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Johan Veenstra

Friese Anjer veur de Schrieversronte

Wies mit de pries: v.1. n. i: Gerrie Koopstra-Jelsma, Alberije Bloemhoff-Seinstra en
Hiltje de Boer-Akkerman.
Een grote koppel Stellingwarvers was op
deensdag 19 meie 1998 in et Perveensiehuus
in Liwwadden, waor de Stellingwarver
Schrieversronte de Friese Anjer 1998 uutrikt
kreeg uut hanen van kultuurdippeteerde
Mulder. Hi'j vervong Kommesaores van de
Keuninginne Hermans, die onverwaachs
dringend in Den Haag wezen mos. Zol hi'j
menister wodden, wodde d'r fluusterd...
Ze weren d'r praktisch allemaole: bestuursleden, direkteur, pass enielsieden, vri'jwilligers,
schrievers, burgemeester Remco Heite en de
vrouw en wethoolder Carel Zuil en de vrouw,
veurige Anjer-winners zoas Rients Gratama
en verschillende vertegenwoordigers van
Friese en Stellingwarver kollega-instituten.

En ok kraanten en radio weren d'r bi'j. Mit
mekeer meer as honderd man.
Dippeteerde Bertus Mulder hul een twietaelige toespraoke, in et Fries en et Stellingwarfs.
Hi'j prees de geweldige inzet en de grote
iensgezindhied van de vri'jwilligers en de
bestuursleden!
Dippeteerde Mulder: 'Wy priizje us gelokkich dat yn us provinsje de Stellingwarver
Schrieversronte aktyf is en mei in soad
enthousiasme en frijwillige stipe in wichtige
bijdrage levert oan de kulturele ynfrastruktuer. De lêste jierren nimt it omtinken foar
lytse taalgebieten ta. It Nederlânske regear
hat yn 1995 it Europeesk Hânfest foar
Regionale of Minderheidstalen, in ynterna-

Een klein pat van de koppel Stellingwarvers in et Perveensiehuus in Liwwadden.
sjonaal ferdrach fan de Rie fan Europa,
ündertekene. (...) De kommende jierren sil
düdlik wurde moatte yn hoefier de
Nedersaksyske dialekten yn taalsosjologyske
sin foldwaande aspiraasjenivo hawwe om te
foldwaan oan it minimum tal fan 35 bepalings yn haadstik III fan it Hânfest. ( ... )
De Stellingwarver Schrieversronte is as vri'jwilligersorgenisaosie uut aende zet, mar
intussen uutgruuid tot een professionele orgenisaosie. ( ... ) Naost alles wat d'r al daon
wodt, vaalt d'r in de toekomst ok nog hiel
wat te doen om et levendig gebruuk van Jim
streektael en kultuur an te vieteren en te
beholen.'
Hi'j overhaandigde nao zien toespraoke de
pries, een ets van Antonia Talamini en een
bedrag van f 5.000,-- an Schrieversronteveurzitter Klaas van Weperen.
Die nuumde in zien toespraoke de 1 9de meie
een dag mit een goolden raand. Hi'j dee een
opsomming wat d'r, deur de jaoren henne,
allemaole wel niet uut de wege zet was en

benaodrokte dat de Schrieversronte dreugen
wodt deur alle laogen van de Stellingwarver
bevolking.
Van Weperen: 'Vandaege krigt de
Schrieversronte een vere op 'e hoed steuken.
Die vere is in et biezunder veur de vri'jwilligers. Die vri'jwilligers vormen tegere een
hiel belangrieke schaekel in et gehiel omdat
zi'j, as et waore, een brogge slaon tussen de
meensken in de dorpen en de orgenisaosie.
Hatstikke belangriek. En uut et tal vri'jwilligers bliekt et enthousiasme en de betrokkenhied van de bevolking. (...) Ja en clan die
f 5.0001--. In de laeste bestuursvergeerdering
hebben wi'j as volgt besleuten. Dit geld moet
ten goede kommen an et vri'jwilligerswark.
Et is dus een extra budget veur aktiviteiten
die as deur vri'jwilligers bedocht en uutvoerd
wodden. Ur kan dus wat extra's mit gebeuren zonder dat et bestuur drekt hoeft te roepen: 'Daor is gien geld veur.'
De veurzitter sleut of mit de hatverwaarmende uutroep: Hool mit mekere et Stellingwarfs
in ere!

Piet Oosting

Post uut de Charente
't Grös moet neudig mi'jd wodden, heur,'
zegt de vrouw.
Ja, dat zie ik zels ok wel. Dat moet trouwens
hiel vaeke as jow 't een betien knap bi'jholen
willen, want 't gruuit as kool. Now is 'gros'
een betien een overdreven uutdrokking in dit
verbaand, want wi'j voeren een verbeten
stried tegen stiekels en allerhaande aander
soorte van onkruud, wat overal tussen et gros
gruuit en nog een stok hadder as 't gros ok.
In 't veurste gedielte van mien tuun, tegen de
weg an, was 't hielemaole een puunhoop.
Daor lag dwas deur de tuun een in drie stokken breuken elektriciteitspaol, temeensen, et
beton was breuken, et iezer vanzels niet.
Op een mooie dag was ik drok bezig om de
aanderhalve meter hoge braandnettels, die d'r
ommehenne gruuiden, vot te slaon. Om te
beginnen perbeerde ik dat mit een speciaol
daor veur anschafte zichte. Now, dat lokte
van glen kaant. Joel, die krek anrieden
kwam, stopte evenpies om te kieken wat ik
now weer allemaole an 't doen was, zag
mien vergese pogings en raodde mi'j an de
zichte in de rechterhaand te nemen.
Netuurlik, dat ha'k weten kund. Krek as de
meerste aandere dingen is zoe'n zichte veur
rechtshaandige meensken maekt. Mar angezien ik zo links bin, da'k twie linkerhanen
hebbe, is et ding veur mi'j dus weerdeloos.
Dan mar mit de houwiel, die kuj' mit twie
hanen vaasteholen. En wat veur plannen we
mit die paol hadden, wol Joel weten.
'Ja, van wie is die paol aenliks, van de elektriciteitsmaotschoppi'je?' vraog ik.
'Nee, heur, et is jow eigen paol, ie meugen
d'r mit doen waj' willen,' zegt Joel vol leedvermaek. Mit zoe'n gezicht van: dat ding
krieg ie van zien levensdaegen niet van zien
plak!
1k daenke slim te wezen en gao naor Marcel,
want die het een oolde trekker, waor hi'j zien
tuun mit ommeploegt en somstieden, mit een
platte waegen d'r aachter, mit wegridt om
veur mi'j onbekende dingen doen te gaon.

Kun ie mit jow trekker die paol veur me
wegslepen, Marcel?' vraog ik.
Mar uteraord kan hi'j dat, mar waor henne?
'Now, kuj' dat ding niet argens dumpen op
iene van die oolde hopen rommel, die hier en
daor nog wel in de bossies te vienen binnen?'
Blikstienders, flee, dat deden ze vroeger
altied wel, mar dat kun jow ok in Frankriek
niet meer macken, daor kommen misschien
wel perblemen van.
As ik een hoekien weet te vienen waor die
paol in vrede rusten kan, wil hi'j him d'r mit
alle plezier naor toe slepen. Ja, dat hoekien
weet ik ok niet, mar dat geft niks, ik vien wel
een oplossing veur 't perbleem.
'Zeker,' mient Marcel, mar hi'j kikt mit
dezelde blik as Joel.
Vrogger wodde ik kwaod om zokke dingen,
vandaege-de-dag zie ik d'r de lol wel van in,
en ik besluut om de uutdaeging an te nemen.
Die paol zal vot, en ik zal 't hielemaole allie
nig doen. Om te beginnen hak ik mit de
houwiel alle onkruud vot tot an de raand van
mien tuun, tegen et maisveld an. Daor greef
ik een geule en legge an de maiskaante een
riegel grote zwarfkeien.
Vol verbaozing holen de buren in de gaten
wa'k an 't doen bin, mar ze vraogen niks en
ik doe krek as ik gek bin. En da's niet muuilik veur mi'j. D'r begint now aorighied an te
kommen, en om ze in de waon te laoten, dat
me niet lokt, laot ik zo now en dan de
zaeke een peer daegen rusten.
Op een keer as Marcel en Laure ok vot binnen en d'r dus veur de rest gieniene op La
Côte thuus is, pak ik de iezerzaege en zaege
stiekem de paol echt in drie stokken. Dat
vaalt niet op.
'Wat gaoj' now doen mit die paol?' vragt
Marcel de volgende dag mit een onneuzel
gezicht. 'Hej' d'r al een plakkien veur?'
'Ja heur,' zeg ik even onneuzel, 'mar ik brenge him d'r zels wel evenpies henne.'
Marcel staot me ongeleuvig en bol van ni'js-

gierighied an te kieken. Mar ik vertelle veerder niks en hi'j wil et niet vraogen.
Bi'j de volgende gelegenhied dat iederiene
vot is, rule ik, hulpen deur de helling van de
tuun en veural deur de spierballen van de
vrouw, de drie stokken paol naor de geule,
waor ze in heur vaort remd wodden deur de
goed stevig daelelegde stienen. Een betien
wrikken en ze liggen keurig op iene riegel as
onderdiel van de te bouwen mure. Wi'j staepelen d'r geliek stienen op en tegenan en as
de buren thuuskommen is d'r van de hiele
betonpaol niks meer te zien.
De volgende daegen praoten ze nargens over,
mar wi'j bin dudelik op zien minst de lengte
van de paol in heur achting stegen!
'Putain,' die Pierre en Vylie, wat die een
wark verzetten saemen, hen, niet te geleuyen!
Ze nemen heur verlies sportief.
Op een keer bi'j et veerder bouwen van de
mure, wat overigens gewoon bestaot uut et
opstaepelen van grote stienen, waor de velden hier bezi'jd mit liggen, komt d'r een
vrouw over 't pad deur de mais ankuieren.
Ze het twie mooie pointersetters an de riem.
Ze staot een posien naor mien zwoegen te
kieken en zegt dan miens: 'Hello, are you
Dutch?'
1k hebbe even tied neudig om et knoppien
van Fraans op Ingels te schaekelen, dus kiek
ik es om mi'j henne, om me d'r van te overtugen da'k de ienige Nederlaander in de
buurt bin en dus zeker wete dat ze et tegen
mi'j het, mar d'r is veerder gien kop in de
buurt te bekennen en intied staot mien
spraokmesiene op Ingels.
'Ja heur,' zeg ik. '1k kan d'r ok niks an doen
mar ik bin Nederlaander.'
Dat vint ze 'very nice'. Ikke aenlik niet, mar
dat kuj' zo niet tegen een butenlaander zeggen, is 't niet zo?
Bi'j naodere kennismaeking bliekt ze Ann
Tiley te wezen en ze woont mit heur man
Roger op de Bourg in St. Quentin, naost de
oolde karke. En as wi'j zin hebben om zaoterdagaovend langes te kommen, want dan
geft ze een kleine party. En daor kommen
een bulte Ingelsen en Fraansen en die kun
wi'j dan ok rnooi kennen leren.
Now, dat liekt oons wel gezellig, en dat was

