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Oene Bult

Sietske Bloemhoff, de' vrouw van Stelfingwarver Hiemkunde
Leesders, jim meugen et best weten: Sietske en ik hebben wat mit mekeer. Al wel 20
jaor. Dat is niet niks. D'r bin hiel wat relaosies die et niet zolange votholen. Wat is et
geval? Sietske het mien eerste boekien In et honderd (uutverkocht) ijiestreerd. Zoas zi'j
wel vaeker tekent en fotografeert. Et omsiag van De Ovend het ze ok maekt en bi'j mien
vraoggesprekken in dit tiedschrift aachtervolgt zi'j mi'j de hieltied om een petret van de
ondervraogde(n) te maeken.
Mar dat is nog niet alles. Mien eerste
boekien In et honderd moch ik an heur
uutrikken op de hoge toren van de Bosbarg in Appelsche. En doe Onder eigen
yolk uutrikt wodde in Spange, stonnen wi'j
weer naost mekeer op de groepsfoto van
Steffingwarver schrievers en praoters. En
zo was d'r nog wel meer. We hadden wel
trouwd wezen kund, mar Sietske is een
vrouw, die et leven best alliend an kan en
daor ok bewust veur kiest. Hoewel, wel
mit een mooie heddershond, daor an de
Rijweg in Oosterwoolde.
En now ontmoeten we mekeer de laeste
tied weer en weer op et mad van de Hiemkunde, veur de radio en dit tiedschrift.
Want ik wil alles van Hiemkunde weten,
en daor is zi'j mit naeme de vrouw van.
Een eerste vraoge is vanzels: Wat now is
Hiemkunde en waoromme is dit zo belangriek? Jim begriepen, ik krieg les van
juffer Bloemhoff. Want veurdat ik veur De
Ovend disse winter de schoelen ingao am
an de weet te kommen hoe et now feitelik
gesteld is mit et gebruuk van et Stellingwarfs, moet ik mi'j eerst goed oriënteren
op de meugelikheden van lesmateriaol
veur et yak Hiemkunde, waor ok de
streektael een pat van is. 1k tone mi'j dus
een slim ni'jsgierige leerling tiedens disse
privé-kursus in een neutedoppe.
Sietske (42), die inspireerd wodt deur de
schoelekiender, is begonnen mit et schrieyen van kienderverhaelen, zoas die ok wel
in Dc Ovend staon hebben. Kiek de oolde
jaorgangen d'r mar op nao. En ok de
bundel Piepmoes. An belangstelling het ze

niet te klaegen, want alle basisschoelen
bruken heur materiaol. En dat is niet
gering. Bent U al Heemkundig? is een
prachtig overzicht (in et Hollaans) van wat
Hiemkunde is en waoromme dit een yak
op de Steffingwarver schoelen is. Een
citaot: 'Onder Heemkunde wordt verstaan: de kennis van de omgeving in al
haar facetten.' Mit een betien haandighied
kuj' daor neffens mi'j et hiele onderwies
van tael tot tekenen, van haandveerdighied tot heufdrekenen in onderbrengen.
Ems zol dus et hiele onderwies in et
Steffingwarfs geven wodden kunnen.
Want: 'Per 1 aug. 1988 is het yak Heemkunde als alternatief voor het verplichte
yak Fries in het basisonderwijs ingevoerd.'
1k hebbe wel vaeker schreven: In de toekomst hebben we an et Stellingwarfs en
Ingels genoeg.
D'r is een intergemientelike warkgroep
van Stellingwarf West- en Oostaende, die
een mooi beleidsplan het. En daor gaot et
in om laand en yolk, streektael, saemenleyen, geschiedenis, de netuur en keunst. Et
is fantastisch wat Sietske Bloemhoff an
materiaol klaormaekt veur de schoelen.
Daor moe'n oolden veural ok kennis van
nemen, neffens mi'j. Et is slim de muuite
weerd.
Sietske dot heur wark bi'j de Schrieversronte, mar het ok een geweldige hulpe an
Jan de Vries van et Buro Onderwies van
de gemiente Stellingwarf-Westa end e, die
een hiele protte op de komputer en et
kopieerapperaot klaormaekt. En Bart
Beitman het een 'home-page' op Internet.

Sietske Bloemhoff, tegere mit heur hond Kelly.
En Jan Oosterhof van Ni'jhooltpae dot d'r
een protte an, en in Ooldelaemer en in
Oosterwoolde weer aanderen en gao zo
mar deur.
1k moet opschieten om al dat aandere
prachtig mooie materiaol ok nog te numen, want ik bin d'r zo enthousiast over,
da'k d'r wel een Ovend vol over schrieven
kan. En dat is in heufdzaeke allemaole et
wark van Sietske. Pette of veur juffer
Bloemhoff!
Lees ok es de bundel Stellingwarver Poëzie,
al moet die neffens mi'j wel rap anvuid
wodden mit een twiede diel, omreden d'r
nog niet de helte Stellingwarver dichters in
staon. Now is et wel een verrekte ienziedige hundel mit mar zesse van de veertien
dichters. Ok jammer, dat d'r in de bundels
niet bi'j staot as ze ok los te koop binnen
en wat ze kosten. (Now ja, Oene het ok
altied wel wat!)
En dan die prachtig mooie tiedschriften,
zoas 't Herenhoentien, Satellyt Nijs in de
Stellingwarver edisie, en Uut de buse. En

ok nog Piepmoes (in de winter). Zeg nooit
weer dat d'r gien goeie lektuur en literatuur in et Stellingwarfs is, want dan hej'
nog nooit alle uutgiften van de Schrieversronte en de gemientelike kemmissie veur
et onderwies zien en lezen. Mit mekaander wel 100 stoks! Alle streektaelen kun
een veurbeeld an et Stellingwarfs nemen,
zo durf ik uut de losse poise wel te beweren. Mar wel moet d'r neffens mi'j ok es
een studie kommen over et gebruuk van
drie taelen deur mekeer in de Stellingwarven: et Stellingwarfs, it Frysk en het Nederlands (plus pattietoeren ok nog Duuts
en Ingels), waor Satellyt Nijs een goed
veurbeeld van is. En hoe zit et dan mit
Turken en Marokkanen, die mar gien
Nederlaans leren kunnen (onder zwaore
begeleiding, mit een protte subsidie), wiels
et in de Stellingwarven gien perhleem
wezen zol?
En dan is d'r ok nog van Jan Oosterhof de
'musical' Keuning Hum is uut zien hum. 1k
mis in de Stellingwarven nog een 'kabbere-

tier' en een 'konferencier'; veerder hebben
we toch alles al, in et aldermooiste laand
van d' eerde. We! moet 1k hier ok nog
even numen et boek Klokkestoelen van
Stellingwa,f, in woord en beeld van Sietske
Bloemhoff. En ik mien te weten, dat ze ok
tekenings en beschrievings van oold (turfmaekers) ark schreven het. Wat is d'r toch
een protte moois! Hebbe ik vroeger nooit
daenken kund, doe ik mien eerste Stellingwarver woorties schreef - 60 jaor leden dat d'r ooit zovule kommen zol in de eigen
streektael van de Zuud-Oosthoeke van
Frieslaand. Doe mossen we et allemaole
zels mar uutzuken, mit thuus et Stellingwarfs, op et schoeleplein et Fries en in de
schoele et Nederlaans. En now is d'r
zovule hulpe bi'j. Onveurstelber, mit deur
meensken as Sietske A. Bloemhoff. Hulde!
En dan gao ik de kommende winter op
onderzuuk uut hoe et tegenwoordig is mit
et gebruuk van et Stellingwarfs in de
huusholings, op et schoeleplein en in de
leslekalen. Gao dus praoten mit kiender
en oolden, mit leerlingen en lerers, mit
ambteners en inspekteurs. Om in een serie
artikels op dit plak versiag te doen over et
Stellingwarfs in huus en op hiem van disse
kontreinen. Sietske Bloemhoff was mien
eerste en beste infermaante. -

Jos Rielveld

Op een terras
KlaasKniilisH.
het mooie blauwe ogen,
as de zunne d'r in schient.
Zien roodhionde haord
- die hi'j vandaege-de-dag het • past daor wonderlike goed bi'j.
• Niet dat i.kgekbin
op Klaas, of zokzowat,
• - Bi'j' gek; ik warke al
jaoren- en jaorenlaank
mit him saemen.
Mar bi'jtieden valen
dat soort dingenje op.
Klaas Knillis H.
het mooie blauwe ogen,
as de zunne d'r in schient.
Zien roodblonde baord
- die hi'j vandaege-de-dag het past daor wonderlike goed bi'j.
Want hi'jtieden valen
dat soort dingen je op,
as schriefster, as vrouw en
as dichteresse.
Een riggestraosie;
Niet meer
niet minder.

Krummelties
EXTRA BLADZIEDEN
In verbaand mit de rejaole andacht, die we
in dit nommer van De Ovend an de toekenning van De Oolde Pook-pries geven,
kriegen jim disse keer een Ovend over de
heerd, die acht bladzieden dikker is as
aanders. Toch zat de redaktie nog mit een
betien ruumtegehrek, daoromme vervaalt
de rebriek Veurbi), veurbiy, veurgoed
veurhi'j disse keer. (jv)

zocht. Veur hepaolde stokkies bin speciaole kostuums neudig, en hi'j aandere juust
decors. Et zol mooi wezen, as d'r meensken binnen die helpen willen dat veur mekaander te brengen! Dus wie nocht het, en
veural haandig is, graeg even reageren. Bel
daorveur naor de Schrieversronte (051645 1108) en vraog dan mar even naor
Sietske Bloemhoff. Zi'j vertelt je dan wel
wat percies et doel is! (sbl)
ELEKTRISCHE KARRE

EVENPIES BI'JPRAOTEN...
Op et ogenblik dat jim disse Ovend in
hanen hebben, bin de rippetisies van et
ni'je kabberetpergramme Evenpies hipraoten al in voile gang. Evenpies bifpraoten wodde schreven deur Roel Oostra van
Drachten. Ok al woont Oostra sund jaor
en dag in Drachten -hi'j was daor direkteur van de Lawei- hi'j hrocht zien jeugdjaoren deur in Wolvege. Now hi'j weer wat
meer tied het, en butendat nog al es disse
kaanten op komt, kreeg hij nocht en
schrief een Stellingwarfs kabberet. Oflopen veurjaor kwam dat klaor en op 1 juli
wodde d'r in et gebouw van de Schrieversronte een echte audisie holen. Mar liefst
zestien meensken kwammen daor op of,
en et wodde een pracht van een aovend.
Van de zestien meensken zocht Roel d'r
zeuven uut die an zien pergramme mitdoen gaon (Oostra regisseert zien pergramme zels), en dat bin: Evert en Hilly
de Boer, Kees Gorter, Martha Kooistra,
Henny Koops, Alie de Moor en Harry
Posthuma. Aachter de piano zit Johan
Kuipers, en locht- en geluudsman is Roelf
Dragt. Et doel is dat et pergramme aende
dit jaor, of begin volgend jaor veur et eerst
opvoerd wodt. (sbl)

