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Pieter Jonker

Theaterman Roel Oostra: '1k hebbe d'r gien
verstaand van, mar jim ok niet. Dus laot mi'j
mar gewodden!
Peries - Dakar is een tik an et oor vergeleken
bi'j de reize Berkoop - Drachten. Hulten,
bulten, diepe koelen, waeterpoe!en, niks blift
je bespeerd now ze drok doende binnen mit
et opkallefateren van de Schoterlaanseweg.
Mar et reisdoel is de ontbering weerd: oons
aller Roe! Oostra mit Corrie 'aan zijn zij'.
Sund 1986 krigt hi'j van Drees, mar hi'j is
nog zo reur as de iemen. Zien vrouw Corrie
het heur !ichtkaans wat aanders van et leven
veursteld doe Roe! Oostra as direkteur van
de schouwburg De Lawei in Drachten mit
pensioen gong. Grote reizen maeken, gezelhg kuieren en fietsen in de omkrieten van
Drachten en al zo wat henne, mar nee heur,
daor het hi'j (nog) gien verlet van.
'1k heb Corrie anraoden om mar een fietsvrund op te scharrelen,' verte!t de 77-jaorige
Roe! Oostra, 'zoks moet kunnen vandaegede-dag. Manluden op leeftied, die geern te
fietsen gaon, bin d'r genog te vienen.'
Mar een kwieke Vrouw Oostra hiet Johan
Veenstra en mi'j welkom en zi'j zorgt veur
een gaastvri'j onthae!. Oostra komt van de
trappe ofdaelen. Hi'j zal wel weer aachter de
komputer zeten hebben. Ur is iene vraoge
die ik him niet ste!len duste en dat het te
maeken mit zien kleraosie. As hi'j netties
veur et locht komt, dan dreegt Roel Oostra
wat we vroeger nuumden een nozemkoord.
Vandaege ok, en toch durve ik et niet te
vraogen waoromme hi'j daor zo an hecht.
We stappen de roeme en gezellige zitkaemer
in. Grote baanken, een hie!e grote fotokollage van de femi!ie an de waand, prachtig uutzicht op 'e tuun. Een huus mit boeken.
Oostra vint dit gesprek overbodig. Hi'j het et
ver-hael al zo vaeke an kraantemeensken
doen moeten. Mar hi'j wil oons niet teleurstellen, is een goed gaastheer en aenlik is hi'j
een geboren verteller. En vertellers vienen et
nooit slim om et verhael nog es te vertellen.

Tegenover oons zit een man, die niet a!!iend
bescheiden is mar ok eerlik en eupenhattig
zien verhael dot. Toegeliekertied lat hi'j him
beslist niet uut de tente lokken as et over
minder plezierige kaanten van aandere
meensken gaot. Wat we ok perberen, hi'j lat
aandere meensken altied in heur weerde. Hi'j
is biezunder taktvol, want zo now en dan
zegt hi'j: Tat moej' niet opschrieven.' In et
gesprek geft hi'j jow wel zovule vertrouwen,
daj' j wel twie keer bedaenken om him te
vernaggelen deur toch een peer extra kruderige opvattings weer te geven. Roe! Oostra
regisseert et gesprek, zonder daj' et in de
gaten hebben. Wat wi'j ok vraogen, hi'j geft
altied bescheid, mar lat him deurgaons niet
verleiden tot uutspraoken, daor as hi'j !aeter
spiet van krigt.
Wat een veurrecht is et om mit disse man in
gesprek te wezen. Onwillekeurig gaon mien
gedaachten weeromme naor mien Drachtster
kweekschoeletied. Doe de Drachtster
Courant nog de Drachtster Courant was mit
Freerk Dam as gangmaeker. Doe de Kweek
nog de Kweek was onder leiding van Age
Joustra. En De Lawei was in Drachten et
kulture!e centrum daor a!Ies him ofspeulde
onder de altied enthousiaste !eiding van Roel
Oostra. Die man het daor - en netuurlik mit
een protte meensken om him toe - wat
opbouwd, daor aj' beslist tegenop kieken
meugen. En in die tied dee ik dat ok al.
Opkieken tegen de man die dit theater in de
regio een grote naeme bezorgde. Een fantastisch gaastheer en een enorme pr-man. Hi'j
kende een protte meensken, mar iederiene
kende Roel Oostra. Een netuurte!ent in et
omgaon mit meensken en zien kracht zit en
zat in et feit dat hi'j altied himzels bheef. Hi'j
geneut en nog trouwens van zien yak as
theaterman. De man die in mien Drachtster