et ok wel. Zo kommen we een betien in et
Ingelse wereltien telane. Want et stikt hier
van de Ingelsen. En krek as in Ingelaand verdield in twie totaol verschillende groepen.
Aarm as de luzen en stinkend riek. De aarme
Ingelsen bin hier om te warken veur of bi'j
de rieken.
Ann en Roger heuren dudelik bi'j de laeste
groep. Roger is een wat dreuge intellektuee!,
die vrogger een allemachtig belangrieke
baene bi'j IBM had hebben moet. Ann het de
broek an en regelt et leven in St. Quentin en
omstreken. Toch bin 't hiel aorige meensken
en intied goeie kunde van oons wodden.
Ann is gek op dieren. As ze op een dag al
kuierende mit de honnen even anwippen
komt, en we op oons terras zitten, aachter
een draankien, zicht ze Zipper in de tuun zitten. Zipper is, zoas jim al wel snappen zullen, iene van oonze poezen. Hi'j is haost
krek zo groot as Indigo, mient Ann. Mar dat
is niet hielemaole waor. Zipper is mit zien
dikke zes kilo een aorig uut de kluten wassen
kaeter, mar bi'j Ann heur Indigo vergeleken
is hi'j mar een kleine jonge. Indigo is een
soort Burmees van gruwelike ofmetings. As
jow bi'j Ann op vesite binnen en Indigo
komt toevallig de selon in, dan staot hi'j jow
mit grote haetende ogen een posien bruuiend
an te kieken. Zo van: 'daor hej' die verrekte
Dutchman ok weer.' Dan dri'jt hi'j him vol
weerdighied walgende omme en kuiert vot,
bi'j zok raprut wil Indigo niet zitten.
Zipper zit al die tied nog op 't zelde plak in
et grös, want hi'j waacht d'r op tot de groswipper, die in 't gattien veur him woont, zien
koppien naor buten stikt. Dan is hi'j him
geliek kwiet. Zipper is gek op groswippers.
In een vremde gedaachtesprong dot hi'j me
miens daenken an Jehannes de Deuper. Die
zat daor in de woestijn en at sprinkhaenen en
wilde hunning.
Now het Herman Finkers him al es terecht
ofvraogd waoromme de man sprinkhaenen at
as hi'j hunning wol, mar ik vraoge mi'j of, as

Hiernaosr: Chalais: et kesteel van de preenzen van Chalais en de Eglise Saint-Martial.
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ik zie dat Zipper vaeke meer as een ure bi'j
zoe'n gattien zit, hoe kreeg de man et veur
mekere om een maoltien sprinkhaenen bi'j
mekeer te scharrelen, en dat elke dag weer!
Hi'j hadde krek zo goed eerpels verbouwen
kund. As 't spul daor krek zo hadde gruuide
as hiere, had hi'j d'r haost op waachten
kund, mar ja, hi'j hadde vanzels nog nooit
van Cortes en Pizarro heurd, en kende dus ok
gien eerpels. En wees eerlik, as jow Zipper
zo anzien, moet dat soorte beesten knap
voedzem wezen.
SWat zeden jow, Ann? Ja wis, is Indigo ok
lovely.'
Een betien miemerende uutkiekende over de
velden zegt Ann: 'Weet ie, Piet, elke morgen
as ik van bedde kom, kiek ik uut et raem van
de slaopkaemer over et laand en daenk bi'j
mezels: wat bin wi'] beveurrecht, dat we hier
wonen meugen.'
En ik bin 't hielemaole mit heur iens!

Lodewiek H

Verkeerde netuur?
As kiend liggend in et lange grös
zocht ik bi'j mezels naor woorden
waorom as de netuur zo prachtig was
en meensken tóch mekeer
vermoordden.
Et lokte niet, 't was een té grote toer
om dat in woorden uut te drokken.
Hiel wat makkeliker was et dan
en gao mar bloempies plokken.
En kiek, dat was et now percies:
we daenken niet, we reageren mar,
onwies.

Spiefig
As kiend was ik
nog zo gruun as grös.
Nao al die jaoren
leven, leren, lezen
zol ik graeg weer es
zo gruun as gros wezen.

Je7le Doornveid

Et vlinderboompien
Dit verhaeltien gaot over een esdoornvlindertien, dat bi'j toeval deur een
eupen raempien van een oold leeg kiepehokke daelekwam en zien penwottel in
de grond zette.
'k Gao terogge in de tied, da'k zoe'n
ventien was van een jaor of twaelf en et
heugt me flog, dat omke Arie uut
Ooldetriene een dag of wat bi'j oons an
de Pieterslaene in 't schoft een proesien
mit kwam te eten. Omke was niet trouwd
en woonde bi'] mien grootoolden van
moeder heur kaante an de Boverweg.
Dat was doedertied een zaandreed mit an
de zuudkaante een fietspad en an
weerskaanten mooie boswallen, waor as
in de vroege zoemer de locht van de zoegetappen jow al van verens in de neuze
kwam. De bosverens hongen somstieds
over et fietspad.
Daor ston et huus van mien grootoolden
(Lolke en Aoltien), dat deur de timmerbaos van Ooldetriene bouwd was. Et was
ok et laeste huus dat deur baos Andries
Bouma maekt wodde.
Omke Arie mos in 't laest van de dattiger jaoren op 't west van Wolvege een
leegstaond kiepehokke ofbreken. Hi'j
wol dit laeter aachter heur huus weer
daelezetten. Doe 't hokke ofbreuken was
het zien overbuurman, Tiede van
Kaosien, et mit peerd en waegen uut
Wolvege haeld.
Mar waor as dit verhaeltien aenlik onime
dri'jd, is een klein esdoornboompien van
zoe'n vuuftig cm. hoge, dat mien omke
in dat hokke vunnen hadde en aovens op
de fiets mit naor huus nam en veur huus
plaantte, dichte tegen de Boverweg an.
Zoe'n ding gruuit vanzels en in de loop
van de tied gruuide et uut tot een kreerze
boom, waor aj' zoemers vri'j wat schaad
van hadden. Tot zoveer was 't et 'vimderboompien' goed gaon, totdat de anieg
van de Pieter Stoevezaandweg op staepel

ston en van de 'Hoge Heren' de biele in
de boom mos. Grootvader wol dat beslist
niet en nao een protte praoten moch de
boom staon blieven. De oolde man bliede vanzels.
Mar een peer jaor laeter mos d'r een
paralielweg an de noordkaante van de
Stoevezaandweg kommen en mos de
boom toch nog kapt wodden, want hi'j
kwam midden in de paralleiweg te staon.
Op een goeie of aenlik een kwaoie dag
kwam de opzichter et pattien daele en
gong naor de aachterdeure en hi'j hadde
de klinke nog mar krek licht, of grootvader was d'r ok al. Hi'j hadde de laeste
daegen al et ien en aander heurd en doe
hi'j de opzichter ankommen zag, zat hi'j
al op de tippe van zien stoel vanzels.
Grootvader hadde een hekel an dat stieve-bore-gedoe, ok al omdat hi'j zels
indertied nog in een flapbroek en zwatte
kiele leup. De bosschop dat de boom d'r
of mos, was d'r nog mar krek uut of de
oolde man, die slim kot veur de kont
was, greep zien keuperen proemtebaksdeuze uut de buse en zol de opzichter
veur de kop slaon. As omke Arie d'r niet
tussenkommen was, had hi'j dat ok grif
daon. Nao wat henne-en-weer gepraot is
de opzichter et pattien weer ofgaon en
nao een peer daegen is de boom kapt.
Grootvader, die thuus de stoker was, het
et hiele geval, mit de duvel in vanzels,
van de krune tot en mit de stobbe toe,
opstookt. De gemiente kreeg d'r gien
splinter van!
Zo kwam een aende an een hoopvolle
levensreize van een esdoornvlindertien,
dat binnenfladderde in een kiepehokke
op 't west van Wolvege, opkwam en laeter opgruuide in Ooldetriene en deur de
ni'je tied toch nog rutereren mos.

Krummelties
EEN MEENSKE IS GlEN EERPEL
Ur is een herdrok verschenen van de verhaelebundel Een meenske is gien eerpel van
Johan Veenstra. Et boek, dat veurig jaor september uutkwam, is ommeraek verkocht, dat
de eerste drok van 1.500 exemplaoren is
schone op. De twiede drok bestaot uut 1.000
exemplaoren. Et boek telt 128 bladzieden,
kost f 17,90 en is now weer volop bi'j de
Stellingwarver Schrieversronte en in de
boekwinkels te kriegen. (red.)
NI'JE LEDEN
De ledewinaktie in versehillende
Stellingwarver dorpen bliekt een goolden
greep te wezen. Op 18 april wodde d'r zoe'n
aktie hullen deur de warkgroep publiciteit
van de Schrieversronte in Scharpenzeel en
Spange. We kregen d'r mar liefst 31 ni'je
leden bi'j, daor in de Westhoek!
Ni'je leden, welkom bi'j de Stellingwarver
Schrieversronte, we hopen daj'm lange bi'j
oons blieven zullen. daj'm et gezellig bi'j
oons vienen en mit nocht De Ovend lezen
zullen!
En de meensken van de warkgroep publiciteit: daank veur alle muuite en enthousiasme! (jv)
POEZIEPROJEKT VERVOLGONDERWIES
Kommende haast zal, bi'j voldoende belangstelling, neerlandica Geke Zanen-Dokter van
Zuudwoolde, mar van vroeger van
Makkinge, een Stellingwarfs poezieprojekt
uutvoeren in een tal kiassen van et vervoigonderwies in de beide Stellingwarven. Op et
ogenblik wo'n de docenten Nederlaans van
die schoelen daorover benaoderd.
Tiedens de vergeerderings van de warkgroep
van De oolde pook-pries/H.J. Bergveld-pries
wodde al vaeker praot over meugelikheden
om de belangstelling veur et Stellingwarfs
bi'j de jongeren van twaelf tot twintig jaor