Nao et verschienen van oons veurig nommer van De Ovend, het Dirk Biji in Wolvege (blz. 23) rap zien elektrische karre
kregen en tuft daor now de Steilingwarven
en omstreken mit deur. Oons poedegien
haezepoeier beweren we veur een (onverhoopt) volgend geval. (oh)
NI'J BOEK JOHAN VEENSTRA
Op zaoterdag 27 september, op et dadde
Steffingwarver Boekebal, verschient et
ni'je boek van Johan Veenstra. Zien
veertiende. Et is een verhaelebundel en et
het as titel mitkregen: fen rneenske is gien
eerpel. Een boek mit een protte humor en
ok een stokmennig serieuze verhaelen.
Et boek verschient in een oplaoge van
1.500 exemplaoren, telt 128 bladzieden en
kost f 17,90. Et omsiag is maekt deur
Sietske A. Bloemhoff. (zie veerder et
bestelformelier in disse Ovend).
Mit dit boek komt de totaole oplaoge van
de boeken van Johan Veenstra rejaol
boven de 25.000 uut! Om hielemaole
percies te wezen is dat now 26.300 exemplaoren. En zoks is veur zoe'n klein taelgebled toch we! uniek! (red.)
SUTELAKTIE

OPROEP
Veur et ni'je pergramme Evenpies bifpraoten wo'n nog een tal haandige meensken

Et is aanst aiweer zowied! Oonzejaorlikse
sutelaktie staot dommiet weer veur de
deure. Op 4, 8 en 11 oktoher Pon we weer

mit oonze negosie bi'j de huzen langes.
Op 'e laeste dag, 11 oktober, staon we as
vanoolds ok weer op 'e Friese Boekemark
in Drachten.
Wilen jim mithelpen mit de sutelaktie?
Graeg! We hebben verlet van jim! Bel
oons en geef jim op! (jv)
DE BIEZEN}IUTITE
In de veurige Ovend konnen jim op 'e
laeste bladziede wat lezen over de Biezenhutte, een omtrint vergeten boerespulle.
glen uut 1778 an de noordkaante van
Oosterwoolde. Wie et len keer aachter en
veur een pat onder een prachtige boomgroep ontdekt Iiekt et wel slim brekvallig
toe, mar de Stichting Historisch BoerderijOnderzoek in Arnhem vint et naor verholing nog aorig geve. Hoe dan ok, vanwegens de grote historische belangstelling in
Oosterwoolde en omgeving veur de Biezenhutte het de kulturele kemmissie van
Aktiviteitencentrurn De Miente een
boerderi'je-aovend opzet tegere mit de
Stichting Historisch Boerderij-Onderzoek.
Op maendag 10 november, van half achte
of, hoolt bouwkundig specialiste van de
SHBO ir. Hanneke Nuijten een lezing mit dia's - die veur de pauze bestaon zal
uut een overzicht van de ontwikkeling van
de Nederlaanse boerderi'jen. Nao de
pauze zal ze ingaon op de ontwikkeling
van boerderi'jen in de Stellingwarven en
op heur onderzukings van et boerderi'jgien de Biezenhutte. Et belooft dus een
mooie, leerzeme aovend te wodden veur
alle liefhebbers van oolde boerderi'jen,
niet allienig veur de Biezenhutte-fans, dat
zodoende dit 'krummeltien'. Et gebouw
van Aktiviteitencentrum De Miente is an
de Snellingerdiek, no. 39, veur et sportkomplex Boekhorst. Intied is de eerste
rapportage over de Biezenhutte deur de
SHBO klaor. Een kopie d'r van he'k geven
an et dokumentaosiecentrum van de
Stellingwarver Schrieversronte; bela ngstellenden kun et daor dus inzien. (hbl)

Bote Stellingwef

Berouw
Berouw is as de schiemer
tussen de dag en de naacht
in de morgenuren...

Lopen en staon
Hi'j was nog mar een goed jaor.
doe hi.'j al lopen kon.
Mar hi'j het nooit
op eigen bienen staon kund.

Keuper en goold
Een hatte van goold
en een aarmhaand van keuper,
dat is beter as aandersomme.

Juryrappot De Oolde Pook-pries 1997
Anke Hoornstra uut Wolvege
bet De Oolde Pook-pries 1997 wunnen
Heur inzendmg beston uut vuuf gedichten over leven en wark van de Stellingwarver schilder Rinny Siemonsma
De pries wodt op 11 september uutreikt
deur burgemeester Remco Heite van
West-Ste]Imgwarf in et gemientehuus
van Oost Stellingwarf
De redaktie van De Ovend fielseteert de
prieswinneresse van hatte en we besteden d'r in disse en de volgende Ovend
andacht an
In disse Ovend drokken we et juryrappot
of en de winnende vuuf gedichten mit
daorbi'j een olbeelding van et betreffende schi!deri'j van Rinny Siemonsma
In de volgende Ovend komt een interview mit de prieswmneresse' (red)

De jury is van miening dat de bijdrege In
et veurbi Y gaon, vuuf gedichten bi Y leven en
wark van de Stellingwarver schilder Rinny
Siemonsma De Oolde Pook-pries 1997
verdient.
Et gaot bier om vuuf gedichten daor de
dichteresse heur bi'j inspireren laoten het
deur een tal keunstwarken van beeldend
keunstener Rinny Siemonsma (19401985). De jury sprekt heur grote wardering
uut over de inhoold en vorm van disse
gedichten.
Wat de thematiek van de bekroonde
gedichten angaot: de dichteresse bet heur,
zoas zegd, inspireren laoten deur verschillende keunstwarken, bi'jglieks deur schilderi'jen in eulievarve en deur een ets.
Omreden et hier om een speciaole dichtvorm gaot, het de jury de behoefte hier
wat ommedaenken an te besteden.

Dichters bin in de loop van de tied vaeke
onder de indrok raekt of inspireerd deur
beeldende keunst. Hiel hekend is et
verhael van de dichter Pierre Kemp die
doe hi'j veur et eerst in et Rieksmuseum
kwam zo onder de indrok was van Rembrandt zien schilderi'j Etfoodse Bruidje
dat hi'j de hieltied weerommekwam om et
zien te kunnen. Jaoren laeter bet hi'j die
overweldigende indrok verwoord in een
gedicht. Zok soorte van gedichten die
betrekking hebben op schllderi'jen, tekenings, etsen, beeldhouwwarken en gao zo
mar deur wo'n 'beeldgedichten' nuumd.
Al ieuwenlaank wo'n zokke beeldgedichten schreven.
Eerder, in Nederlaand in de 17e ieuw,
hadden ziJ tot doel et keunstwark as et
waore deur middel van woorden an de
meensken zien te laoten. Niet zelden wodt
een ofbeeld persoon de tekst van et gedicht in de mond legd. Dat laeste had wis
en zeker te maeken mit et, in die tied en
in de ieuwen d'r nao, bespreuken verschil
tussen de beeldende en de literaire keunst.
Keunst en warkelikhied, stifle staon en
beweging, zwiegen en praoten, et bin
tegenstellings daor beeldgedichten de
hieltied op ingaon. Toch is et mederne
beeldgedicht principieel van een aandere
aord as et zeuventiende-ieuwse. Et spel
dat doedertieden tussen de keunsten
speuld wodde en dat in sommige gevallen
veul weg had van een keunsthistorisch
debat klinkt nog wel deur in de laetere
gedichten, mar de dichters reageren in et
algemien niet langer meer veurspelber op
een keunstwark. Et is as bi'j Kemp, die
raekt wodde deur et rood van EtJoodse
Bruidje: een persoonlike ervering mit of
een visie op et keunstwark vormt now de
eerst gebrukelike poetische ervering.
Disse persoonlike verwarking van keunst
is kerakteristiek veur et mederne beeldge-

in de vuuf gedichten spraoke van een
dudelike persoonlike ervering c.q. verwarking van de keunstwarken. De warken
wo'n op een vri'je wieze interpreteerd. In
de vuuf gedichten verplaetst de ik van de
dichter him meerdere keren alderdeegst in
de ik van de schilder. Zi'j lat dudelik
blieken een eigen visie op et keunstwark
te hebben. De dichteresse zicht d'r wat in,
verplaetst heur in et wark, letterlik alderdeegst, zie bi'jglieks de gedichten fannie
(3) en Et Laandschop (5). De poetische
verwarking gebeurt mit een eupen oge
veur de typische beeldende kwaliteit van
et keunstwark. Beeldgedichten kun ok
verwiezen naor een mythe of een verhael
uut de hiebel. Dat is et geval in et gedicht
christus - onvoltooid (1) dat expliciet naor
een biebelverhael verwiest.

Anke Hoornstra.
dicht.
Beeldgedichten bin bepaold niet zeldzem.
Haost alle grote Nederlaanse dichters
hebben d'r goenend schreven: in de 17de
ieuw bi'jglieks Vondel, in de loop van de
20ste ieuw o.e. Verwey, Boutens, Achterberg, Vestdijk en Lucehert en vandaegede-dag de dichters Van Toorn en Jellema.
Et is verheugend te konstateren dat heur
bi'j dit ifiustere gezelschop now een Stellingwarver dichteresse voegd het.
Now is et niet zo dat schrieven naor
anleiding van beeldende keunst as vanzels
wat van belang oplevert; een slaafse of een
veur de haand liggende verwarking van et
keunstwark heurt ok tot de meugelikheden.
Dat laeste is zeker niet et geval bi'j de
gedichten daor et hier omme gaot. D'r is