jongknaopen vermaeken heur opperbest en
scheuren heur de busen uut en dat ontlokt
riegelmaotig een reaktie van Roel Oostra.
Hi'j kikt dan aachteromme en geniet aenlik
krek lieke yule van die beide jongknaopen as
dat hi'j van de veurstelling geniet.
Disse zelde Roe! Oostra die deur een optreden van Rients Gratama weer es in Wolvege
rondstruunt en in de kunde komt mit meensken die in et Stel!ingwarfs doende binnen.
Hi'j krigt d'r aorighied an om zien ervering
in te zetten veur et Stellingwarfs op 'e p!aanken. Hi'j het vroeger zels ok de plaanken op
west mit et gezelschop De Spinnekop. Hi'j
wil anno 1997 een pergramme schrieven en
een ploeg meensken op 'e bien brengen. Et
liefstjonge en enthousiaste meensken. Echt
splinterjong bin ze niet, mar wel enthousiast.
Roel krigt geweldige hulpe van Johan
Kuipers, die de meziek schrift en die veur
piano-begeleiding zorgt. Tegere mit him
draeft hi'j naor veertig rippetisies in
Berkoop. Bi'j de veurstelling toogt Roe!
Oostra een auto vol spu! mit. Onvermuuiber.
Now staot et gezelschop Evenpies bipraoten an de veuraovend van aiweer heur twiede
pergramme dat in de tradisie een ni'jjaorspergramme wodt. Een hie!e !ange riegel dörpen hebben heur weer vaastelegd, wie!s de
Schrieversronte twie veurstellings geft op
vri'jdag 8 en zaoterdag 9 jannewaori 1999.
Uut een kabberetpergramme van Dc ;pinnekop; D'r bin al een hie!e protte kaorten in et veuren besteld. Negen veurstellings staon d'r in
Oaljeman: Lang libje Nasser en like rang
Saoed, as hja mar boarje litte is alles my wol jannewaori 1999 op et pergramme onder de
tite! De beste weensken veur alle meensken.
goed.
Rod Oostra is d'r trouwens wel aachter
jaoren de Noorder Compagnie van Jaap
kommen dat et mit de tenielakemedaosies in
Maarleve!d en Marion A!ving de ruumte af.
de Stellingwarven wel behe!pen is aj' jaorenWat een veurrecht daj' mit iene in gesprek
!aank schouwburgdirekteur west hebben. 'De
meugen die aj' maote!oos bewonderen.
gemientelike overheden hebben de laeste
twintig jaor de boel wat dat angaot wel sloeEven een observaosie daor a'k inienend an
ren laoten,' zo vint Oostra.
daenken moete, die naor mien overtuging
Roe! Oostra schaemt him niet veur et ameRoe! Oostra percies tekent. Et is in janneteur-kerakter van zien gezelschop. Hi'j is
waori of feberwaori 1987. Rod is krek een
him ok bewust van et feit dat niet iederiene
half jaor mit pensioen. 1k hebbe Peter en
lieke yule telent het, mar de ploeg is him as
Abel van der Beck - zeunties van een kamploeg slim dierber. Daor gaot hi'j veur. Roel
meraod van mi'j - mitneumen naor een
Oostra: 'Dc hieltied weer vaalt et me op dat
veurstelling van Herman Finkers. Roel
de Schrieversronte mit een klein budget zo
Oostra zit twie riegels veur oons. De beide
verschrikkelik yule aktiviteiten op touw zet.

1k vuul me d'r slim bi'j thuus.'
As Roel Oostra zien leven overeidet dan
komt hi'j tot de konklusie dat een protte zaeken zo lopen binnen zonder dat ze van te
veuren of piand weren. Riegelmaotig nuumt
hi'j et mit een kniepogien 'een vingerwijzing
des Heeren'.
'Tegenwoordig kuj' niet meer schouwburgdirekteur wodden op 'e meniere zoas ik dat
wodden bin. Now moej' d'r veur leerd hebben. le zullen een hogere ekenomische opleiding mit management-kaanten hebben moeten. Mar dat is niet genog, want et yak is een
emotioneel yak. En dat moej' dus ok emotioneel benaoderen. le moe'n gevuul veur
theater hebben. Aj' alliend mar goed binnen
in administraosie dan red ie et niet. Now
niet, vroeger ok niet. De eerste direkteur van
De Lawei, J.W. van Zanten, was nota bene
meenskeschouw!', zo vertelt Oostra.
1k zegge dat gevuui veur theater niet genog
is. le zullen meensken motiveren moeten: de
geidsehieters, et pebliek en de artiesten.
Oostra: 'Pieter, aj' d'r goed inkommen dan
kan ik feitelik niks. Ailiend ik zorge d'r veur
da'k mi'j bi'jstaon laote deur goeie meensken die wel wat kunnen! 1k yule mi'j krek
as die Amerikaanse miljonair die op zien
grafstaon hadde: 1k wist me te omringen
door de juiste mensen! 1k hadde et gelok dat
ik woonde in een plak dat in de gruui was. 1k
was deur mien schoonheit bi'j toeval in de
banketbakkeri'je roegeld. We stonnen op et
punt om krek grote investerings te doen, doe
ik vraogd wodde om De Lawei te doen. Et
bestuur hadde een direkte lijn mit et gemientebestuur, dat a!tied aachter mi'j staon het.
De burgemeesters zaggen ok aitied et belang
van oonze instelling. Dat gui ok veur baron
Knobeisdorif, die zeis aenlik nooit in De
Lawei kwam, mar die het d'r wel een hiele
protte veur daon. 1k zee doe ze me in 1962
vraogd hebben: '1k hebbe d'r gien verstaand
van, mar jim ok niet, dus jim moe'n me
gewoon gewodden iaoten.' Veur de zekerhied
verhuurde ik de banketbakkeri'je an mien
chef Boonstra. 1k verbraande drekt niet al
mien schippen aachter mi'j. Et begon mit de
vier veurstellings van et Nut, die ze weerommebrengen wo!len naor twieje omreden d'r