an te wakkeren. Doe blieken dee dat de jury
van de anvieteringspries - in 1997 weren dat
Grietje Bosma, Frits van der Viime en Geke
Zanen - slim onder de indrok was van mit
naeme de serie gedichten van prieswinneres
Anke Hoomstra, mar ok van die van twie ere
inzenders, ontston et plan om daor wat mit te
doen. Mit naeme Geke Zanen uterde heur
slim enthousiast over de meugelikheden om
ien of meerdere lessen an et wark van de
drie inzenders te besteden. Zo zee ze o.e. bi'j
de uutrikkinge van De oolde pook-pries
1997: 'As ik docente Nederlaans was op et
Stellingwarf- of Lendekollege, now dan wus
ik et wel! 1k zol hier vot-en-daolik wat mit
doen gaon.' Bi'j de naobespreking van de
warkgroep mit de juryleden wodde laeter et
idee opperd om gaastlessen deur Geke
Zanen verzorgen te laoten. Ze stemde daor
mitien mit in.
In overleg mit de Intergemientelike
Begeleidingsgroep Hiemkunde zal in et
kader van tien jaor hiemkunde et poezieprojekt as een ienmaolig lesanbod veur et vervolgonderwies ontwikkeld wodden. (sab)
LIET '98
Veur de achtste keer wodde ien meie et festival Liet orgeniseerd in de Harmonie in
Liwwadden. Et festival kuj' vergelieken mit
et Eurovisie songfestival, et gaot krek as bi'j
dat gebeuren ok om een wedstried daor et
beste lied in bepaold wodt. Om an de wedstried mit te doen, moe'n artiesten veur een
bepaolde daotum een baantien mit daorop
een ni'j oorspronkelik lied in ien van de taelen van Frieslaand insturen. Dit keer weren
dat d'r mar liefst 79. Een driekoppige jury
selekteerde daor tiene uut en die wodden de
eerste meie 'live' in de Harmonie vertolkt.
Van die tiene weren d'r acht lieties in et
Fries, iene in et Bildts en iene in et
Stellingwarfs. Et Stellingwarver lietien
Zundagaovend, mit een tekst van Saskia
Visser en op meziek van Halbe de Jong,
wodde brocht deur de ni'je fermaosie Over It

mat, mit o.e. Jeannette Roeles.
Veur et eerst wodde de jurering van de
overbieven tien lieties daon deur acht
dillegaosies uut de verschillende hoeken
van de perveensie. De jury veur de
Stellingwarven beston uut Anke
Hoornstra, Jan Oosterhof jr. en Sietske
Bloemhoff. Kiek as bi'j et 'grote' songfestival wodde de uutslag op een groot
scharm bekend maekt. Liet '98 wodde
wunnen deur Adri de Boer en Rick
Lenten mit Soan. Zi'j haelden tegere
krek ien puntien meer as Ernst Langhout
en Wilco Berga mit Dream fan de emigrant, et lietien dat de Stellingwarver
jury et meerste ansprak. (sab)
STELLINGWARVER AOVEND IN
OOSTERWOOLDE
Et leek Aktiviteitecentrum De Miente in
Oosterwoolde zo staorigan een 'must'
om es een typisch Stellingwarver aovend
te orgeniseren. Dat daoromme veur ni'je
Oosterwooldigers en veur alle oolde liefhebbers mit interesse et volgende. Op 31
oktober zullen in et aktiviteitecentrum
optreden: Henk en Sietske Bloemhoff
mit Stellingwarver lieties, nog goed
bekend uut de jaoren '70, Otto de Vent
van De Fochtel mit een keur uut de
Stellingwarver schrieveri'je (mit uutleg),
schriever en radioprissentaoter Oene Bult
mit grepen uut de mederne poëzie en...
Oolde Pook-winneresse Anke Hoornstra
live' mit heur eigen, biezundere geluud
in de Stellingwarver wereld van gedichten en verhaelen!! (hbl)
JOHAN VEENSTRA WEER OP
OMROEP FRIESLAAND!
Honderden meensken hebben et mi'j de
laeste peer jaor vraogd: 'Wanneer koj'
now es weer op 'e radio?' 1k hebbe de
boot lange ofhullen, mar uuteindelik bin
'k toch (en netuurlik veur een vet kontrakt!) deur de bocht gaon. 1k komme
dus weer op 'e radio en ik hebbe d'r oe
zoe'n nocht an!
Zes jaor laank bin jim wend west, daj 'm

mi'j op 'e donderdagmiddag, zo om
twintig veur iene henne, heuren konnen
mit mien wekelikse stiekelstokkien. Dat
wodt now aanders, et is niet meer op 'e
donderdag en et wodt twiewekeliks.
1k komme now in et pergramme It
Wapen fan Fiyslán van Eelke Lok op 'e
vri'jdagaovend tussen zes en zeuven ure.
Douwe Kootstra, de bekende Friese
schriever, dot de iene weke een kolunm
in et Fries en ikke de aandere weke is et
Stellingwarfs. En... et wodt live, de donderdagse stiekelstokkies weren altied van
te veuren opneumen op een baantien bi'j
mi'j thuus, It Wapen fan Fryslán is een
live-pergramme mit pebliek.
Nao de vekaansie, op 28 augustus zo et
now liekt, bi'j et begin van et ni'je radioseizoen gaon Douwe en ik stiekelig uut
aende. We beginnen op die 28ste augustus tegere, dat ik zol zeggen: tot dan! (jv)
TEGELS
Veurzitter Klaas van Weperen het mit
een stokmennig vri'jwilligers et terrein
aachter et Schrieversrontekantoor in
Berkoop betegeld. Kiasse! Dc Friese
Anjer is ok veur jim! (jv)
NAACHT VAN DE POEZIE
Eupen Stal Berkoop orgeniseert op 'e
eupeningsdag van de keunst- en kiekroute, zaoterdag 18 juli a.s., vanof 10 ure
aovens de Naacht van de poezie.
Schrievers en dichters die uut eigen wark
veurdregen willen of veurdregen laoten
willen kun heur hierveur opgeven.
Ok meensken die beslist mienen dat ze
wat zeggen moeten over Fryslãn 500
wo'n uutneudigd heur op te geven. Dit
kan tillefonisch op ien van de volgende
nommers: 0516-451351, 451745 of
451268 of schriftelik bi'j de Stichting
Open Stal, postbusse 10, 8420 AA
Berkoop/Oldeberkoop. (ab)

PLAKNAEMBODDEN
In Else bin de meensken bliekber wel an
twietaelige plakriaembodden toe.
Wanneer zollen de Stellingwarver
bestuurders daor an toe wezen? (jv)
STELLINGWARFS/NEDERSAKSISCH
OP INTERNET
Mit hulpe van een tal kollega's he'k lestdaegs info anbeuden op et internet. Dat
daor vien ie now o.e. te lezen dat et tal
sprekers van et Nedersaksisch in
Nederlaand zo tussen de aanderhalf en
twie miljoen zit! Veur de internet-brukers: zuuk onder
http://www.geocities.conilAthens/1 615/r
hahnllow-saxonllowsax-nl-en.htm (hbl)
KULTURELE BUSREIZE
44 Schrieversronte-leden maekten op 13
juni een kulturele busreize naor Twente.

Naodat de meensken op zes verschillende plakken instapt weren, gong et via De
Lichtmis, Ommen en Hellendoorn naor
Riessen.
In Riessen wodde koffiedronken en vertelde Gerrit Kraa, de streektaelkonsulent
van Twente, over et Van Deinse Instituut,
et kollega-instituut van de Stellingwarver
Schrieversronte.
Mit een Enterse Zomp wodde een veertocht op 'e Regge maekt en de pelmeule
van Riessen kon bezichtigd wodden.
In de bus naor Oostmarsum wodden we
bi'jpraot deur twie leden van de Kreenk
vuur de Twentse Sproak. In Oostmarsum
wodde waarm eten. Thea Kroese, direkteur van et Van Deinse Instituut, vertelde
over eetkultuur in Twente. Mit twie aanderen maekte zi'j et boek Stip in de pan,
de Twentse keuken, vroeger en nu. De
boeken die ze veur de verkoop bi'j heur
hadde, gongen vlot van de haand.
Meensken die nog zoe'n boek hebben
willen, moe'n dat mar even an de
Schrieversronte deurgeven.
Middags wodden et Educatorium, et
onderwiesmuseum, en et Los Hoes bekeken.
Theedronken wodde d'r an et aende van
de middag in et resteraant bi'j de waetermeule in Denekaamp, tegenover et kesteel Singraven. Bert Wolbers vertelde
een verhael en Erik Dam zong een stokmennig lieties. Beiden bin lid van de
Overiesselse Schrieverskring, distrikt
Twente.
En doe gong et weer op huus an. Pieter
Jonker vertelde onderwegens nog uutgebreid over ni'je boekuutgiften die op
staepel staon en Klaas van Weperen
daankte de reiskemmissie, Zwaantje
Kuiters-Keizer, Jantje Boer-Braam en
Pieter Jonker veur et veurtreffelike wark
en... alleman was et d'r over iens: et was
een prachtreize en et weer kon niet
mooier! (jv)

Wiebe Njboer

Dat moet op riern, veur een vergeerdering
Andries van Loon, 1862-1915

Zo veur en nao het d'r wel es wat over mien
pake Andries van Loon in De Ovend staon.
Pake was boer, mar meer nog was hi'j dorpsman, verieningsman. En mit niet minder
overgaove vervu!de hi'j de rol!e van dorpsdichter. Dat !aeste is een te groot woord,
want pake schreef gien gedichten mar riemstokken. De gebeurtenissen in et dörp zette
hi'j op riem en as de gelegenhied daor was,
dreug hi'j dat veur. Hi'j vertelt dat ze!s in
iene van zien optredens. Dames en Heeren.

Het is mUn gewoonte om op eenfeest als
heden steeds een rUmstukje ten beste te
geven.

Pake hadde et de daegen daorveur slim drok
had en daoromme dee hi'j et now mar in
onr/m. Pake was feestredener, dat komt d'r
et dichtste bi'j. En die feesten speulden heur,
haost zonder uutzundering, of in et kefé.
1k daenke dat et hoogtepunten in pake zien
leven weren. Zo lees ik et en pruuf ik et uut
zien eigen stokken. Wat d'r overdag ok
gebeurde, markdag, hadriederi'je, schoelefeest, vossejacht: et mooiste was altied de
ofs!uting aovens in et kefé.
Pake wodde geboren in 1862 en was de twiede zeune van Jan van Loon en Geertje
Russchen uut Donkerbroek. Ur was ok een
zuster Hiltje. Bruur Wijbe was astmatisch en
kon mar beter gien boer wodden. Hi'j kwam
te warken op et gemientehuus in Witmarsum
(niet vlak bi'j huus!) mar is jong over!eden.
De jongste bruur, Steven, wodde schoelemeester en het heufd van de schoele (HdS) in
Boschoord west. 1k hebbe oom Steven nog
kend.
Pake Andries trouwde in 1888 mit Koopjen
Schurer van Makkinge. Ze kregen twie kiender: Wijbe (oonze oom Wiebe) in 1889 en
Grietje, oonze mem, in 1893. Ze hebben
woond in Donkerbroek, in Makkinge (op
Twietel en ien jaor in et huus naost et schoe-

leplein) en weer in Donkerbroek (een aentien
uut naor Petersburg).
Pake was nog mar 53 jaor doe hi'j wegraekte: door een noodlottig toeval ston in de
adverteensies. Een stok in de kraante eupen-