Et is niet gebrukelik dat dichters heur
bundels van reprodukties veurzien as d'r
beeldgedichten in staon. Kennelik vulen
zi'j een zekere behoefte an autonomie, et
gedicht moet veur himzels spreken kunnen
en het, ok al verwiest et d'r wel naor, in
feite et keunstwark niet neudig om hegrepen te wodden. Dit mag vaeke zo wezen,
et feit dat beeldgedichten now ienkeer
betrekking hebben op een anwieshere
olbeelding relativeert heur onofhaankelikhied toch een betien.
Dat laeste ondervun de jury. Zi'j het de
keunstwarken niet onder ogen had. Bi'j et
lezen en interpreteren van de gedichten
wodde dit ok niet as een gemis erveren.
De gedichten op heurzels hebben een
grote zeggingskracht. Toch, in de wetenschop dat d'r een ofbeelding van bestaot,
ontston d'r bi'j de interpretaosie van et
gedicht Kouwe mit dooie voegelties en
veenpluusters (4) de behoefte et d'r bi'j
heurende keunstwark te bekieken.
De thematiek van de gedichten mag dan
bekend wezen, dat wil nog niet zeggen dat
disse gedichten makkelik te begriepen
binnen. Lyriek is stark koncentreerd naor
de inhoold en naor de vorm. Of et thema
van een gedicht ienvooldig of kompliceerd

is, et moet in kot bestek verwoord wod..
den: de dichter kan et niet zuken in de
brette; hi'j is op de diepte anwezen; gedichten kun meerdere betekenislaogen
hebben. In et algemien gelt en dat gaot
liek op mit een zekere wardering; hoe
meer 'laogen', hoe 'bevredigender' de
lezerservering; de lezer het in die gevallen
'meer te doen'.
Dat is ok hier et geval; de meerste gedichten bin niet iendudig, mar op verschfflende
menieren op te vatten. Daor is bi'jglieks
spraoke van in de slotstrofen van alle vuuf
de gedichten.
Dit maekt ze in de ogen van de jury weerdevol; d'r bin verschillende interpretaosies
meugelik; de gedichten doen een groot
appèl op de lezer. En dat dreegt bi'j an de
wardering.
De vorm van de gedichten het een grote
zeggingskracht. De gedichten geven bliek
van een riek woordgebruuk, fraaie beeldspraoke en bin prachtig van ritme en
klaank.
Bi'j et lezen van et eerste gedicht Christus
- onvoltooid was de jury al onder de indrok
van et beeldend taelgebruuk. Zi'j is van
miening dat disse gedichten op een veurtreffelike meniere de riekdom van de
Steffingwarver tael zien laoten. Een betere
promosie van die tael kuj' je niet weensken.
De jury is enthousiast over disse cyclus
van vuuf gedichten mar is heur d'r mitien
ok van bewust dat ze te kot schöt in heur
omschrievings van de kwalifikaosies en
wardering van die gedichten. Zi'j is van
miening dat poezie en zeker goeie poëzie
te goed is veur woorden. Mar ze het
perbeerd ze toch te vienen: meer as een
poging is bi'j et schrieven of praoten over
gedichten ok niet meugelik. De hieltied is
d'r de gedaachte dat de ienige goeie tael
veur de omschrieving et gedicht zels is.
Poëzie lat heur alliend mit heur eigen
middels omschrieven. Et gedicht is wat et
is. Ok de dichter het gien aandere woor-

den as die d'r al staon.
'Poëzie op zijn best schept klaarte die
onverklaarbaar blijft en ook na vele malen
lezen heilzame verbazing wekt', zo ludet
iene van de laeste zinnen uut et juryrappot
dat inkeldejaoren leden de Herman
Gorterpries veur dichtkeunst toelochtte.
De jury slot heur graeg an bij disse opvatting. Want een vergeliekbere ervering had
zi'j bi'j et lezen van de gedichten daor et
bier omme gaot. Dat de lezer deur poëzie
verwonderd raekt of alderdeegst mit
stomhied sleugen wodt, maekt dat die him
over een tekst verwonderen blieven kan.
Altied weeromme naor et gedicht daor
meer in staot as d'r an woorden veur verklaoring of interpretaosie veurhanen is.
De verdienste van de cyclus gedichten In
et veurbij gaon is dat de behoefte blift
weeromme te keren naor de gedichten. De
hieltied weer blieven de gedichten verwonderen. En mit daordeur verdient disse
cyclus gedichten De Oolde Pook-pries
1997 hielemaole.
Uut naeme van de jury van De OoldePook-pries 1997
Geke Zanen-Dokter

Anke Hoornstra

In et veurbi'j gaon
Vuuf gedichten bi'j leven en wark van de Stellingwarver schilder Rinny Siemonsma
(1940-1985).
1. Christus - onvoltooid
(Liggende Christus; eulievarve, onvoltooid wark)
2. Dooie knien
(Dooie knien; tekening)
3. Jennie
(Jennie; eulievarve)
4. Kouwe mit dooie voegelties en veenpluusters - et deurtien eupen (Kouwe mit dooie voegelties en veenpuusters; eulievarve)
5. Et laandschop
(Et laandschop; litho)

Christus - onvoltooid
Zo heb 'k him vunnen;
in et veurbi'j gaon.
Een man,
meer wien as brood,
die him hieltied weer
verslokte in et locht
dat zo volmaekt schiende.
Strukelende over de wereld
is hi'j himzels
kwietraekt in de wiend,
en de zwaore wollen viagge
van de tied weerhoolt him
d'r van orn op te staon.
Lao'we him opheuren.
Lao'we him
boven zien daegen uuttfflen
orn dit onvoltooide locht
te vernissen.

Dooie knien

Zo even was et
nog zoemer.
D'r was een darre,
zoveul weet 'k flog,
da'k et zoemen heurde
en de wiend
brocht de locht mit
van klaover.
Een herenhoentien
tripte van et iene
grössprietien
naor et aandere
over een draod van spinrag
as een brogge
daortussen spand.
Et schaad
-asof et een Ode wasgong veur mi'j uut
over et laand.
Doe was d'r niks meer
as disse vremde sni'j
en een man die paorse
klaover op mien
netvlies schilderde.

Jennie
Zi'j keert heur
van mij of
onderwiel 'k heur
schildere mit
mien haastige kleuren
keert zi'j heur of.
Bange is zi'j
veur de rattelschuten
in et dörp:
'Hi'j het heur naekend zien!'
Zol zi'j heur ommedri'jen,
'k zol heur lente schilderen
mit de belofte van een zoerner
in heur waarme schoot,
mar hier past glen vrouw.
Zi'j keert heur
van ml'].

Kouwe mit dooie voegelties en
veenpluusters
-et deurtien eupen-.
...en an dit gros
zollen
-zo docht 'kvoegelties gruuien
mit poties
as krassies
an de toppies vaaste
heur snaevelties
as knoppies
uutbottende en eupen
en veerties as tere
zieden pluusterties
bestreken
deur een ni'je
veur] aorswiend
en d'r zol leven inkommen
-zo docht 'k- een wiekslag
zol him vri'jmaeken
al ze plokte.

Et laandschop
Hier kent 't gras mi'j
hier wet et trilvene
et ritme van mien gang
en de roemte voegt him
naor et plak
dat 'k innerne in dit
Iaandschop.
Et bin ommes de darpen niet
of de huzen
die mi'j welkom hieten
noch is d'r een stoel
in die huzen
die mil kent.
Et bin de meensken die mi'j herkennen,
mi'j d'r in laoten en zeggen:
'Korn, breke mit oons et brood,
drinke mit OOflS de wien.'
En heur roemte
voegt him
naor et plak
dat 'k inneme.

W.P. Woittiez-Zegwaard

Helderse evacuees in de Stellingwarven
Wat een tillevisiepergramme al niet losmaeken kan!
Begin dit jaor wodde d'r op 'e tillevisie in de rebriek Van Gewest tot Gewest andacht
besteded an de 25-jaorige Stellingwarver Schrieversronte. Dat leverde een biezunder aorige
reaktie op van vrouw W.P. Woittiez-Zegwaard uut Breskens in Zeeuws-Vlaanderen. Zi
wodde indertied as klein maegien, mit heur mem, as evacuee in de Stellingwaiven onderbrocht. In Steggerde en Wolvege. Op oons verzuuk het zi'j heur herinnerings an die tied op
pepier zet en dat verhael drokken we hieronder of (red.)
Op 20 november 1942 bin we as evacuee
in Steggerde kommen, de reize d'r henne
kan 'k me niet goed meer veur de geest
haelen. Mem was doe 33 jaor en ikke 8.
Doe mem te weten kwam naor wat veur
gaastadres as we mossen, het ze op 'e
kaorte opzocht waor Steggerde lag. Mem
vun d'r niks an om naor zoe'n klein plakkien te moeten, ze was een echt stadsmeenske, ze kwam ems uut Amsterdam en
is, naodat ze mit een marineman trouwde,
in Den Helder wonen gaon. Mem is now
88 jaor en woont in een verpleeghuus hier
in de buurt en ik hebbe heur vraogd as ze
nog wat van die tied wus. Bi'j et oprumen
van heur huus heb ik et gedicht vunnen,
dat in 1942 in een plaetselike kraante
staon het. (We drokken et hierbi'j of, red.)
Oons kostgeld wodde veur oons betaeld en
dat schient nao de oorlog verrekend te
wezen mit de marine. Zels kreeg mem wat
buuscenten.
Bi'j et begin van de oorlog, in meie 1940,
bin alle schippen mitien uut Nederlaand
weggaon en marine- en koopvaardijvrouwluden bleven aachter en zatten zonder
inkomsten.
Den Helder was veur de Duutsers een
strategisch plak, d'r bin een protte bunkers
bouwd mit geschut om de vi'jaand, die van
over de zee kommen zol, te bestrieden.
Honderden huzen, die in 't pad stonnen,
bin ofbreuken. Wie gien wark hadde, zoas
pensioneerden en de eerder nuumde
vrouwluden, mossen vot. Aj' femiie argens
aanders in et laand hadden moj' daor mar
henne gaon.

In Grunningen, Frieslaand en Drenthe
was de bevolking vraogd om, tegen een
vergoeding, veur zes weken meensken in
huus te nemen. D'r mos een kaemertien
beschikber wezen, et hedde nammen ze
zels mit, en d'r wodde tegere mit et gaastgezin eten. Woilen ze de gaasten nao zes
weken liever kwiet, dan gongen die naor
een aander adres.
De kiender gongen naor de plaetselike
schoele, mar ik kan me mar weinig kiender meer herinneren, me donkt dat ik in
Steggerde et ienige evacuee-kiend was, de
aandere evacuees weren allegeer oolder.
Die hulpen mit in de huusholing van et
gaastgezin, gongen een aentien kuieren of
op vesite bi'j aandere evacuees.
Oons eerste adres was bi'j de femilie
En sing an de Pepergeweg 98 A in Steggerde: de koster van de roomse karke mit
zien dochter Hilly. Ze hadden een harbarge. Zundags kwammen de boeren mit
peerd en waegen naor de karke en de
peerden wodden dan bi'j Ensing op 'e stal
zet.
1k bin daor op 'e roomse schoele west bi'j
meester Crone. 1k hebbe in die jaoren
geneuten van alle dorpse dingen: mit naor
et laand, biggen vaasteholen, ik hebbe es
een keer onder de kiepeluzen zeten, ik bin
in de sloot kuiteld mit polsstokspringen, ik
stonk naor kuil en zat onder de jarrespatters. le mossen ja aachter de koenen
langes om bi'j et husien te kommen!
Mem was doodsbenauwd veur al die
biesten en et moet zuver een toer west
hehhen en krieg mi'j zonder ziepe weer

