggroep van Oosterwoolde, kwam
de naeme Biezenhutte tegen veur een
boerderi'jgien onder de buurtschop Nanninge en bedocht de naeme Biezenhutters.
Waor die plaets west had wussen de
meensken die ik vreug doe niet sekuur.
Eredaegs vreug ik Sietske Bloemhoff om
foto's te maeken. Die zag et jaortal 1778
op 'e veurgevel en zag al gauw dat et hier
om een Saksisch boerderi'jgien gong.
Op disse foto ziej' de Biezenhutte van
omdebi'j 1925 mit de bewoners. De heit is

de heer Albert Fokkens, de mem is Geeske Fokkens-Kuipers. De kiender bin Jan
(geb. 1921) en Renske (geb. 1918), laeter
kwammen d'r nog twie kiender. Van de
meensken op 'e foto is allienig Renske nog
in leven; Jan was trouwd mit Annigje
Fokkens-Jansma en die stelde 'm now veur
De Ovend beschikber.
Mar... de Biezenhutte is now bouwvallig en
staot in et gebied van de ni'jbouw tussen
de Flippobrogge en Praninge. We maekten de Stichting Historisch Boerderij
Onderzoek d'r op attent en de gemiente
Oost-Stellingwarf lat een bouwhistorisch
onderzuuk instellen. Zo heurt et ok, om
een gedegen beschrieving te kriegen. Mar
ieje zels dan, oolde Biezenhutte! Veurbi'j,
veurbi'j, veurgoed veurbi'j? (hbl)

D'r was es een man in Brocope
die zee elke morgen: 1k hope,
da'k vandaege-de-dag
een miljoen winnen mag!
En a'k dan naor de Veurschotbaank lope!'
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