de mit de zin: 't Vereenigingsleven in het
dorp onzer inwoning heeft een gevoelig verlies geleden door het afsterven van den Heer
Andries J. van Loon.
Doe ik wat groter was leerde ik via
Donkerbroek de toedracht van dat toeval.
Pake hadde weer es een vergeerdering. Et zal
wel hiel gezellig west hebben, want een
buurman die an de Schaopedrift woonde,
hadde wat te yule op. Pake beud an om him
thuus te brengen; dat was wat omme, mar
pake kon clan wel deur de lanen dwas over
naor zien eigen huus lopen. Dat hadde Van
Loon beter niet doen kund, zo wodde zegd.
want zels was hi'] ok niet meer zo bekwaoiii.
Doe pake almar niet thuus kwam, bin ze
zuken gaon. Ze vunnen him in een sloot, hi'j
was verdronken. Een verschrikkelike gebeurtenis vanzels veur vrouw en kiender. Et
zuken midden in de naacht, dat vienen en
laeter altied de mattelende onzekerhied: hoe
is et gebeurd?
Beppe en de kiender gongen in een diepe,
mar veural Alangdurige rouw. Op et on
meenselike of, oordielen wi'j now vanuut
oonze opvattings.
Mem hadde oons, doe we kleiner weren, et
drama wel verteld. Pake was vaeke verkolen
en altied wat kochelig. Daoromme dreug hi'j
ok een baord. Hi'j moet een zwaore hoestbujje had hebben en zo in de sloot raekt
wezen, zee mem.
In de femilie bin veurdrachten van pake
beweerd bleven. 1k hebbe d'r gien zicht op,
wat d'r nog meer west bet. Want et opvalende is, dat de nog bestaonde stokken alliend
mar over Makkinge gaon. D'r is glen inkelde
anwiezing dat hi'j in Donkerbroek minder
aktief was. Daor was hi'] veur zien wegrae-

ken bi'jveurbeeld diaeken van de hervormde karke en President van onze

Boerenleenbank.
Dit verhael gaot dus veerder over
Makkinge van veur en nao 1900. Pake
hadde niet de gewoonte om een daotum op
zien stokken te zetten; dat is spietig veur
oons.
Drie stokken gaon over hadriederi'jen en
de iesklub: over een rUderU om de ton en
de priesuutrikkinge daornao en over een

riederi'je, deur pake ditfriesche winterfeest
nuumd.
Bi'j et 25-jaorig bestaon van de iesklub in
1904, hul pake een kotte feestrede. Zo
wo'n we geweer hoe as die kiub ontstaon

is. In 1879 eindigde eene hardrUder/ van
het hier gevestigde zanggezelschap mit een
veurdielig saldo. En doe besleuten de

societeitsieden met nog enkele anderen
eene zjsclub op te richten.
D'r is een riemstok van wel haost 250 regels mit de titel Schoolfeest Makkinga. Et
geft een mooi overzicht van alle aktiviteiten op die dag. Aovens nao negen ure was
d'r nog vuurwark.

't Feest was hiermee afgedaan;
Enkelen ziet men huiswaarts gaan,
Maar de meesten naar de kroeg
Naar huis was my ook nog te vroeg.
In een kotte aanspraak as de buren 25 jaor
trouwd binnen, zet pake schoelemeesters
(waoronder zien bruur Steven) en boeren
tegenover mekere.

Ook in 't toosten en recileren
ZUn de meesters heele heeren.
Op 19 september was et mark in Makkinge
en aovens rikt pake de priezen uut.
Aanders as de draeveri'je van veurige jaoren, was d'r now een peerdekeuring en
daornao ringstikken op de fiets.
Dit bin typische gelegenhiedsstokken, dus
mit de neudige beparkings. Veur de priesuutrikkinge mos pake nog dezelde aovend
et niemstok klaor hebben. As tiedsdokument is dit materiaol interessaant, et meerst

veur et dorp Makkinge.
In de stokken staon nogal wat naemen van
dorpsgenoten, soms mit een plaogstotien
d'r bi'j. Dat was vanzels slim bekeken,
want zo hul pake de andacht van et pebliek
vaaste. Vier naemen kom ik meer as iene
keer tegen: Van Brederode, Van Heel,
Jansen en Wiebe Schuur. De laeste was de
keféhoolder, hi'j hiette vanzels Schurer en
was dus antrouwde femilie van pake. De
naeme Schuur was veur pake een mooi
riemwoord, mar ik daenke dat et toch ok
wel de daegelikse roepnaeme west het. In
de riemstokken verdient Wiebe Schuur
altied goed an zien klaanten.
Doomnee Brederode was ems mar godsdienstierer, vertelde mem. Pake zee et zo:

En daar hadje breederoode
Al hoe slim en al hoe snoode
Van Heel, soms mijnheer van Heel, was de
huusarts in Makkinge, de eerste jaoren as
vri'jgezel. Dit is wat mem oons over de
dokter vertelde.
'Hi'j hadde gien goeie invloed op de manluden. Aovens zat hi'j te yule in et kefé en
dan kwammen de aanderen d'r ok op of
Dan wodde d'r stevig dronken, mar et geld
kon ems niet mist wodden in de huusholings.'
Mem is op schoele in iene van de hogere
klassen een keer zitten bleven, mit de hiele
kiasse. Ze hadden bi'j meester Jansen, die
al oold was, et hiele jaor niks leerd. Et vul
zeker niet mit om meester kwiet te raeken.
Dreug pake tegen die aachtergrond de volgende niegels veur?

'k Hoorde laatst al een gerucht,
Meester wil ontslag aanvragen,
Maar dat duurt nog een paar dagen;
Denk'lijk nog een jaar of twee.
Tot zoveer et wark van pake over et verieningsleven.
lene van de grote stokken van pake is De
Vossenjacht. In 202 niegels beschnift hi'j
een vossejacht die vanuut Makkinge in
Ni'jberkoop holen wodt, in et Van

Andries J. van Loon en Koopjen J. Schurer, mit heur kiender
Wjbe en Grietfe, waorschienlik op 12 meie 1913, de dag van
heur '25-jaorige echtvereeniging'.

Tijensbosch en in Alberda's bossen. Et
begint zo:

Er was aihier vossenjacht
Want men hoorde menig klacht
Dat reintje er veel kippen stal
En eieren haalde overal.

Mit grote muuite wodde d'r iene vos scheuten.

Dat zag dejager Oosterhof
Men hoorde er slechts eene pof
En 't vosje lag er stervend neer
Wel krabbelde hif nog heen en weer

D'r wodt nog wat aander wild scheuten en
dan gaon ze terogge naor Wiebe Schuur. Nao
koffie en brood volgt 't boelgoed van 't
geschoten wild; eerst bU provide en dan
finaal er door. En om et allemaole wat spannender en joliger te maeken wodden d'r ok
boetes uutdield:
Wie praat betaald een boete van een cent
En wEe lachte of de pet op had
'k Geloof dat die er ook voor 'n cent an
zat
De opbrengst van de boetes was veur de
drievers. Twie jaegers gavven nog een rontien, een dadde dee dat niet:
Maar zUn pong die kwam niet los
Dat was mar goed ok, want op 't laest was
d'r nog even een vechtperti'j.
En dan de laeste twie riegels:
En 'k dacht toen ik naar huis toe ging
Dat moet op rUm voor een vergadering.
1k kan niet naolaoten om even te vertellen
hoe tientallen jaoren laeter De Vossenjacht
van pake weer tot leven kwam. In 1989
kwam De Foksejacht van Jan Wybenga uut.
De dichter, die soms uutsleuten wodt van et
fleurich krz2mpraat fan de susters (Post) zit
yn dejachiweide (Berkoop):
En by zs sit in aide doarpsman, klear
om werpratendewei itjachtjjildyn.
De veerdere gebeurtenissen in et gedicht
hebben zoe'n grote geliekenis mit die in
pake zien riemstok, dat ik daoliks dochte:
Wybenga het dat stok grif lezen. Dat bleek
niet zo te wezen. Hi'j hadde oom Steven wel
kend, want die was krek as heit Albert
Wybenga lid van de societeit van Noordwoolde. En ze praotten Fries mit mekere.
Dat laeste verraste mi'j, want mem het et
nooit waogd om een woord Fries te praoten.
Dus docht ik altied dat de Van Loons poer
Stellingwarfs weren.
Mar Andries van Loon schreefzien stokken

niet in et Stellingwarfs, zal et weerwoord
wezen. Dat is zo goed as waor. Dat heurde in
die tied vanzels niet. Lichtkaans dat al dat
vergeerderen veur pake ok wel een betien
een officieel kerakter hadde, zeker mit luden
as Brederode en Van Heel d'r bi'j. Zoe'n
verklaoring wodt wat annemeliker as we
weten dat pake veur 'gewone meensken' wel
in et Stellingwarfs schreven het. Dat was
Mien eerste vri Jeri 'je, bedoeld om veur te
dregen op brulloften of perti'jen. Dit stok het
(via ir. J. Russchen) in De Ovend staon (jrg.
16, nr. 1). Oom Wiebe het et riem nog bruukt
in een lezing die hi'j in april 1947 hul over
de geschiedenis van Donkerbroek.
Et stok dot authentiek an, mar ik sluut niet
uut dat et thema van de eerste vri'jeri'je vaeker bruukt wodde op brulloften. Et is niet
een pikaant stok. Dat vaalt op, omdat pake in
de aandere riemen dat pattien wel es een
aentien op gaot. Even de kotte inhoold: een
jongeman schrift een maegien en hi'j kan
kommen op ni'jjaorsaovend; hi'j nemt een
flessien draank mit; eerst krigt hi'j euliekoeken, dan uut de koem (branewien mit rezienen) en daornao brood en koffie; pas as de
oolden op bedde liggen kan et angaon.
lene van de riegels wodt een peer keer rippeteerd en dat weren bi'j oons thuus 'gevleugelde' woorden:
Klok, zee etfiessien; viut, zee de koem.
Et paste ems niet goed bi'j oons, want d'r
kwam hoogst zelden draank op 'e taofel.
Wi'j bin zogezegd mit de sukelaoketel grootbrocht.
Dan is d'r nog ien stokkien over, dat ik in
bezit hebbe. Et stelt niks veur en toch het et
wat. Omdat ik et curieus vien, neem ik et
hielendal over.
En stik of wat berntjes hjir in Makkingea hieen
besluten om za as juster wat mei en noar te riden
al/es wierfornkaar. van sels men most heit nog
vreegje mar dat wier niks, mar nou hieren die
bensjes in bietsje ondoogens wist En doe men
heit dan vrege zei heit van nee en heiten feint
zeit ek Asjimme ride wolle ned dan moarn mar
joei net, dat wier mar, ommesfielen te litten ik