De schriefster van dit artikel, as klein
maegien, mit heur mem op petret.
schone. Ze gong op een keer een aende
lopen mit de hond van Ensing en doe
kreeg ze alle koenen, die doe ok al ni'jsgierig weren, aachter heur an. Ze moet
hiel hadde lopen hebben om weer thuus te
kommen, tot groot vermaek van de
meensken die et gebeuren zaggen!
Hoe d'r tegen de evacuees ankeken wodde, wee'k niet, mar me donkt dawwe d'r
niet echt bi'j heurden. Op vesite gaon
deden de evacuees allienig onder mekeer
of ze gongen naor femilie van de gaasthuusholing. In die tied weren d'r ok een
protte onderdukers en joden bi'j de
meensken in huus, dus was et beter om
niks van aanderen te weten, dan koj' ok
niks vertellen. Wodden d'r bi'j een razzia
joden vunnen deur de Duutsers, dan
wodde de hiele huusholing mit meiden,
knechten en al butendeure doodscheuten
en duurde et een hide tied veurdat de
lieken ophaeld wodden mochten. As ofschrikwekkend veurbeeld mossen ze liggen
blieven.
1k was vaeke op 'e boerderi'je van de
femiie Westerkamp en ik moch ok een
keer mit naor dokter Baarda, die veur in
Wolvege woonde. 1k hadde toevallig
heurd, dat ze daor een bruudmesiene
hadden, dat ik vreug drekt as ik de piekies
zien moch. Dat moet een hiele konsternaosie geven hebben, want een bruudmesiene hebben was ok al verheuden.
Et twiede adres waor wezeten hebben was

bi'j beppe Hogeling an de Schoelestraote
in Wolvege. Beppe Hogeling was een
oolde vrouw in Friese klederdracht mit
een goolden ooriezer op. Ze hadde petretten van drie manluden, waor ze mit
trouwd west was en die alle drieje wegraekt weren, an de waand hangen.
Beppe hadde een dochter, Coba, die
trouwd was mit slaachter Siemonsma op 'e
Blesse. Mem en ik bin daor vaeke op
vesite west en ik hebbe mit heur kiender
Benny, Nelly en Sidonius optrokken.
Sidonius leerde veur kapper en was tussen
de middag bi'j zien beppe, hi'j het mi'j et
dammen leerd. Aovens zatten we in et
donker mit op 'e taofel een euliepittien,
aander locht was d'r niet, dat we gongen
betied op bedde.
In Wolvege zat ik op 'e kattelieke schoele,
krek over et spoor vlakbi'j de mark. Tiedens de koolde winter was d'r gien schoele, ien keer in de weke mossen we huuswark inleveren en weer ophaelen en dan
moj' ok wat branige veur de kachel mitnemen. Mem gong daoromme naachs butendeure naor et husien en dan nam ze
stiekem een stokkien hoolt mit, dan
hoefde ik niet mit lege hanen naor schoele.
In de winter ston de dralbaene onder
waeter en daor gong ik vaeke henne te
rieden. Wie niet zo goed was mos op 'e
buterste baene, laeter moj' dan op 'e
twiede baene en ie mossen vanzels allegeer dezelde kaant oprieden, de middenste baene was veur de rieders, die mooie
feguren maeken konnen.
Et zwemmen he'k in de Lende leerd, me
donkt dat d'r gien zwembad was. We
gongen d'r lopende henne, vervoer was d'r
niet. Mem hadde wel een fiets en ik moch
d'r wel es ientien lienen om d'r op naor
die tante op 'e Blesse te rieden. Daor
kocht mem dan een stokkien varkenwost
en onderwegens stopten we dan even om
d'r een stokkien van op te eten. Mem kon
A wel es een roggenbrood kopen en nao
schoeletied kreeg ik daor op oons zoolderkaemertien dan een plakkien van. Neffens
mem bin ik mit roggenbrood en norit de
oorlog deu.rkommen! Beppe haelde et

eten bi'j de geerkeuken, dus die zal et zels
A niet al te roem had hebben.
Oons laeste adres was ok in Wolvege, ik
weet alliend nog mar dat et bi'j een jong
gezin was. 1k kreeg daor de roodvonk en
de kiender mochten niet in huus blieven.
Buten ston een bod mit Besmettelike ziekte
d'r op en ik moch 8 weken niet van mien
kaemer of.
Mit de bevrijding heurden we al daegenaank geschiet en om de 18e april henne
reden d'r tanks deur et dOrp. Ze reden alle
stoepen stokkend en van de soldaoten
kregen de kiender wat sukelao. Inienend
bleek d'r een fanfare te wezen, die speulde
op 'e mark en we zongen et Friese Voikslied, dat ken ik now nog veur een pat!
De evacuees mochten eerst weer naor
huus as ze een verhliefsvergunning kregen.
Intied was heit weeromme kommen en die
gong naor oons op zuuk. Via via heurde
hi'j dawwe in Frieslaand zatten. Hi'j wus
veur mekaander te kriegen dat hi'j mit een
vrachtwaegen mit naor Wolvege kon, die
vrachtauto mos daor henne om meensken
op te haelen. Wat wawwe bliede dawwe
mekeer weer zaggen! Oonze spullegies
hawwe allange inpakt en diezelde dag nog
bin we weeromme reden naor Den Helder. Alleman zat op 'e vrachtauto onder
de dekens en ik moch in de kebine zitten
omda'k roodvonk had hadde. Van et
gaastgezin ha'k twie knienegies mitkregen,
mar die bin mit de kastdaegen spietig
genoeg opeten en van de vellegies hebben
ze haansken veur me maekt. Tot vandaege-de-dag an toe eet ik gien knien!
Mem het ok laeter nog wel kontakt hullen
mit de femiie Siemonsma en de zeune
Sidonius het nog wel es bi'j heur west. 1k
bin zels al in 1953 naor Zeelaand gaon en
daor bin 'k trouwd. Mem zag ik zodoende
niet zovule meer, ok al omdawwe een
aende bij mekeer uut de buurt woonden,
dat daoromme hewwe nooit yule naopraot over
oonze Stellingwarver tied...

STADSNIEIJWS.
EUPEN BRIEF.
Aan de Heldersche
geëvacueerden.
Veur een weke' of zesse, zeuven,
Kregen wij een kiadde 1) thuus,
Waorop ston; ,,Jim kriegen minsken
hut Den Helder uutvanhuus". 2)
Now, wit se .oikexf wel een beetlen
Van zoe'n onverwaachtse brief.
'iene maekte him d'r lelk. 3) om.
D'eere kreeg al pien' in 't llef.
Elkenlene har S bezwaoren,
Hier was dit en daor.. was dat.
En wii waren niks niet happig
Op dat volkien uut de stad.
't Hiete niet veul. soeps te wezen
En dat dee oons niks gien nil. 4).
Aachterbuurters, Nieuwediepsters..
Jutters, alles was d'r bit.
Wat ze daor wel siieteri wollen
Stuurden z'oons vanzel's op 't dak.
Want fesoenlik, hemmel volkien.
Zuukt en vient zels nog wel plak.
Daorom rnaekten w' oons d'r klaor, op:
't Minste soorte, kriegen- wiir
Losse vrouwiu, awaore jonges!
't Tjutschot van de maatschappil
Waren wii bier mittenneer 5) due
Op et biiLnste veurbereid,
•etrGut-.00n om die minsken,
,..To .
Want
is' glen kleirilgheid:
Zoo mar uut je huus te rnoeten!
Zoo In lenen, tegen 't zln.
Ailes In do steek te laoten
En bit vreemde minsken in!
Doe de vieftiende September
D' eerste groep hier dan ok kwam,
Haelden wii ze, wel wat schrutéri, 6)
Mar toch hat'llk van de tram.
En now. moe 'k al drekt bekennen:
Dat vul mit! Dat leek mar best!
:Al die bange-maekerii-e
Was vaeks niks as praoties west!
't Bleken hiel gewone minsken,
Zo inschlk'Uk as 't mar kan.
MIt, now ja, wat stadsmenieren,
Mar daor wennen wii wel an.
En as zIl now, van heur kaante,
(En daor bin 't niet bange veur)
Ok wat dour de vingers kieken,
Dan 'komt 't best in odder heurl
ke wit zoO meneer 7) begriëpen,
tied oons kot! ri den spiet 't oons ailgeere
As et dommiet 8) vrede wod!

----__--_

1) kladde
-stuk papier.
2) uutvanhuug = te logeeren.
3) •lelk '= kwaad.
4) dat dee oons glen nit .
dat ye:
aasde ons niet.
5) mittenneer = met eLkear.
6) schruteri = beangst.
7) meneer
elkaar,
8 doxnmlet = straks.
EEN OOSTSTELLINGWARV

Tine Dekker

De doeve
Pake had zoe'n mooie gezellige koerdoeye. Hi'j zat in een kouwe en die hong
tussen de bedsteden, krek boven de diggelkaaste. Aj' in huus kwammen, keek ie
onwillekeurig even naor him. Mar aandersomme was dat krek zo. Dan kwam dat
kleine doevekoppien veuruut en dan zee
hij meerstal: 'Roe-koe, roe-koe.'
1k vun et een gezellig dier. Pake had him
ok veur de gezellighied en 't besien was d'r
aljaoren. 1k wus niet beter of die doeve
hadde d'r allied west. Doe beppe nog
leefde, was hij d'r temeensen ok al.
1k kwam ien keer in de weke bi'j pake om
de boel wat op te redden. Op een keer
kwam ik weer bi'j him en doe was de
kouwe leeg! Wat was dat mal, zo leeg en
zo stifle.
'1k bin d'r zuver van uut mien doen,' zee
pake, 'hij lag zomar dood in zien kouwe.'
Veerder zee pake, dat et wel arg wennen
moeten zol, mar dat hij d'r niet iene weer
nam. Hi'j was zels now al zo oold en dan
zol et besien laeter, as hij d'r niet meer
was, weer naor een aander moeten en hoe
zol die d'r dan op passen?
Daornao gong pake weer naor buten en ik
mos an 't wark. Pake hul de boel zels ok
wel wat bi'j, dus echt een troep wodde 't
niet. Hi'j vertelde me es, dat hij de vloer
wat anvegen zol. Dat dee hij kroepende,
op de kni'jen.
'Et was nuver,' zee hij, 'as ik dochte dat-ik
et netties schone hadde en ik keek aachteromme, dan kwammen d'r twie patties
aachter mij an van hujzaod en fien zaand.'
Hi'j vreug him of hoe dat now toch kommen kon, want zo kwam hij nooit klaor!
Hi'j keek doe es bi'j him daele en daor
gong him een !ocht op, et kwam uut zien
omsleugen broekspiepen! Hi'j naor buten,
en wat daor doe niet uutkwam! Tja, hoe
kon dat ok aanders. Pake hadde nog
koenen en die voer ie huj of ie bin an 't
hujjen en zo. Daornao is 't niet weer