bin jimme heit en dus baas, ja, en verstandig heit
docht dat net, mar disse heit al, Nou wol ik mien
romer
leegje mit de winsch dat de heit van die bernsjes
zafolle verstondiger wudde zil, dat hij letter
za 'n verzoek van zien berntjes net zal wegere
Et het vanzels nooit de bedoeling west dat
dit in schreven vorm eupenbaor wodden zol;
d'r mekeert van alles an. Wat opvaalt is, dat
pake zoe'n stevige kritiek op een aander persoon uutsprekt. Et was gien toevallige
opwelling, aanders hadde hi'j et niet eerst
opschreven. Mar et meerst verbaost me, dat
pake dit in Makkinge in et Fries dee.
Lichtkaans het et Fries praoten van oom
Steven dan toch niet allienig legen an de
Fries-fanetieke Albert Wybenga. Hoe dan ok,
et blift een curieus stokkien.
D'r dringt him een vraoge an mi'j op, die ik
niet veurzien hebbe doe ik an dit verhael
begon. Een makkelike vraoge is et niet: bin
ik now klaor mit pake? Hoezo klaor? Heb ik
wat mit him of te rekenen? 1k dochte hiel
neutraol tegenover him te staon. Mar toch ok
wel positief. Hi'j het beslist wat betekend
veur et dorpsleven in Makkinge en
Donkerbroek. 1k daenke zeker dat hi'j wat
meer wol en kon as zien gewone daegelikse
boerewark. Hi'j dee dat aanders grif ok veur
de gezellighied en veur de ere. Dat mag, vien
ik. Et positieve risseltaot telt, niet et motief.
Mar, as pake now es veural de deure uutgong, omdat in et kefé de reumer nooit lange
leeg bleef? Een neutraole holing begint me
wat muuite te kosten; telt et motief now dan
wel? Of het et lichtkaans toch mit de risseltaoten te maeken, aanders zegd: mit de
gevolgen?
Et verhael over de riemstokken van pake het
de herinnerings van mem weer opreupen.
Mem praotte altied positief over pake. Toch
kwammen zo now en dan de schaadkaanten
naor veuren. As veurbeeld nuum ik de ontreddering en de betrekkelike aarmoede die
pake in 1915 aachterleut. Mar as mem al es
in de buurt van een persoonlik verwiet
kwam, dan was et toch allied mit minder as
een half woord. Dat kon ok haost niet aanders: een heit die een respekteerd man was

en dan ok flog zo onverwaachs en zo noodlottig wegraekte. Et vuult as moet ik plakvervangend veur mem vaasteste!len en vaasteleggen: d'r vul pake wel wat te verwieten.
Echt klaor mit pake? Nee, nog niet.

Sietske Bloemhoff

Een Saksische boerderi'je op 'e Fochtel
Et zal zeker al wel eenjaor of tiene leden wezen, dat ik et mit oonze woordeboekmitwarkster vrouw Bult-Buldstra (1910-1993) over Saksische boerderi jen op 'e Fochtel
had Vrouw Bult zat in de woordeboekgroep van dat dOrp en het daor haost heur
hiele leven woond. De laeste jaoren van heur leven was ze liekewel mien overbuur
vrouw an de Rjweg in Oosterwoolde en we maekten riegelmaotig een praotien mit
mekeer. Vaeks gong dat over et Stellingwarfs en over oolde gewoonten en gebruken
uut de streek, over de kleraosie van vroeger en gao zo mar deur
Doe ik heur vreug naor wat ze heur an oolde Saksische boerderi jen op De Fochtel
veur de geest haelen kon, nuumde ze d'r mar liefst tiene op. Een stok of wat hadde ze
goed kend lene staot d'r vandaege de dag nog, en van eren wus ze et bestaon alliend
van heuren zeggen. Van iene van die boerderi jen kun Jim in dit rebriekien wat meer
lezen. Over die oolde plaets is no al es schreven, en Vrouw Bult het die ok goed
kend, deurdat de laesie bewoner heur zwaoger was. Mar ik laotjim eerst mar es even
et 'adresselissien' van tien Saksische boerderi jen van De Fochtel zien:
1. Noordaende 2, o/breuken in 1913.
2. Noordaende 4, oJbreuken in 1932 of 1935.
3. Noordaende 6, ojbreuken in 1908.
4. Zuudaende 25, de nog bestaonde boerderi je van Venema.
5. Zuudaende 28, daotum ojbraoke niet bekend.
6. An de oostkaante van et Zuudaende zol ok een 'Saks' staon hebben.
7. Zuudaende 29, ojbreuken rond 1960.
8. Zuudaende 40, braande deur blikseminslag of vermoedelik in 1912.
9. Zuudaende 58, ojbreuken in 1915.
10. Zuudaende 60, daotum ojbraoke niet bekend.
Over de Saksische boerderi je die op Noordaende 4 ston, is no al wat bekend. Zo
wodt hi j o. e. nuumd in Het oude boerenhuis in Zuidoost-Friesland van S.J. van der
Molen (Stellingwarver Schrieversronte, 1988, blz. 21 en 22, mit eenfoto op blz. 57)
en in Veldnaemen van Stellingwarf, diel 4, De Fochtel deur Otto de Vent
('Stellingwarver Schrieversronte, 1991, blz. 54, mit eenfoto op blz. 55). Daornaost
wodde d'r ok in een tal kraanten al es over schreven, bijglieks begin jaoren dattig in
De Ooststellingwerver, deur HJ. Popping, en in 1954 in De Friese Koerier, deur
boerderi je-onderzuker H van der Vliet. Van der Met beschreefde plaets mit hulpe
van de eigener, A. Kiers. Et aorige van Van der Met zien stok is dat hi j een tal
benaemings in ci Stellingwarfs gefi. Jim kun et ok om die reden douk hieronder lezen.
Een slim interessaante beschrieving is ok te vienen in et proefschrft van Vrouw dr ir
E.L. van 01st: Uilkema, een historisch boerderij-onderzoek. Boerderij-onderzoek in
Nederland 1914-1934. Ellen van 01st, die in et daegeliks leven direkteur van de
Stichting Historisch BoerderU-onderzoek is, beschrfl in et eerste diel leven en wark
van de belangriekste waornemer en optekener van boerderi jen in Nederlaand Klaas
Uilkema (1873-1944). In et twiede diel bin alle optekenings van Uilkema opneumen
mit een verklaorende uutleg van Van 01st. Dc gegevens van de Saksische boerderi je
die op Noordaende 4 ston, bin in dat diel te vienen op de bladzieden 606 en 607.
(SHBO, Arnhem, 1991, ISBN 90-70103-13-3).

Dan now et stok Saksische boerderij te
Fochteloo van H. van der Piet.
In het uiterste Zuidoosten van Friesland ligt
het boerendorpje Fochteloo, eertijds
Vuchtelo, een hoog terrein, waar de Vuchten,
Fichten (dennen of sparren) groeiden.
Friesland... maar Friezen wonen er niet. Wel
vond prof. van Giffen in 1938, bij grote
opgravingen, er de grondsporen van een
kleine kolonie van Friese boerderijen, uit de
tweede eeuw na Christus, maar met hun huizen zijn ook de bewoners in de grijze mist
van het verleden verdwenen.
Later vestigden zich daar de Stellingen, een
yolk van Saksische oorsprong, mogelijk uit
Duitsiand verdreven, door de vervolgingen

der Karolingisehe vorsten, omstreeks 800.
Zij bouwden er hun Saksische hoeven, met
oorspronkelijke wanden van tenen horden,
bestreken met leem, later vervangen door
hout en nog weer later door gebakken steen.
De dakbedekking zal steeds stro of net
geweest zijn.
Eeuwen aanéén stonden daar de stoere forse
hoeven, met hun groen bemoste daken,
temidden van de landbouwakkers, met aan
de rand daarvan, de sehier oneindige hoogveenvelden, waar aanvankelijk bet veenmos
welig tierde, later door erica en calluna, de
beidestruiken, die aan die vlakte een vale
bruine of een fraai paarse kleur verleenden,
al naar gelang bet winter of zomer was.

De boerderi "e van Kiers, Noordaende 4, De Fochtel. De boerderi 'e stun in et veld,
aachter et zonuumde Eskenbossien, mit de kop naor Veenhuzen toe. Vlakbi j stonnen
nog twie Saksische boerderi jen, op nr. 2 en nr. 6 Behalven bovenstaonde foto bin d 'r
in elk geval nog vier ere foto beweerd bleven van de boerderi je daor et in dit stokkien omme gaot. De mooiste - naor mien idee temeensen - stun eerder al in De

Ovend (augustus, 1995).
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De Saksische boerderi je van Venema, Zuudaende 25, De Fochtel.
De grote heidevlakten zijn thans reeds
belangrijk ingekort en de hoogveenafgraving
voor de turfstrooiselfabriek, met de daaropvolgende ontginning, doet het aanzien
belangrijk wijzigen.
Ook de oude grijze hoeven zijn grotendeels
verdwenen en nog sechts een enkele, met
zijn forse contouren, laat otis nog jets van
het verleden zien. In de tweede heift der
vorige eeuw waren er nog verscheidene. In
onze verbeelding zullen wij er eens binnengaan.
Het is de ouderlijke woning van de heer A.
Kiers, thans rustend landbouwer te
Oosterwolde.
Door een zieddeure komen we in een pertaoltien en van daaruit in de kamer, zo groot,
dat er een paard en rijtuig kunnen zwaaien.
Vier en vijftig vierkante meter is de vloeroppervlakte. Die vloer bestaat voor de ene heift
uit vloertegels, rode estrikken, en voor de
andere uit leem. Die lemen vloer dient voor
landbouwdoeleinden, daar wordt het knolle-

snieden uitgeoefend.
Vanaf de veurdele worden de knollen er in
de herfst en de winter door de middeldeure
bij kruiwagens vol naar binnen gereden en er
's avonds van het loof ontdaan.
Bij de voorgevel, onder de schostien staat de
vuurpot, op de ijzeren plaete, waarin een
vierkant gat zit. Daaronder is de askekolk.
Tegen de muur staat ook nog een plaete.
Heit en Mem zitten 's avonds bij de vuurpot,
waarin een lekker vuurtje brandt van turf en
hout. Het jongvolk zit bij een kolomkachel,
die wat verder de kamer instaat. Eerst schil
len ze met elkaar de aardappelen voor de
volgende dag. Dan gaan ze knollesnieden. Is
dat gedaan, dan breien ze nog wat, de manluden evengoed als de vrouwluden.
In de kamer bevinden zich aan de ene kant,
waar ook het pertaoltien is, twee beddesteden. Aan de andere kant van de kamer is een
vertrekje, dat de kaarnhoeke beet. Daar staan
de benodigdheden voor bet karnen. Aan het
einde van dat vertrekje is nog een bedstede,
waaronder een kelder is.