gebeurd: van doe of an hadde pake de
vloer in len keer schone.
Goed, ik gong dus an 't wark en wat veur 't
eten zorgen. As dat klaor was, dan reup 1k
him as hij op 't laand was en as hij bi'j
huus was, dan haelde 1k him altied even
op. 1k had al es in de panne keken. 't Reuk
lekker. Tjonge, docht ik, dat is niet mis,
wi'j kriegen vleis!
Pake en ik lusten ok zo graeg slotties in
wat eulie bakt en dat atten we dus ok nog
wel es. Mar dat gebeurde die keer dus
niet. Wat goeie eerappelties d'r bij en wat
bri'j. Wat veur gruunte we d'r bi'j hadden,
weet 1k zo niet meer.
Afijn, wi'j atten lekker, die middag, mar et
vleis hadde een ere vorm as gewoonlik.
Wi'j hadden elk een mooi boirond stokkien mit een klein bonkien d'r an en dat
snapte 1k al niet zo goed.
'Heb ie niet lekker eten, mien jonk,' vreug
pake miens.
Ja pake, 't was hiel lekker,' zee ik.
'Och ja, jonk,' zee hij, 't besien mekeerde
toch ok niks, hij is gewoon van oolderdom
sturven, wat ikje zegge.'
En omdat hij al zo oold was, had pake
him de hiele dag sudderen laoten in wat
botter op 't ienpittertien.
'En,' zee pake, 'was hij now lekker geer of
niet?'
0, die pake, dat had 1k nooit van him
docht. 1k vuulde me miens hielemaole niet
lekker meer, mar last hebben wi'j d'r niet
van had, gien van beiden.
Wi'j hebben bi'j pake ok nooit gien doeve
meer eten. Mar ik daenke dat, as hij weer
zoe'n ding in de panne had hadde, ik niet
weer mitdaon hadde. Nee, vast niet!
Och, wat was 't ems een gezellige dag, die
dag bi'j pake, lens in de weke.

Johan van der Horst

Et pattien naor de Lende
Dit stokkien gaot over een tal meensken,
die woond hebben an de Steggerdeweg, in
de jaoren krek nao de Twiede Wereldoorlog. Op nommer 51 woonden doe Remmelt en Katrien ten Berge mit een grote
huusholing, allemaoljongen. Ten maegien
is d'r west, mar die is op 8 oktober 1949
wegraekt, doe ze nog mar zeuventien jaor
oold was. Femy hiette ze. Disse grote
boerderi'je ston zoe'n kleine honderd
meter van de weg of.
Et volgende huus was nommer 59. Daor
woonden doe Anne en Griet Kielstra.
Anne was veekoopman. Anne en Griet
hadden drie kiender, allemaol maegies.
Now kun jim jim ofvraogen waor de huzen
mit de nommers 53 t/m 57 binnen. Now,
daor kom ik zo mitien op terogge. Anne
en Griet woonden zoe'n vuuftig meter van
de weg of. Tussen de nommers 51 en 59
leup een pattien. In de haast en winter was
et pattien vaeke onbegaonber. le hadden
dan leerzen neudig om mit dreuge voeten
bi'j de huzen te kommen, die an dat
pattien laggen.
Op nommer 57 woonden Jannes en Sietske, dat weren mien heit en mem. Et boerderi'jgien is d'r deur Jan van Schoot, mannefakturier uut Wolvege, in de begin
dattigerjaoren daelezet. Over Jan van
Schoot het Fokke van Lute een historisch
levensverhael vaastelegd in een boekien
wat in 1995 uutgeven is deur de Stichting
Stellingwarver Schrieversronte.
Jannes en Sietske woonden mit heur gezin
zoe'n twiehonderd meter van de Stegger-.
deweg of. Et boerderi'jgien ston midden
tussen een groot antal hoge bomen. Op dit
plak hadde vroeger al eerder een huus
staon, mar dat is omstreeks 1930 ofbraand. Dat husien was doe eigendom van
Jan van Schoot Sr.
Naost et huus gong et pattien rechtuut
veerder in de richting van de Lende mit an
de iene kaante een boswallegien en an de

aandere kaante groskaampies. Aj' zoe'n
vuufhonderd meter veerder weren, dan
kwam ie bi'j et stienen huus van Hendrik
Damhuis. Dat boerderi'jgien ston midden
in et groslaand zonder strukies en boompies daor omhenne. Et was donkt me in de
negentiende ieuw bouwd.
1k moch van mien mem nooit bi'j dat huus
kommen. Hendrik wol dat niet hebben,
zee mem. 1k moch wel naor de breurs van
Hendrik, dat weren Bertus en Klaos, die
woonden op 53. Dan waj' nog mar een
peer honderd meter van de Lende of. Et
pattien hul wel op bi'j dat huus. Aj' naor
de Lende wollen om te visken, dan moj'
dat laeste stokkien bi'j de petgatten langes
deur et groslaand.
Tussen die twie huzen waor de Damhuzen
woonden, ston ok nog een stienen schuurtien. Te konnen wel zien dat daor vroeger
ok een huus bi'j heurde. Dat schuurtien
wodde bruukt deur Hendrik Lenstra, die
daor ok een klein kaampien laand liggen
hadde. Lenstra woonde zels aachter in
Steggerde tegen Vinkege an.
Et hoerderi'jgien waor Bertus en Klaos
woonden, hadde een stienen follement,
mar was veerder van hoolt. En dat hoolt
zat dikke in de zwatte teer. Bertus en
Klaos leefden veurnaemelik van wat de
netuur opbrocht. Mit een peer koegies en
wat aander kleinvee konnen ze heur best
redden. Zo now en dan kwammen ze ok
nog wel es onder de meensken. Ze gongen
ok nog wel es naor de karke en deden zo
now en dan bosschoppen in Wolvege. Et
mael en soms ok wel keunstmest, wat ze
neudig hadden veur heur spullegien, kwam
van de Boerebond op 'e Blesse. Een peer
keer in et jaor gong d'r dan een vrachtauto
et pattien daele om de bestelling of te
leveren. Meerstal was d'r ok mael bi'j veur
Hendrik op nommer 55.
De postbesteller gong ok niet zo vaeke
naor de Damhuzen. Hendrik kon niet

Gezicht op de N.H. karke in Steggerde.
Dissefoto is neumen dichte biy et huus
waorfannes en Sietske van 1932 tot 1978
woond hebben. Op 'e veuigrond etpattien
waor et stokkien over gaot.
Disse foto is vermoedelik neumen in de
winter 49'/'50.
lezen en schrieven. En Bertus en Klaos
haelden die inkelde keer, dat d'r post veur
heur was, de boel op bij Jannes en Sietske, as ze de melk naor de weg krooiden.
1k mos een keer van mem een peer brieyen votbrengen naor Bertus en KJaos. Et
was in de eerste weke van jannewaori en
d'r lag sni'j. 1k mos doe van Bertus ok even
heur huus bekieken. Daor ha'k aenlik niet
zovule zin in. Mar ze bleven wat andringen, dat doe he'k et mar daon. 1k kreeg
doe ok eigenmaekte wien. 1k zal doe krek
zoe'n jaor of dattien west hebben. Aandere daegs brocht Bertus de melk weer naor
de weg en gong even bi'j mien heit en
mem langes.
'Dat joongien het mien wien grif niet
lekker vunnen,' zee Bertus. 'D'r leup een
rood spoor in de sni'j.'
En daoromme was hi'j mar even langes
kommen om te heuren hoe et mit dat
joongien gong.
Hendrik brocht een peer keer in de weke
de melkbusse op 'e kroje naor de botterfebriek. Hendrik vertrouwde de melkrieders
niet. Aenlik vertrouwde Hendrik gien
meenske. En dus brocht Hendrik de melk
zels naor de febriek en dan bleef hi'j daor
krek zo lange waachten totdat hi'j et
melkgeld mitkreeg. Vaeke gaf dat gedon-

der en dan gong Hendrik de hiele weg
raozende, schellende en dan weer in himzels praotende aachter de kroje, over de
Steggerdeweg en et pattien of weer naor
zien huus.
Mien mem zee een keer: 'Hendrik, mien
jonge, ie moe'n niet zo mal doen.'
Kiek, zoks hadde ze niet zeggen mocht,
want dan wodde Hendrik nog kwaoier.
Op een keer kwam Hendrik weeromme
van de febriek en hadde hi'j een brief mitkregen en doe mos mem veurlezen wat d'r
in ston. Mem las die brief, mar ze zee
tegen Hendrik toch mar wat aanders. In
die brief ston dat de febriek gien melk
meer van Hendrik in ontvangst nemen zol.
Mem zee dat Hendrik in et vervoig niet
allienig de busse en de zi'je goed schonemaeken mos, mar ok de utters van et
koegien. In de zi'je mos ok elke dag een
schone watte. Mem gaf geliek mar een
peer watten mit an Hendrik.
Een peer daegen laeter brocht Hendrik de
melk weer naor de febriek. Mem was doe
slimme benauwd over de ofloop daor,
veural doe Hendrik wel arg lange vot
bleef. Doe hi'j uren laeter et pattien
opkwam, bleef mem mar in huus mit de
grundel op 'e deure. Hendrik moch heur
disse keer niet zien. Ze heurde wel dat hi'j
aanders was, want hij kwam zingende et
pattien op. Laeter heurde mem dat hi'j
meer centen veur zien melk beurd hadde
as ooit teveuren. Et hadde wel wat langer
duurd veurdat ze op 'e febriek de melk in
ontvangst nammen. D'r kwammen eerst
een peer meensken mit wittejassen an te
passe, die daor toestemming veur geven
mossen.
1k hebbe Hendrik, die op 24 juli 1866 in
Steggerde geboren is, niet aanders kend as
dat et een kluizenaar was. Hi'j leup altied
in een soort broek en kiele, die hi'j zels
maekt hadde van jute maelzakken. En ik
daenke dat hi'j dat spul ok dag en naacht
an hadde. Neffens heit hadde hi'j him de
laeste dattigjaor niet meer wusken. Zien
baord was ok altied lang en klitterig.
In jannewaori 1954 wodde Hendrik, zo is
me verteld, veur et eerst van zien leven
ziek. Hi'j wol gien dokter en zeker niet