Op de veurdele, die zich viak achter de
kamer bevindt, staat de kaarn. Hier staan
ook de hakselkiste en het hakselsniet, waarmede de gaarven worden fijngesneden, tot
peerdevoer Dan staan er nog de maeltonnen
en het soepevat. Ook nog een tonne mit

pekelvleis.
De gebienten staan door het gehele huis, op
afstanden van drie meter, op klippen van

zware baistienen.
Dc delen zijn één gebientvak wijd.
Van buitenaf komen we door een zieddeure
op de veurdele. Achter die deur ligt gewoonlijk de bond. Het is wel gebeurd, dat als er
vremd yolk de bovendeure opendeed en over
de onderdeure 'vollek' reup, dat hij dan een

knauw in de neuze kreeg, waor hi j slim kel
van wodde. Achter de veurdele is de potstal,
welke drie gebientvakken lang is. In 't schut,
waarmede de potstal van de veurdele
geseheiden is, zit een loekien, waar de lanteern hangt, als de vrouwluden morgens vot
van bedde de koenen melken. De manluden
dorsen in die tijd een laoge rogge, met de
dôskstokken. Zo'n laoge is ongeveer twintig
gaarven.
De afscheiding tussen potstal en de wurf,
waar het voer voor de koenen neergeworpen
wordt, bestaat uit de stalhekken. Aan die
palen staan de koeien vastgebonden. De stalhekken zijn van onderen vastgemaakt aan de
suulhoolten en bovenaan aan de stalhekskop-

pen.
Een gedeelte van de potstal wordt gebruikt
als paardestal. Tegen de schutting zitten de
voerbak en de peerderiepe. B oven de potstal
op de balken liggen de balkhoolten. Daar

wordt het zaod opburgen.
De mest wordt uit de potstal naar buiten
gereden, door de k!eine baanders.
Boven de voergangen is de hilde, de bergplaats voor vele dingen.
Achter de potstal is de aachterdele, waarop
de hujwaegens kunnen nj den, als ze door de
grote baanders naar binnen komen.
Tussen de potstal en de aachterdele is eveneens een schut. Achter genoemde dele is bet
hujvak, dat twee gebientvakken lang is. Om
het hujvak heen zijn voetmuurtjes gebouwd
van baistienen. Aan de kanten, waar de uut-

laoten zijn, staan daarop schuttingen voor
afscheiding van de hokken, die zich daarachter bevinden.
Aan de ene kant zijn in de uutlaot naast bet
hujvak een paar hokken voor de biggemotten.
Achter de hujvakken bevindt zich nog een
uutlaot. Hier zijn de schapehokken. De buitenwand is gedeeltelijk van hout. In die buitenwand zit een baandertien en een deure.
Door het baandertien gaan en komen de
oude schapen en de jonge, de enten en de
lammereujen gebruiken daarvoor de deure.
Dc ouder!ijke woning van de beer Kiers was
in 1656 gebouwd en is ruim twintigjaar
geleden afgebroken.
Binnen afzienbare tijd zal de laatste
Saksische hoeve verdwenen zijn.
Slachtoffers van een andere werk- en !evenswijze.

WH. de Vries
historikus 140/145

De oorlog in de Stellingwarven - 13 Op 'e boerkeri'je van de femilie Haring de
Jong an de Boverweg nommer 281 in
Berkoop verlaot de inwonende zeune
Henderk de oolderlike boerkeri'je en staot,
veur hi'j an et wark gaot, even over de grieze, haastige laanderi'jen te kieken. Et is 14
oktober van et oorlogsjaor 1941 en de femilie Dc Jong hadde juust mit mekaander et
middageten daon maekt.
Terwiel Henderk naor de oostkaante van de
boerkeri'je lopt, heurt hi'j een vliegtuugmoter hoge in de locht brommen en dat geluud
komt vanuut et westen dichterbi'j. Mitien
wet hi'j ok, dat d'r wat mis is mit dat geluud,
et is dudelik te heuren, dat lopt niet goed.
Dan is d'r niks meer te heuren en zicht hi'j
een klein vliegtugien, op 'e neuze staonde,
mit duzelingwekkende sneihied uut de wolken naor beneden kommen. As vaastenaegeld
an de grond, zicht hi'j dit alles an en daenkt
hadde op: rechttrekken piloot, want dit gaot
niet goed. Op etzelde mement slat et vliegtuug de grond in mit een daeverende klap, dit
alles speult him of op een ofstaand van nog
gien vuuftig meter. De kluten grond vliegen
in de ronte.
Et vliegtuug is daelekommen op et arf an de
oostkaante van de boerkeri'je percies tussen
een varkenschuurtien en een bossien en lat
een rokende kraeter aachter, die even laeter
vol waeter staot. Dan pas realiseert Henderk
him, dat d'r een parrechute naor beneden
zweven komt, die een peer velties veerderop
naor et oosten daelekomt, aachter de boerkeri'je van Tj. Dijk.
De piloot bliekt aachterof gewond te wezen
an een aarm en het een vliegerleerze verleuren, die aachterof in een boom bliekt te hangen. De piloot van Duutse komof geft op
Feidwebel Stock te hieten en ofkomstig te
wezen van vliegveld Eelde, zien vliegtuug
was een Messerschmitt BF1O9E west. West,
want d'r was now niet yule meer van over as

een gat mit waeter.
De an de aarm gewonde Duutser wodde deur
de Berkoper dokter Annema verbunnen, mar
dat het hi'j niet ofmaeken kund. Doe hi'j
daor drok mit doende was, kwammen d'r
twie Duutse officieren van de Luftwaffe in
een auto anrieden, die de piloot onder de
hanen van de dokter weghaelden.
Henderk de Jong, die een betien Duuts verstaon kon, begreep dat et d'r niet zo rooskleurig veurston veur de Feidwebel. Op dat
tiedstip wodde deur de meensken die d'r
ommehenne stonnen hielendal niet begrepen
waoromme de hoge Duutse officieren ontevreden weren over de piloot. Dat zol pas laeter blieken.
Die hoge Duutsers leuten heur ontvalen, dat
ze mit Stock nog wel een appeltien te schellen hadden. De Duutsers stelden een bewaeking in bi'j de vliegtuugrestaanten en de
gewonde piloot wodde ofvoerd.
Een repot

Ondergetekende, Auke Faber, gemientepelisie in Berkoop het de ere Jow et volgende te
repotteren: Op deensdag 14 oktober 1941 op
'e middag om veertien ure henne wodde mi'j
mitdield, dat d'r een vliegtuug daelekommen
was in de buurte van Ni'jberkoop. Drekt
hebbe ik de burgemeester van de gemiente
Oost-Stellingwarf waorschouwen laoten en
ik hebbe een onderzuuk insteld en bin naor et
plak gaon waor et vliegtuug de grond indeuken was.
1k zag dat op 'e oostkaante van et arf van
Haring de Jong zien boerkeri'je, plaetselik
bekend Boverweg no. 281 in Berkoop, een
vliegtuug daelekommen was. Et vliegtuug
was hielemaole uut mekeer sleugen en hadde
een gat in de grond sleugen van zowat drie
meter diepe, dat al half vol waeter ston.
lene van de omstaanders vertelde me, dat de

Twie Messerschmitts 109, op vliegveld Liwwadden in de oorlog. Dr veur
staot Major Karl Heinz Leesmann, hi was Gruppenkommandeur Hi
sneuvelde op 25juli 1943.
piloot even veerder daelekommen was mit
zien parrechute. 1k hebbe doe de jachtopziener en onbezoldigd rieksveldwaachter W.
van Olphen, inwoner van Berkoop, mit de
bewaeking van et vliegtuug belast, omdat ik
gien meensken bi'j et vliegtuug hebben wol.
1k bin doe naor et plak gaon, een peer percelen wieder, waor de piloot daelekommen was
en die verklaorde, dat hi'j Feidwebel Stock
was en thuusheurde op vliegveld Eelde en
dat hi'j et ienigste bemanningslid van et
vliegtuug was.
Dokter Annema uut Berkoop, die al mit de
gewonde piloot doende was en ontdekt
hadde dat hi'j een aarm kepot hadde, gaf de
raod him te vervoeren naor de boerkeri'je
van Tjitse Dijk, wonende in Ni'jberkoop no.
61, waor hi'j him veerder behaandelen zol.
Mit hulpe van de veldwaachters Meutstege
en Rhebergen wodde et terrein ofzet.
Naor anleiding van et bovenstaonde hebbe ik
een peer getugen heurd.
De eerste getuge: Henderk de Jong, geboren
30 december 1916 in Harkema-Opaende,
zonder beroep, wonende in Berkoop, no.

281, die as volgt verklaorde:
Vandemiddag, ongeveer om twie ure henne,
was ik op et arf van de boerkeri'je van mien
vader Haring de Jong op no. 281. 1k heurde
et gewnk van een vliegtuug, mar kon et niet
zien, omdat et boven de wolken vleug. Doe
miens was et stille en doe zag ik et vliegtuug, dat uut et westen kwam, schuin uut de
wolken duken en bi'j oons huus tegen de
grond slaon. Ok zag ik de piloot an de parrechute in de locht zweven en even veerderop daelekommen en meer kan ik niet verklaoren.
Vervolgens ondervreug pelisie Faber de
breur van Henderk de Jong, mar die verklaorde etzelde en daoromme laoten we dat
mar weg.
De stokken van de vliegmesiene, die op et
arf en in et bossien laggen, hebben de
Duutsers bi'j mekaander zocht en ofvoerd en
nao de oorlog is d'r deur een schrootopkoper
uut Stienwiek perbeerd om et wrak uut de
grond te haelen. Dit is him niet lokt.
Pas lii 1980 is et oons lokt om et raodsel van
dit vliegtuug uut mekaander te raffelen en

Berkoop, 6 augustus 1981. In disse stokken
vunnen wi j de koegelgatten.

Disse kiute modder van om-en-de-bij 1.000
kilo is de Daimler Benz-rn oter van de
Messerschmitt BF109 van Berkoop.

weten we hoe et allemaole in mekaander zat.
Doe bleek dat de Messerschmitt BF 1 09E, die
op vliegveld Eelde thuusheurde, op de 14de
oktober 1941 deur Stock weerommevleugen
wodde uut Duutslaand naor vliegveld Eelde.
Et was daor naokeken in een warkplaetse
van de Duutse Luftwaffe.
In de Duutse verlöslisten leesden we as
reden van et daelekommen: Schwierigkeiten
mit dem Kuhlsystem.
Et vremde is dus, dat terwiel et vliegtuug,
vanuut et oosten kommende, Eelde allange
veurbi'j was, uut et westen boven Berkoop
anvliegen kwam.
In ansluting hierop is op 6 augustus 1981
deur oons (de dokumentaosiegroep
1940/1945, Nederlaand) mit hulpe van een
greefmesiene de overbliefsels van de
Messerschmitt van Feidwebel Stock uut de
grond haeld. Tiedens de barging van de

wrakstokken vul oons op, dat de bewaopefling (20 mm kenonnen en mitrailleurs) van
et vliegtuug wel deur oons vunnen binnen,
mar gien menusie. Wel een betien begriepeuk, want et vliegtuug was in ripperaosie
west.
Dit risiko om zonder menusie te vliegen,
konnen de Duutsers gerust nemen in 1941,
want de Ingelsen konnen hier in dat jaor mit
heur jaegerties nog niet an toe kommen. Et
beriek van een vliegtuug (in dit geval de jaegers dus) wodde nog altied bepaold deur de
benzineveurraod, en de extra ofwarptanks
hadden de Ingelsen nog niet in 1941.
Doe wi'j de laeste stokken op een diepte van
zes meter uut de grond haelden, vunnen wi'j
in die stokken koegelgatten. Deur wie was
dit vliegtuug dan bescheuten? Die koegelgatten zatten in 't koelsysteem van de moter en
hadden et keliber van Duutse menusie.