Op de waegen, die ridt op etpattien vanofde
Lende, zien we Gerrit Kraak mit een piepe
in de mond Naost Gerrit zit Peter Kovacs
uut Sassenheim. Peter was ien van de yule
Hollaanse uutvanhuzers die op nommer 57
bi'j Jannes en Sietske kwammen. De foto
stamt uut et aende van de jaoren vuuftig.
naor een ziekenhuus. Mar in et laeste, doe
d'r dag en naacht waekt wodde, besleut
heit tegere mit de breurs van Hendrik, om
toch mar een dokter in te schaekelen. Op
31 jannewaori kwam de ziekenauto en dat
hadde hiel wat haelen om de klinke. Haost
een halve dag was d'r neudig om henneen-weeromme et pattien of te kommen.
Hendrik is diezelde dag in et Antonius
Ziekenhuus in Sneek wegraekt. De zusters
hadden him krek in et bad stopt. Zoveul
waeter in ien keer kon zien lichem niet
verdregen. Op 4 feberwaori is Hendrik
begreven op et R.K. karkhof in Steggerde.
Op et bidprentien vun 'k de volgende
tekst: Ten man is van oons hennegaon
van wie de herinnering nog lange deurleyen blieven zal. Ofkomstig uut een aarm,
groot gezin leerde hi'j van jongsof warkzem en in uterste soberhied deur et leven
te gaon, en die gewoonte het hi'j tot et
aende toe behullen. Eerlik en rechtschaopen diende hi'j God, vol liefde veur de
netuur waor hi'j as et waore mit vergruui-

de, de hieltied meer verienzemd as een
kluizenaar. Lao'we him niet ienzem aachterlaoten, mar lao'we him gedaenken in
oonze gebeden, meer as in oonze verhaelties.'
Bertus en Klaos besleuten doe kot daorop
om een huus bi'j de karke bouwen te
laoten. Ze hadden wel in de gaten, dat as
ien van beiden ziek wodden zol in dat
husien viak bi'j de Lende, dat d'r dan grote
perbiemen ontstaon gaon zollen.
Begin 1955 verhuusden Bertus en Klaos
naor heur ni'je woning. Ze hebben d'r niet
zoe'n protte wille van had. Bertus, die op
11 april 1879 geboren was, raekte op 8 juli
1956 weg. En Klaos, die van 5 jannewaori
1870 was, raekte weg op 6 juni 1958. En
daortussen in raekte pastoor Lowes, die
dat mooie bidprentien van Hendrik opsteld hadde, ok uut de tied. Pastoor Lowes
was gehoren in Blijham op 22 april 1877
en raekte weg op 20 april 1957.
1k wol nog even weer teroggekommen op
de meensken die woond hebben op Steggerdeweg 59, doe ik nog een joongien was.
Dc eersten weren Anne en Griet Kielstra,
mar wi'j zeden, as we heur aachternaeme
bruukten, altied 'Kiele'. Mien heit dee niet
zo vaeke zaeken mit Anne. Een inkelde
keer kwam Anne wel es langes en dan zee
hi'j, dat hi'j veur een schoppelik priesien
een mooi koegien te koop hadde. Et gong
dan om een koegien dat veur oons huus op
et kaampien van Anne ston. As heit dan
vreug of dat koegien ok inwendige gebreken hadde, dan zee Anne: '1k stao veur de
gebreken.' Now, dat was we! dudelik. Et
was alliend jammer, dat bleek dat et
besien van alles mekeerde. En Anne nam
et koegien ok niet terogge, want hi'j hadde
et goed zegd, doe hi'j veur dat koegien
ston.
Anne en Griet bin in de beginjaoren vuuftig verhuusd naor Wolvege. Gerrit Kraak
kwam doe mit zien huushoolster Anna op
dat spullegien. Gerrit was, geleuf 1k, groot
boer west an de aandere kaante van
Noordwoolde. Hi'j wol et wat rustiger an
doen mit een klein kaampien grond en wat
kiepen om huus henne. 1k weet ok nog dat
Gerrit een grote heddershond hadde, en

daor was ik zuver een betien benauwd
veur. Mar veerder weren Gerrit en Anna
hiele aorige meensken. Alliend vun ik dat
Gerrit niet viuken moch. Hi'j dee dat in
elk praotien, ok in zinnen waor et hielemaole niet paste. Zels hadde Gerrit et niet
in de gaten, dat hi'j vluukte. Anna dee d'r
van alles an om him van et viuken of te
kriegen. Ze dee dat vaeke om niks tegen
him te zeggen, allienig mar hadop te tellen
as hi'j weer vluukte. Aj' op vesite kwammen, dan heurd' ie Anna zeggen: 'lenendattig,' even laeter: 'Twienendattig.' Die
telling bleek dan et tal viuken van die dag
te wezen, dat Anna zels heurd hadde.
Op een keer kwam d'r een kerel van de
verzekering en die docht dat viuken bi'j de
gewoonten van et huus heurde en dus
gooide hi'j d'r ok mar een viukien tegenan.
Dat hadde hi'j niet doen moeten, want
Gerrit kwam overaende en zee: 'Now
moej' go... hiel viogge opsodemieteren. In
dit huus wodt go... niet vluukt!'
En Anna zee: 'Zeuventien, Achttien.'
Wanneer Gerrit wegraekt is en hoe oold
hi'j doe was, wee'k ems niet. 1k hebbe gien
rouwkaorte of bidprentien vienen kund.
Van Anna wee'k wat meer. Die is in 1899
geboren en op 16 november 1978 wegraekt. Anna woonde doe al weer een
protte jaoren in et huus viak an de weg,
percies in de bochte, huusnommer 61. Ze
is begreven op et karkhof in Noordwoolde.
Mien heit en mem gongen aende meert
1978 naor Huze Lycklama in Wolvege.
Heit het d'r mar veertien daegen woond.
Op 9 april raekte hi'j daor weg, hi'j was
doe goed 76 jaor. Mem raekte percies
twaelf jaor laeter weg, naemelik op 9 april
1990. Mem was doe 85 jaor.
We kwammen veur et wegraeken riegelmaotig bi'j mem en dan praotten we over
vroeger, over de meensken die woond
hebben an de Steggerdeweg en dan mit
naeme op de huusnommers 51 t/m 59.
Mem zee dan vaeke: 'Oonze Lieve Heer
het rere kostgangers op disse wereld zet.'
En ik zee dan dal et vremd vun dat Hi'j
disse kostgangers allemaole bi'j mekeer
zet hadde an et pattien naor de Lende!

Sietske Bloemhoff

Et Kroontien
PIEPMOES EN DE VLAGGE
(een veurleesverhael)
Op een mooie mei-aovend zitten Piepmoes en zien vrunden gezellig mit mekeer
in de tuun van et kesteel. Ze hebben et die
dag ailemachtige drok had. Dc voegels
weren drok in de weer om de jonkies et
vliegen te leren en de molle het een hieleboel mooie ni'je moilebulten greuven.
Diedel en Daweltien bin mit heur baosies
naor de winkel west om een peer ni'je
maanties, wiels Piepmoes drok in de tuun
an et wark west het. Mar iederiene is et
d'r over lens dat et een mooie dag was. En
ze vienen ok allegere dat Piepmoes zien
tuun d'r mooi henne ligt.
'Weten jim trouwens wel, wat wi'j vandaege zo tegen mekaander zeden,' vragt de
doeve. 'Dat et zo lange duurt, veurdat de
zwelvers weeromme uut et zuden kommen. Ere jaoren bin ze d'r al lange weer!'
'Ja, dat is waor,' antwoordt Piepmoes,
'mar et het vanzels wel een verb ipte lange
en koolde winter west. Ze zullen veur de
zekerhied wel wat langer votblieven.'
Piepmoes zien woorden bin nog niet
koold, of daor kraekt et tuunhekkien. En
wie komt daor mit de koffer in de haand
an stappen? Juust, Baoke Zwelver!
'Goeienaovend mit mekere,' zegt de
voegel. 'Wi'j bin krek weer thuus kommen,
mar et was overal slim stifle in de bos. 1k
heb vot-en-daolik op de eupen plak keken
of jim daor soms weren. Daor was et ok al
zo rustig, en doe ikjim niet zag, bin 'k hier
mar henne gaon en niet veur niks. Tjonge,
jonge, wat bin 1k bliede da'kjim allegere
weer zie! De ere zwelvers bin mitien in
heur nussies kreupen, mar 1k wol eerst
naor jim toe. Hoe gaot et hier?'
Dan vertellen de ere dieren wat d'r in de
wintertied allegere gebeurd is in de bos.
'Mar Baoke,' zegt Piepmoes een betien

"t

ongeduldig, 'vertel ie now es gauw hoe
alles was, en wat ie allegere daon hebben
en zo! En waorom hej' je koffer hier
aenlik mit naor toesjouwd?'
'Kalm mar,' sust Baoke, 'ik zaijim alles
vertellen. Mar niet in ien keer vanzels,
want dan zitten we hier morgenvroeg nog!
1k gao eerst zien Iaoten wat as d'r in mien
koffer zit. 1k heb veur jim allegere wat mitneumen, zie. Dáorom he'k him bi'j me.'
Dc zwelver het intied de koffer los maekt
en alle dieren zitten d'r mit de neuze
bovenop om te kieken wat as d'r uut komt.
'Kick,' vertelt Baoke. 'Aj' de winter argens
hiel veer in et waarme zuden deurbrengen,
moej' een hiel aende reizen. Ic kommen
dan over een hieleboel vremde lanen. Wi'j
moe'n vanzels wel es even bekommen en
dan gaon we op de grond uutrusten. Dat
vien ik hielendal niet slim, want dan kuj'
ok nog wat van zoe'n laand bekieken, is 't
niet zo? Disse reize hebben wi'j elke keer
speciaol op de vlaggen let. leder laand het
ja zien eigen viagge. Now heb ik veur jim
een hieleboel van die vlaggen verzaemeld
en mitneumen. Et bin hiele mooie vlaggen
mit hide mooie Ideuren. D'r bin ok vlaggen bi'j die ik mit ere trekvoegels onderwegens ruild heb. Awwe now weer es feest
hebben op de eupen plak, kun we die daor
mooi mit versieren. Wat vienen jim d'r
van?'
Ondertussen het de voegel een hieleboel
vlaggen uut zien koffertien haeld. lederiene bekikt ze goed en intied vertelt Baoke
uut welk laand de vlagge komt. Aj'm dat
ók graeg weten wifien, moe'n jim even
naor de tekening zien, want daor het
Piepmoes ze allegere in de hanen!
lederiene vint ze prachtig.
'Wat vien ik et toch een aorig idee, dat
ieder laand zo zien eigen kenmark het,'
vint de molle. 'Dan ziej'ja vot-en-daolik in
welk laand aj' binnen!'
Ja, dat vien ik ok,' zegt Piepmoes, die a!

een posien veur him uut zit te prakkeseren. 'Weten jim, waor ik an zit te daenken?'
Gieniene die et wet.
'Mar zweer mar op,' zegt de doeve, 'ik bin
beni'jd.'
'Now,' zegt Piepmoes, 'moej'm luusteren.
Vienen jim niet dat wi'j hier aenlik ok een
betien in een appat laand wonen?'
Alle dieren nikken van ja.
'Zol et dan niet hatstikke mooi wezen, as
wi'j veur oons laand ok een eigen viagge
hebben zollen?'
'1k vien van wel,' sjilpt de gele gouwe.
'Wi'j ok,' brommen de honnen.
'Now ja, een viagge van oons laand,'
kwettert de protter een betien eigenwies,
'neffens mi'j wonen wi'j in een bos.'
En eerlik is eerlik, daor het de protter wel
een betien geliek an.
'Mar dat maekt toch aenlik niet zovule
uut,' mient et roodbossien. 'Dan maeken
we j gewoon een viagge veur oonze bos.'
lederiene is et d'r over iens dat dat de
juuste oplossing is.
'Mar wat moet d'r op die viagge,' bedaenkt

Piepmoes.
'1k heb wel een idegien,' koerkt de doeve.
'1k bin hier as ien van de eersten van oons
in de bos kommen te wonen. Op ien van
die eerste daegen kwam ik Piepmoes
tegen. Hi'j wodde doe naozeten deur
Klaos de kaeter en Miep. Weej' nog we!,
Piepmoes?'
Piepmoes nikt. En of hi'j dat nog wet. Hi'j
leup ommes heerlik in de bos te kuieren
en lieties te fluiten, doe hi'j inienend
aachternao zeten wodde deur de katten.
Piepmoes reup doe hiel haddepiep,piep
en help, help en krek op tied was de doeve
d'r an kommen. Piepmoes was gauw bi'j
him op de rogge kiommen en tegere
weren ze vot vleugen. Glen menuut te
vroeg! De doeve was een peer veren an
de katteklauwen kwietraekt en Piepmoes
een peer haorties van zien stat.
'Piepmoes is dus ok ien van de eerste
bosbewoners, mar butendat de kleinste!'
gaot de doeve veerder. 'Wat vienen jim d'r
van as we op de v!agge een tekening van
Piepmoes tussen een peer bomen zetten.
We kun d'r dan wel bi'j schrieven In de bos

van Piepmoes en zien vrunden. Hoe liekt
jim dat toe?'
Me beesten beginnen drok deur mekaander henne te snaeteren. lederiene vint et
prachtig. Piepmoes al hielemaole! Et
moesien het d'r haost een kleur van, zó
mooi vint hi'j et!
'En dan zetten we de viaggen hielendal om
de bos henne,' zeggen Diedel en Daweltien. 'Dan weten Klaos en Miep ok, wanneer ze op verbeuden gebied binnen. As
wi'j ze dan zien, jaegen we ze mitien de
bos uut!'
'Now ja, awwe gien last van ze hebben,
meugen ze om mij hier wel kommen,' zegt
Piepmoes, 'mar ja, ie weten et vaeks wel
mit die kroeten. Waor zollen ze vandaege
aenlik zitten, ik heb ze hielendal niet zien.'
'Now, wi'j weten et wel,' antwoorden de
beide honnen. 'Ze hebben allebeide straf
en now hebben heur baosies heur opsleuten! Dat mossen ze vaeker doen, of niet
soms? Doe wij hier naor toe leupen, bin
we even bij heur boerderi'je langes gaon.
En ze kregen toch op de kop, niet mooi
meer!'
'Vertel now wat ze uutspoekten,' roepen
de dieren deur mekeer henne, jim maeken oons doodni'jsgierig!'
'Now,' zegt Diedel, 'ze hebben bi'j de
boerderi'je een viever kregen. lene mit
mooie gooldvissies d'r in. Now schienen
katten vissies ok al lekker te vienen, dat
now weten jim wel wat d'r gebeurde! Klaos
en Miep laggen plat op et lief bi'j de viever
om de vissies te pakken. Mar gelokkig
zaggen de baosies dat, en hebben de
katten mitien in de stal opsleuten. De
boerinne was zó lelk dat ze de katten een
emmer vol waeter nao smeet. En raek,
za'k jim vertellen. Wi'j kriegen vandaege
écht gien last meer van die beide poedzakken!'
Alle beesten hebben d'r een protte wifie
omme vanzels. Ze praoten nog een hiel
posien deur over de katten en over de nije
viagge. Et is dan ok al slim laete as ze
allegere heur eigen nussies en huzen
opzuken. Mar dat is veur een keer niet zo
slim, of vienen jim van wel?

WH.deVries
historikus '40/'45

De oorlog in de Stellingwarven - 8 Rouwbaantics
In de naacht van 24 op 25 juli 1943 wodde
Hamburg ommeraek bombardeerd deur
honderden Ingelse bommewarpers en doe
de vliegtugen in de naonaacht weer daelestreken op 'e vliegvelden in Ingelaand nao
de euperaosie, bleek dat d'r yule minder
toestellen verleuren gaon weren as gebrukelik mit zoe'n grote anval.
Doe in Ingelaand de belaans opmaekt
wodde van disse anval bleek dat et rendement groot west was, om et zo mar es te
numen. Een groot diel (een dadde pat)
van de haveninstallaosies was kepot
smeten en zo we al zeden, de verliezen an
bommewarperpers was klein bleven. Wat
was de veroorzaeker van dit dubbele
sukses?
De veroorzaeker was de dag daorop
overal (ok in de Stellingwarven) anwezig,
et lag in de tuun, et bongelde in de bomen
en in de stiekeldraoden kotom et was
overal en wi'j, die et vunnen, begrepen d'r
niks van.
Et spul wodde deur de kiender opzocht en
iederiene hadde een miening mar gieniene
wus uuteindelik wat et te betekenen
hadde. Et was mar een vremd gedoe,
vunnen we, en hadde dit wat mit de oorlog
te maeken?
Doe inienend was d'r een heldere geest,
die zee dat et rouwbaanties weren, en as
d'r in de femiie iene ommekommen was
deur die oorlog, dan moj' zoe'n baantien
om de mouwe doen. Dit was nog niet lens
zo gek bekeken, aihoewel et iene vanzels
niks mit et aandere te maeken hadde. Die
heldere geest was op 'e gedaachte kommen, omdat de baanties an de iene kaante
pikzwat weren.
Awwe zoe'n baantien uut mekeer pluusden, dan bleek dat et ding uut twie laogen

beston, en wel een repien zwat pepier en
een even groot repien zulverpepier, die op
mekeer plakt zatten. De baanties die we
hier vunnen, hadden een lengte van omen-de-bi'j 30 cm. en ze weren 1 1/2 cm.
bried. Now wifien we netuurlik ok weten,
wat veur betekenis disse strokies of baanties hadden en wat ze mit de oorlog te
maeken hadden.
Daor moe'n we dan even veur naor de
aandere kaant van de oorlogvoerende
lanen gaon en wel de Duutse kaant. Zoas
we in een veurige oflevering in De Ovend
al es zien hebben, vleugen de Ingelsen
allienig naachs naor Duutslaand om te
hombarderen. Dit hadde veurdielen, mar
ok naodielen.
Et veurdiel was, dat et duuster van de
naacht heur bescharmde tegen de Duutsers en daoromme hadden ze heur vliegtugen mar licht bewaopend, te licht aenlik.
Et naodiel was, daj' in donker noolt percies wussen waor aj' boven zatten en
zodoende vul et rommeltien wel es op een
verkeerd plak.
Intied ston de Duutse techniek netuurlik
ok niet stile en waor ze mit doende weren, dee in oonze omgeving ok al gauw
blieken. Aj' vandaege-de-dag van et verkeersplein bi'j Et Vene over de grote weg
naor Grunningen rieden, ziej' vlak veur
Marum allemaole restaanten van oolde
bunkers, links en rechts van de weg. Dc
diek waoraj' op rieden moej' weg daenken,
want die is van laetere daotum en dus bin
d'r nao de oorlog een protte bunkers
ofbreuken en daor ligt now de weg op.
Disse bunkers bin bouwd deur de Duutsers, ze stammen uut de oorlog en bin
restaanten van een geniaole Duutse
uitvining. De bouwsels hadden (in veur de
Duutsers betere tieden) de naeme radarpost 'Lowe' bi'j Trimunt.

Wat hul dit in en wat hadde dit mit de
oorlog te maeken? We zullen et ienvooldig
holen en mit een peer woorden perberen
uut te leggen wat d'r in disse post uutspoekt wodde.
Zoe'n post beston uut een stelsel van
radarantenne's en radiomasten en mit
hulpe van zoe'n speciaole radarantenne,
(een 'Freya' apperaot) wodde een signaol
de locht instuurd en zolange dat signaol op
zien reize gien gekke dingen tegenkwam,
gebeurde d'r niks. Botste et onderweg
argens tegenan, b.v. vliegtuug, of meer as
iene, dan wodde et weerommekaatst en
wodde et via een aandere antenne (een
'Wurzburg-Riese') de radarpost weer
inlootst.
Via een hoop rekeneri'je, waor we hier
niet veerder op ingaon zullen, konnen de
Duutsers
percies berekenen de hoogte, de
Zo zag et Duutse racIarapparaot 'Wurzburgrichting
en
de sneihied van et vliegtuug en
Riese' d'r uut.
butendat wodde een vi'jaand (een Ingels
vliegtuug dus) op een groot schaarm
zichtber as een rooie punte.
Now vleug, elke naacht een Duuts vliegtuug in 't warkingsgebied van zoe'n radarpost en via de radioverbienings mit de
pioot konnen ze dus zoe'n eigen vliegtuug
naor de indringer (de Ingeisman) toe
leiden, want et eigen vliegtuug was een
grune punte op et scharm.
As de grune de rooie punte vunnen hadde,
was dat haost altied et aende van de rooie,
want de Duitser hadde yule zwaodere
waopens en et betekende weer een zege
veur de Duutser en an de aandere kaante
weer een peer jonge kerels die nooit
weeromme kwammen.
Aandere radarposten haj' o.e. bi'j Sondel,
op Schiermonnikoog en bij Veendam.
Restaanten van de radarpost 'Lowe' bi7
Hier was yule meer van te vertellen west,
Trimunt/Ma rum.
mar ik geleuve niet dat dat past in disse
serie omdaj' dan misschien langdraoderig
wodden. Wie d'r alles over weten wil, belt
mi'j mar es.
Zo was de toestaand dus, op de aovend
van de 24-ste juli 1943 doe Hamburg d'r zo
van langes kreeg en dit was mitien ok de
aovend, dat de vliegtugen een antwoord
bi'j heur hadden op al die Duutse radarstations.