Is dit vliegtuug deur de Duutsers zels
bescheuten? Hebben ze docht, dat Stock naor
Ingelaand vlochten wol, omdat hi'j Eelde al
veer veurbi'j was en hebben ze him dwon-.
gen om weeromme te vliegen? Hi'j kwam
ommes uut et westen boven Berkoop!
Et blieven inderdaod gissings, mar vremd
blift et en we weten zeker dat de koegelgatten deur Duutse koegels maekt binnen. En
waoromme wollen die hoge Duutse officieren mit him nog een appeltien schellen?
Wi'j hebben uutvienen kund, dat Feidwebel
Stock de oorlog wel overleefd het en in dat
stok van Duutslaand woont, wat nao de oorlog Pools gebied wodden is. Kontakt mit him
maeken is niet lokt.
Rektflkaosie veurige oflevering: In de tekst over de
begraffenisdaotums van de zeuven bemanningsleden
van de Lancaster JB545 die daelekwam bi'j de Sas
onder Ooldetriene is wat fout gaon. De tekst moet zo
wezen: lene van dissejongen v'odde begreven op de
20-ste december, twieje op 'e 23-ste, drieje op 'e 24ste en de laeste pas op de 30-ste december. (red.)

TrUnie Duin

Daphne
Wat hebben we tegere
al een protte mitmaekt,
ieje mit je mooie zwatte haor,
eigenwieze, klein mar dapper.
Acht jaor laank hebben we
al plezier en wille van mekaander.
En et is te hopen dat dat nog
een hiel lange tied duren mag.
Twie jongen hej' an now toe brocht.
Bi'j de eerste wodd' ie ziek
deurdat et jong dood geboren wodde.
De twiede was een gezond j oongien
dat we Joery nuumd hebben.
Priezen winnen kuj' ok:
elk jaor in Drachten en soms in Vries.
Meerstal win ie een twiede pries,
mar dat maekt veur oons gien verschil.
Doe op een dag injuli 1997
zee de baozinne: 'Now is Daphne van
jow.'
0, wat was ik bliede!
Now bi'j' mien maotien veur 't leven.
Dit is opdreugen an mien ponnie
Daphne van Stal Springlight.

Harmen Houtman

Vuuf veur twaelf...
Et is al hiel vaeke zegd. Al jaoren kuj' et
lezen. Bewuste Stellingwarvers wiezen d'r
op. Et is vuuf veur twaelf mit et overleven
van oonze mooie tael. Aenlik moet d'r nog
veur 2000 een ommekeer kommen. Ok 1k
hebbe d'r al es over schreven, mar ik wil d'r
dit keer nog es op terogge kommen.
Et grote perbleem mit de Stellingwarver tael
is, dat oolden heur schaemen om die tegen
heur kiender te praoten. Omdat ze daenken
dat kiender gien twie taelen toegelieke leren
kunnen. Onzin vanzels, daenk mar es an de
Turkse en Marokkaanse kiender. Zels bin 'k
drietaelig.
Omdat oolden daenken dat ze d'r niet veer
mit kommen. Nee, mar moet dat dan? ledere
Stellingwarver kent daornaost toch ok nog
Nederlaans. En hoe veer kom ie aenlik mit
Nederlaans?!
Omdat oolden daenken dat et niet netties is,
mar boers. Kiender gaon zoks dan vanzels ok
daenken. En as een hiele protte kiender dat
daenken gaon, dan wodt et een taboe in de
kiender- en de puberwereld. Waor ik mi'j
wat dit betreft ok beheurlik an arger is et feit
dat streektael in de rekiame nogal es as mmderweerdig of abnormaal of komisch bruukt
wodt.
Wi'j moe'n et praoten-van-Stellingwarfsdeur-de-oolden-tegen-heur-kiender dus
anvieteren. Zoas ik kick al schreef is et vuuf
veur twaelf. Et tal oolderperen dat et nog
tegen zien kiender praot zal onder de 150 hggen, schat ik in.
Dat bin op dit gebied dus oonze belangriekste meensken. Die moe'n we in ere holen.
Die moe'n we koesteren, zoas ze dat tegenwoordig zeggen.
In 't veurste plak moe'n we dus te weten
kommen welke oolden heur d'r niet veur
schaemen. Misschien moe'n we zo veer gaon
om ok anstaonde oolden d'r bi'j te betrekken. Die kun heur dan melden veur mien
revelusionaire plan.
Bi'j dat plan tot-behoold-van-et-Stelling-

warfs is ok de hulpe van de overheden van
neuden. Een overhied die zien eigen kultuur
hoge holen wil, zal d'r wat veur over hebben.
Et zal eerst nogal wat ophef geven, daenk ik,
mar et is ems zo simpel as wat. Zels een niet
Stellingwarfs praotend kiend had et bedaenken kund!
Via adverteensies wo'n belangstellende oolden anspoord om heur te melden veur et projekt. Dc oolderperen moe'n eerst een dokument ondertekenen om heur mitwarking veihg te stellen. Dc kern van et plan is dat de
dielnemers zoveule meugelik kiender kriegen. Eertieds haj' ok gezinnen mit 16 kiender en waoromme zol dat now niet meer
slaegen? Ze moe'n heur bereid verklaoren
om ahliend mar Stellingwarfs tegen heur zeunen en dochters te praoten. Mar as ze daor
mit instemmen ligt d'r een geweldig leven
veur heur.
As eerste kriegen disse meensken een maond
vekaansie in een tropische omgeving anbeuden7 Zoks kan helpen bi'j de eerste anzet van
zoe'n mega-gezin. As d'r 16 kiender kommen moeten, dan hej' gien tied te verliezen!
D'r wodt een komplete en degelike uutzet
anbeuden. Ben kienderwaegen waor in elk
geval achte in liggen moeten. Veur de volgende achte kan d'r dan een ni'je antuugd
wodden. As een kiend geboren wodt krigt et
drekt 20.000 gulden op zien of heur speerbaankboekien. Veur et opvoeden van elk
kiend krigt et echtpeer 3000 gulden in de
maond. Dan is d'r vanzels altied betaelde
hulpe in huus. Moeke het recht op iene keer
in de twie weken ommenocht naor de kapper.
Heit krigt iens in de drie jaor een ni'je waegen uut de middenklasse. Benzine is altied
vri'j. Et gezin mag twie keer in 'tjaor op
vekaansie naor een plak op eerde, dat ze zels
uutzuken. Nao elk vuufde kiend wodt een
ni'j en groter huus anbeuden. As de femihie
kompleet is, huzen ze dus in een villa mit
zeuventien riaante slaopkaemers en een
woonkaemer van tien bi'j tien meter.

(Vanzels staon in al die kaemers oonze woordeboeken veur et griepen.) Pake en beppe
van negentig geven drie aovens bi'jles in de
zuverhied van de tael. Veur heur is een
beheurlik leslekaal mit bi'jbeheurende komputers anwezig. Ze besteden tiedens de lessen andacht an et bruken van de tael in diverse meenselike kontakten. Gebruuk van de
tael bi'j et kopen van snuup, bi'j et surfen op
et Wiede van de Lende, bi'j et head-bangen
op 'e house-party. De praot bi'j et knikkeren,
bi'j et schellen en bi'j de eerste vri'jperti'j.
Misschien moe'n pake en beppe eerst nog
wat bi'jspiekerd wodden op 'e
Schrieversronte op et gebied van et mederne
Stellingwarfs, mar dan ligt d'r een grandioze
taek veur heur klaor.
1k zol zo zeggen dat et op allerhaande terreinen een antrekkelik plan is. Gieniene wodt
d'r minder van. Et moet ok deurwarken naor
kommende generaosies. Alles moet jaorliks
anpast wodden an de prieskompensaosie en
kan belastingvri'j uutkeerd wodden.
Een kleine kritische noot van mien kaant.
Eers komt die misschien van een eer. Et plan
is emanciperend veur de tael, mar niet zo
veur pattie vrouwluden. Heur leven bestaot
uut zwangerschops- en oolderschopsverlof
Aihoewel heit dat laeste ok opnemen kan.
Wat zal et effekt wezen? As honderd huusholings heur anmelden, die gemiddeld twaelf
kiender kriegen, lao'we eerst mar wat
beseheiden beginnen, dan levert dat twaelfhonderd zuvere Stellingwarvers op. De iene
helte trouwt mit de ere en sluut ok weer een
kontrakt. Disse zeshonderd femilie's perberen veertien kiender te kriegen, zodat we
tegen 2050 op zoe'n dikke achteneenhalf
duzend zitten. Pakken die dan ok weer deur,
dan hewwe over een kleine ieuw tegen de
zestigduzend echten.
Omdat oons yolk d'r iene is van deurzetters,
is et aende niet in zicht. In de 22-ste ieuw zol
hiel Frieslaand Stellingwarfs wezen kunnen
en in de 23-ste hiel Nederlaand. Vermoedelik
moe'n de femilie's tegen die tied heur eigen
anvieteringspremie opbrengen.
Tot zoveer mien opzienbaorende plan. 1k
hope dat et rap oppakt wodt. Of hebben jim
misschien ere altematieven om de kiender
weer an 't Stellingwarfs te kriegen?

Janfe Hower

Tussen de Kuunder en de Lende,
daor argens ligt oons schoelpad.
Et hiette Lamert Bossenlaene,
een reed mit meerstal modder zat.
le konnen d'r zomar wat strunen
in 't slotien an de rechterkaant.
Daor bi'j et kleine heideveltien
wee 'k nog et plak van mennig plaant'.
le konnen d'r dikke brummels plokken
en heidebeien bi'j de vleet.
't Is lange, lange leden,
mar 't is krek, a'k et gister dee.
Aj' kl'eine dinkies groot vienen kunnen.
zoas de besies in die sloot.
Dan hoef ie ok gien vere reizen,
want dan is die wereld daor groot.

Henk Bloemhoff

Grammatika veur elkeniene (8)
Kippehok of kippenhok, pannenkoek of pannekoek? Der, daor hej' in een klein groepien

d'r vot even bi'j: peerdebloeme, beregoed en
boordevol kuj' in et Stellingwarfs zonder per-

woorden een gevallegien daor ik et disse keer
wel es over hebben wol. De anleiding is, dat
d'r nog wel es goenend west hebben die
vreugen as wi'j zokke woorden in et
Stellingwarfs aenlik ok niet zo schrieven
moeten zollen. Dus zeg mar dat we dan 'kiepenhokke' schrieven zollen in 't plak van kiepehokke. zoas 't heurt, en 'pannenkoeke' in
plaets van zoas 't moet, dus pannekoeke.
Now zullen trouwens de meerste lezers wel
vremd opkieken as ze 'kiepenhokke' staon
zien in et Stellingwarfs. En terecht! Waor dat
deur komt vaalt wel zoe'n betien uut te leggen, mar et Stellingwarfs wodt nogal neffens
et Nederlaans schreven, dat waoromme in dit
geval niet? Zo kuj' je terneensen ofvraogen.

blemen zeggen, gieniene die hier an een 'tussen-n' daenken zol. Ok kattekruud zol oons
zonder n uut de mond rulen, as we et in oons
tae!gebruuk kennen zollen temeensen.
Alliend boordevol mag even extra ommedaenken hebben, omreden d'r ok een vorm
borendevol naost staot in et Stellingwarfs.
Mar die vorm het warsehienlik een eigen
oorzaeke: !ichtkaans is boorde- ooit begrepen
as et tegenwoordig dielwoord borende- en is
et zo borendevol wodden. Aandere meugelikheden zol ik niet uuts!uten willen, mar ik !aot
die now mar even.