We hebben krek zien, dat de unties of
baanties, hoej' ze mar numen when, uut
twie op mekeer paste laogies bestonnen en
dat iene van die laogies zulverpepier was.
Mar zulverpepier is uutwalst bladtin, dus
metaal. Dit betekende dat aj' d'r veur
zorgden daj' die linties bi'j duzenden
uutgooiden, de Duutsers in die radarposten heur de haoren uut de kop troken,
omdat ze dochten dat d'r duzenden vliegtugen in de locht weren. Butendat jachten
de Duutse vliegtugen op geesten, want ze
vleugen overal henne, mar ze vunnen
nooit wat. Ft hiele Duutse radarhuusholinkien lag in diggels en ok zi'j begrepen d'r
niks van.
Now was 't zo, dat zo makkelik as wi'j et
d'r now henne schrieven, et niet west was
veur de Ingelsen en dat d'r hiel wat rekeneri'je an te passe kommen was, veurdat
et risseltaot was zoas now blieken dee.
An de aandere kaante van de Noordzee

hadden ze al gauw in de gaten, dat al die
Duutse radarposten op verschillende
golflengten warkten en doe bin ze an 't
rekenen sleugen.
Et bleek al gauw, dat de warking van de
linties et grootst was (haost 100%) as ze
zo lang weren as de halve golflengte
waorop et Duutse station warkte. De
linten die we bier vunnen, hadden een
lengte van goed 30 cm., dus kun we now
zels wel uutrekenen op welke golflengte
dat Duutse station warkte. Mit 'n duur
woord weren de linties dan in rissonaansie
mit de Duutse post en was de warking
tegendel0o%.
1k hebbe bier thuus nog van die unties van
30 cm., mar ok van een meter. Die bin dus
op een verkeerd plak valen.
Nao disse uutleg, die aenlik vusen te kot
west is, wi'k nog even kwiet wat veur
naeme de Ingelsen an disse unties geven
hadden. Ze nuumden dit spul 'Window'.

En dit was et risseltaot. Disse brokken vliegtuug kwammen bloot doe Oost-Flevolaand
dreuge Vul. Ok de geschiedenis van dit vliegtuug hebben we uutzuken kund.

Oene Bult

Elgen-wle$hed,en.
Nooit zo lekker eten as in de oorlog
van de disterbusie.
In et vene wodt op elke turf keken.
Wanneer god en geld ofschaft wodden,
een betere wereld verschaft wodt.
Anarchisme is oddering in de woeste
wereld scheppen.
Zonder te weten wat dichten en literatuur is, wo'n d'r hiel wat bundels en
boeken schreven.
Waor de iene spieker zit kan de aandere
niet sleugen wodden.
Disse Duutse piloot Oberleutnant Schaufei;
scheut mit hulpe van et 'Himmelbett' systee/n meer as 100 Ingelse vllegtugen daele.
Ogenschienlik een vremde naeme, mar
toch ok weer niet. Window is een raem,
dus een eupening in een bestaonde waand.
De Duutsers nuumden die radarposten
mit mekaander, schrik niet, et 'Himmelbett' systeem. Mit 'Himmelbett' wodde
deur heur bedoeld, dat de bovenkaante
van de vesting Europa, zoas ze dat graegnuumden, deur dit systeem beveiigd was.
De tegenzet van de Ingelsen, de Window
dus, maekte in die beveiigde bovenkaante
elektronisch spreuken een eupening of
gat, een raem dus.

Et is muuilik koken in aandermaans
keuken.
Een vrouw kan hadder lopen mit de
rok omhogens, as een man mit de
broek naor beneden.
Wie niet warkt zal ok eten.
In et ethernet zit gien vis.
Et levenslied gaot vaeke over de dood.
Nederlaand is een mooi laand, mar
d'r zollen gien Hollaanders wonen
moeten.

Henk Bloemhoff

Et Stelfingwarfs Woordeboek
As alles gaot zoas et liekt dat et gaon kan,
is bi'j et verschienen van dit nommer van
De Ovend et dadde diel van et Stellingwarfs Woordeboek klaor bi'j de drokker.
In de tied dat dit stokkien schreven wodde, wodde nog de laeste haand legd an
een stokmennig anvullings en verbeterings
in de P en de K Zoks is altied een spannende tied: veur de schriever en zien
helpers, veur de infermaanten en veur de
uutgever. Diel 3 pakt nogal wat dikker uut
as dat verwaacht wodde. Al mit al zal et
om zoe'n 1160 bladzieden gaon. Veural de
letter 0 vaalt op deur zien uutgebreidhied.
Netuurlik het dit woordeboekdiel nr. 3
weer een hiele protte mooie, Stellingwarver woorden. Jim moe'n dommiet mar es
zien! Intied wodt d'r netuurlik volop
deurwarkt an et volgende diel. Veur dat
diel he'k nog een tal woorden liggen die
om naodere infermaosie vraogen. AT
daenke an al de reakties deur de jaoren
henne en ok weer van de laeste tied, dan is
et dudelik dat een protte meensken graeg
woordeboekvraogen deurnemen, en, as ze
wat te melden hebben, daor op reageren.
Zoas op mien vraoge naor rocheldobbe,
ien van de veurige keren! Dat woord
bliekt in et Stellingwarfs inderdaod veur te
kommen, en betekent: 1) dobbe mit een
welle d'r in (neffens een opgifte van de
heer Van Olphen uut Berkoop die et op
die meniere uut Appelsche heurde) en 2)
een petgat daor vaeke ofval in gooid wodt
(neffens een opgifte van Jannie Dedden,
die et op die meniere uut Blesdieke en
omgeving kent). Jim zien mar weer hoe
aorig et vraogestellen in De Ovend warkt!
Now, dan komt hier een rissien ni'je
vraogen. Intied dat diel 3 ofwarkt is, is d'r
ok volop deurwarkt an diel 4. Dat diel
bestaot uut de letters S tot en mit Z. Uut
de S is nog een riegeltien vraogen liggen
bleven, zoaj'm hiernao zien zullen. Graeg

verneem ik jim reakties aj'm d'r meer van
weten. Ze kun vanzels weer naor de Stichting Steffingwarver Schrieversronte, t.a.v.
Henk Bloemhoff, Postbusse 16, 8420 AA
Berkoop.
Aj' een mesjesterse broek anhebben, heur
ie bi'j et lopen vaeke een schoerend
geluud deurdat de piepen tegen mekeer
an strieken. Dat schoeren wodt wel
sjoeken nuumd. In een inkeld plak in oons
gebied schient dat woord zo veur te kommen. As et je bekend is, dat graeg even
opgeven, mit et plak d'r bi'j.
Wie van jim kent et woord sjouwel in de
betekenis van 'schaars'? Aj' et kennen, dat
graeg even opgeven mit een zinnegien d'r
bi'j om zien te laoten hoej' dat woord
bruken.
Wie kent et woord schrikbroek? Is de
betekenis inderdaod bangerik, schrikachtig persoon?
Is Jim nog bekend et woord sippe of sibbe
in de betekenis net, dus bi'jglieks in een
sibbe broek? Dit woord heb ik uut een
oolde tekst uut Oosterwoolde. Wie kan d'r
meer over vertellen?
Uut et materiaol van oold-siktaoris van de
Stellingwarver Schrievèrsronte de heer
J.W. Nijholt (oven, in 1984) heb ik et
woord sjatsen, in de betekenis: eeh bepaolde meniere van lopen. Et meerste mateniaol van Nijholt kan ik rekenen bi'j Ni'jhooltpae, et dörp daor hi'j geboren wodde.
Waor is dit woord now nog bekend, en hoe
was die meniere van lopen feitelik?
Van Vrouw Halbertsma uut Haulerwiek
kreeg ik et volgende zinnegien uut Oosterwoolde: Wie bange is moet schilderen.
Schilderen het o.e. de betekenis oppassen,
waeken, op waacht staon, en zoks zal et ok
wel betekenen in 'Wie bange is moet
schilderen'. Wie wet et beter?
Trouwens, dat schilderen is toch een aonig
woord. Want schilder zels kan ok, neffens

een opgifte van de heer Otto de Vent, de
olbeelding van een heiige betekenen. Dat
dot temeensen blieken uut een oolde tekst
uut oonze omgeving. Et kan misschien ok
algemiener 'prent(ien)' betekenen. Wie
kent zoks nog uut zien Stellingwarfs? 1k
bin beni'jd!
Uut Berkoop heb ik et woord schaopetule.
Is dat inderdaod een tulegien daor aj' op
zitten om schaopen te melken?
Uut et Grunningers was me wel bekend et
woord sikkom, in de betekenis ongeveer,
bijna. Neffens een peer opgiften kwam et
A in Donkerbroek veur, mar veur de
aandere dorpen bin 'k toch niet zo wisse.
Behalven in Grunningen komt dit woord
A in de midden en et zuden van Drenthe
veur, ok in de vorm sikkum en as sirkom.
Wie kent et uut ien van oonze Stellingwarver dorpen en kan d'r dus zinnegies mit
maeken as 1k kom sikkom 12 ure thuus en
Ikzatsikkom onderde auto? Of wodt d'r
ok wel sirkom zegd?
Wie van jim kent nog schaorte of schaote
= ofwieking van et gewone? Kuj' d'r een
zinnegien mit maeken?
En waor bruken ze nog sliw = overdreven
liefkozend, erg zoetsappig?
1k heb et riempien Welterusten/De kop op
't kussen/Gat in de dohbe/Slaop as een
slobbe, uut Munnikeburen. Dit riempien
komt op verschillende menieren veur, mar
is d'r iene onder de lezers die opgeven kan
wat een slobbe wezen kan in slaopen as een
slobbe?
Wie van jim kent in die snurrie = in die
tied, en uut welk dorp? Kuj' d'r een zinnegien mit geven?
En wie van jim kent spandiksen = lewaaierig an de gang wezen, en uut welk dorp?
Of is de betekenis nog weer aanders? Hoe
dan? Kuj' een zinnegien opgeven mit dit
spandiksen, en waor ligt de klemtoon in dit
woord?
Wat veur gehruuk was et spekheuren, aj'
dat uut jow omgeving ken nen? Kuj' d'r een
zinnegien mit maeken?
Zeden jim ok sperwer of sparwer? Welk(e)
woord(en) hadden jim veur die roofvoegel?
1k heb et zinnegien Daor moef' niet spiedig

omme wodden, van vroeger uut Oosterwoolde. Wat hoolt dat spiedig hier in?
Een plaante die te hadde gruuit en spierig
wodt: wat hoolt dat spierig aenlik in? Dat
woord he'k kregen uut Steggerde.
Wie van jim kent van vroeger spoijeren en
wat hul et in? Waor lag de klemtoon in dit
woord? Wodde et misschien ok nog een
betien aanders uutspreuken? Hoe dan?
1k kiek uut naor jim reakties!

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!'

Bi'j de Koperetieve Veurschotbaank
kun jow speren tegen 'ongeriemd
goeie veurweerden.
Vraog meer infermaosie
bi'jgheks over speren bi'j:
De Koperetieve Veurschotbaank
Till. (0516) 45 35 00 of (0561) 43 28 25