Hoe komt et dat de meenskcn die in et
Stellingwarfs schrieven daor in dit geval niet
in mitgaon, mit et gevoig daj' altied gewoon
kiepehokke, pannekoeke en zo staon zien?
Lao'we eerst es kieken wat et ni'je 'Groene
boekje' zegt. 'Schrijfeen -n- als het eerste
deel van de samenstelling een zelfstandig
naamwoord is dat uitsluitend een meervoud
op - (e)n heeft.' Veurbeelden veur et
Nederlaans bin dan 'bessensap', 'boerendoehter', 'boekenbon' en zo. Daor hej' et
dus: et meervoold van 'bes' is bessen' in et
Nederlaans, vandaor de saemenste!ling 'bessensap', et meervoold van 'boer' is 'boeren',
vandaor boerendochter', en dat van 'boek' is
'boeken', vandaor dus 'boekenbon'. D'r bin
veur et Nederlaans ok een tal uutzunderings,
zoas bekend. 1k nuum een peer bekende uut
et 'Groene boekje': 'Het eerste deel is een
dierennaam en het tweede deel is een p!antkundige aanduiding' en 'Het eerste deel heeft
een versterkende betekenis en het geheel is
een bijvoeg!ijk naamwoord'. Veurbeelden bin
'kattekruid' en 'paardebloem' (et eerste
geval) en 'beregoed' en 'boordevol' (et twiede geval). Et is aorig en hael et Stellingwarfs

Wat zegt et 'Groene boekje' veerder nao de
heufdregel die ik geven hebbe? 'Schrijf in de
overige gevallen geen -n-'! Dat is as et eerste
zelsstaandige naemwoord gien -s het (zoas
'tarwe-' in 'tarwemee!') of allienig een meervoold op -s (zoas 'horloge-' in 'horlogemake?), as et eerste diel zelsstaandig naemwoord is en uutgaot op -e en -en en -s in et
meervoold hebben kan (zoas 'gedaante-' in
'gedaanteverwisseling'), as et eerste diel bi'jvoeg!ik naemwoord is (zoas in 'armelui') of
een warkwoord (zoas in 'dwingeland'). Al
disse gevallen zollen ok in de Ste!lingwarfse
uutspraok nooit gien 'tussen -n' heuren laoten.
Dus aenlik veur álle gevallen diej' now
onderdehaand lezen hebben, zol de
Stel!ingwarfstae!ige de hieltied et eerste
woord van de saemenste!ling zonder -n- zeggen. Dat zal iederiene mi'j wel naozeggen
willen, ok al het d'r op dit punt nog nooit een
grammatika-onderzuuk west.
Mar wat is d'r dan an de haand in et
Stellingwarfs? Now, in wezen kan ik hier hiel
kot over wezen. As wi'j die -en niet zeggen,
dan schrieven we him niet. Kiepehokke het
a!tied al de uutspraoke zonder -n had, panne-

koeke en honnekarre idem dito. Hoevule kiepen d'r in et hokke zitten maekt niet uut, en
hoevule honnen d'r ooit veur de karre leupen
ok al niet. Ok maekt et niet uut dat we pannen in et meervoold zeggen, en dus holen we
et gewoon OP pannekoeke. Inderdaod was d'r
in et Nederlaans (te) yule twiefel over de
tussen-n en hebben ze d'r in et kader van de
ni'je spelling wat an perbeerd te doen, mar
veur et Stellingwarfs was d'r in dat soorte
gevallen hielemaole gien twiefel. Wi'j zeden
en zeggen j ommes overdudelik in et gewone meervoold de 'inslokte' -en, zoas in
mopm', 'luuzn', 'karkng', mar zo zeggen we
't in kiepehokke, luzekamme en karkeplaetse
niet, daor zeggen we gewoon de vorm die op
-e uutgaot. Hoevule twiefel d'r veerder bi'j
tussenklaanken in et Stellingwarfs ok wezen
kan, in dit geval is die d'r krek niet. En dus
is d'r gien inkelde reden om in dit geval et
Nederlaans aachternao te gaon. Van et
Stellingwarfs uut bezien zoj' veur et
Nederlaans beter aandersomme pleiten willen: vot mit de tussen-n in die tael. Mar
goed, daor zat ik even niet veur aachter de
komputer, dit zunnige weekaende van half
meie.,.!
En is d'r now hielemáóle gien perbleem in et
Stellingwarfs wat die kwestie anbelangt? Ja,
toch wel, mar dat perbleem is donkt me niet
botte groot. Mar wel aorig! Zie, d'r bin toch
wel woorden daor de -en krek wél in veurkomt. Dan moej' daenken an woorden as

iekenboom, iekenlaene, wilgenpolle, riezenbri7 en melkenbri j. Et biezundere van die
woorden is, dat et eerste pat uutdrokt waor et
van maekt is, waor et uut bestaot. Roegweg
zegd clan, want waor de betekenisverho ling
van et eerste en et twiede pat 'taeltechnisch'
uut bestaot heb ik veur een protte woorden in
et Stellingwarfs nog niet uutzocht. Mar de
veurbeelden bin dudelik genoeg om te zeggen dat d'r een belangrieke groep uutzunderings is. Ok is van belang dat de klemtoon op
et twiede diel ligt, dus op ...boom, . . .laene
enz.
Mar het dat now i.óch invloed op 'e wieze
van schrieven? Nee, mi'j donkt van niet,
want in disse woorden wet de Stellingwarver

dat hi'j een d'r een n, m of ng tussen zegt en
dus schrift hi'j riezenbri j en zo. En hi'j wet
bewust of onbewust ok nog wat aanders: as
de klemtoon op et laeste woorddiel ligt, zegt
hi'j een n, m of ng, mar is dat niet zo, dan
komt d'r gien -n tussen. Zo bestaon d'r naost
iekenboom en wilgenpolle ok iekeboom en
wilgepolle. Dus zonder -n en mit de klemtoon op ie... en wil... (Spietig genoeg is die
klemtoonregel niet hielemaole zonder perbiemen, want soms heur ie in iekentakke, iekenstamme en meer van zok soorte van saemenstellings dat de klemtoon veuran ligt en dat
toch de n zegd wodt!)
Hoe moet degene die et Stellingwarfs van
huus uut niet kent, mit dit soort dingen an?
Hoe moet die weten hoe hi'j et schrift? Now,
zoas zo vaeke: hi'j moet een echte Stellingwarfstaelige persoon vraogen hoe die et
vanoolds zegt, of as et om een woord mit ien
van de letters F tim R gaot, dat opzuken in
de al verschenen dielen van et Stellingwarfs

Woordeboek.
Tot slot: et is me opvalen hoe stark de regel
warkt veur de ofwezighied van de tussen-n in
et Stellingwarfs. Zie mar es: adderveren is
een oold woord veur 'varen', de plaante
bedoel ik, mar degenen die ze plokten (veur
vulling veur et bedde) wodden addervereplokkers nuumd. Alderdeegst de oorspronkelike -n kreeg hier gien kaans. De gewone -n
van . ..veren vaalt gewoon vot, ok al is et gien
n van et meervoold. En aj' een lienwoord
hebben zoas 'meeuwenkolonie', clan wil him
dat in et Stellingwarfs mar al te graeg anpassen tot meeuwek(e)lonie, zoas uut de opgiften
veur et Stellingwarfs Woordeboek blieken
dot. Dat is dus clan ok al gauw zonder n!
Meer over dit soorte van verschiensels hope
ik een aandere keer te geven.

Benny Holtrop

Joris
'wie damals, das uns nichts geschah als nur
was einem Ding geschieht und einem Tiere:
da lebten wir wie Menschliches, das Are
und wurden bis zum Rande voll Figur.'
Rainer Maria Rilke

Dit dus:
de blieke, et arf, de tuun,
els, wilg en appelboom,
de birk, mar dan
al weer wat veerderop.
Meganisch haost
je laeste gang daorhenne,
nog kreers et tegelpattien langes.
Je gavvenje daele,
gelaoten, niet van plan
de ofstaand nog
een keertien of te leggen.
De banen mit wat
altied en iewig leek
leupen vaaste.
Et tuug dat in j yacht sleup
leut ie gewodden,
en spinnen:
ie perbeerden niet meer
nog te willen.
En inje slaop begon
et schoeven mit de greens
tussen de veurjaorszunne overdag
en de felle koolde
van de schraole naachten,
die eiste daj' een beslissing
nemen zollen.

Mar flog woj' niet
dat ik allienig aachterbleef.
De deurgang hadde zien eigen kode,
diej' pas ontcieferen konnen
op et mement
dat mien strelen
een gebaor wodde
van een vremden iene.
Doe nikte ik die vroege morgen toe
dat et goed was en
leg een vluus op jow.
1k leutje gaon,
mit kleine hanen.

Veurbij, veurbi 'j, veurgoed veurbi 'j

Op de foto in disse rebriek dit keer gien oold
husien of een eer oold gebouw, mar een oold
gebruuksveurwarp. Jim zien hierboven een
oolde Singer ni'jmesiene, die, ok al liekt hi'j
nog ni'j, 86 jaor oold is. Doe mien beppe
Aafke Mulder, geboren in Oosterwoolde en
laeter wonende in Berkoop en Ni'jberkoop,
24 jaor oold was, kocht ze de mesiene. Veur
mar liefst f 57,50, en dat het veur heur doe
vanzels een hiele uutgaove west. Now kocht
ze de Singer niet zomar, mar om d'r wat mit
te verdienen, want ze gong d'r mit uut ni'jen.
Een fiets had ze niet, dus ze mos lopende mit
de mesiene onder de aarm... Zoks kuj' je now
haost niet meer veurstellen! Mien beppe he'k
jammer genoeg nooit kend, mar op heur
oolde mesiene he'k et ni'jen leerd. En Aa!
hruuk ik now al jaoren een prachtige elektrische mesiene, ik weet zeker dat Beppe heur

mesiene nog mit et grootste gemak deur een
lappe stof henne rattelen zol. 1k bin d'r wies
mit! (sab)

Ur 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 jaw speren tegen 'ongeriemd'
goele veurweerden.
Vraog meer infermaosie
bi'jglieks over speren bi'j:
De Koperetieve Veurschotbaank
Till. (0516) 45 35 00 of (0561) 43 28 25