geld bi'j mos. Wi'j bin doe staorigan begonnen et tal veurstellings uut te breiden. Drekt
al mit een soortement van abonnemente-systeem, zonder dat meensken verpiicht weren
om naor e!ke veurste!ling te kommen. En mit
kotting netuurlik, daor bin meensken now
ienkeer wild op. We hebben ok nog een
schoft noodgedwongen een bioskoop in huus
had. In 1966 zatten we al op 46 theaterveurstellings en dat gruuide deur tot goed 130
veurstellings in mien ofscheidsjaor 1986.
Naost de veurstellings is d'r een grote verscheidenhied an aktiviteiten west in De
Lawei. lederiene en alles kon bi'j oons
terechte veur feesten, brulloften en perti'jen.
In de gloriejaoren hadden we twie vaaste
koks in dienst. Twaelfjaor !aank het De
Lawei onderdak beuden an de Noorder
Compagnie. Aen!ik bin ik aitied van de iene
verbouwing in de aandere roegeld. Meerstal
perbeerden we wel de aktiviteiten gewoon
deurgaon te laoten. Ok bleef d'r altied tied en
ruumte over veur et ameteurgebeuren en dat
kreeg zien hoogtepunt in Dag Ouwe Dag
Jonge. Een begrip veur Zuudoost-Frieslaand.

Pianist Johan Kuipers en Roe! Oostra.

De volledige ploeg van Evenpies bi'jpraoten.
En altied was d'r ok een Friestaelige pergrammering, veur een pat ok eigen perdukties.'
Dag en naacht an et wark. 'Altied heb ik perbeerd om veur de artiesten een gaastvri'j onthael te verzorgen. Artiesten bin netuurlik
krek grote kleine kiender. Dat is et mooie
van dit yak, dat ik mit al die meensken in
verbiening staon hebbe. 1k hebbe bi'jglieks
Fons Jansen uut de perochiezaelties haeld en
naor et schouwburgpebliek brocht.
Lestdaegs he'k nog een deuze mit oo!de
foto's redded in De Lawei. 1k hebbe historisch besef. 1k moch ok altied graeg mit de
artiesten op 'e foto. Staorigan bin ik mit de
pergrammering mitgruuid. We hebben bier
van alles op et teniel had. Alliend mederne
daans, dat leit me niet. 1k hebbe een veurkeur
veur kabberet. En somstieden moej' ok tot de
konklusie kommen daj' bepaolde aktiviteiten
beter stoppen kunnen. Oonze koncerten mit
kaemermeziek weren ten lange laeste niet
suksesvol. 1k hebbe altied bried pergrammeerd en niet alliend mar op et sukses van
de grote kiappers. Dan hool ie et as schouwburg niet vol. Dan bin de meensken mittertied opje uutkeken. Aj' alliendjaor injaor
uut John Lanting brengen, dan bepark ie

jezels op 'e duur slim. Da's levensgeveerlik.
Dan hool ie vier jaor laank de zael goed
bezet, mar dan gaot et verlopen. Dat pergrammeren is trouwens een kwessie van
gevuul veur en holen van theater. Netuurlik
he'k ok wel es onder de trappe zeten en
docht: o God, was disse aovend mar omme.
Ic boeken vaeke al een veurstelling op et
mement dat die veurstelling nog maekt wodden moet! Gezelschoppen gaon soms niet
eerder an de slag as dat ze zeker weten dat ze
tachtig veurstellings slieten kunnen. Ic moe'n
dan dus op 'e naemen ofgaon. In et begin
heb ik trouwens et hiele laand deurreisd naor
veurstellings toe. En awwe in De Lawei wat
te doen hadden, hadde ik ok altied et gevuul
da'k d'r zels bi'j wezen mos. Tegen et passeniel he'k altied zegd: "Meensken moe'n et
gevuul hebben dat ze welkom binnen in dit
gebouw. Ze hoeven hier niet te kommen en
et kost heur ok nog geld! En kommen d'r
minder bezukers dan is d'r ok minder passeniel neudig. En daenk d'r omme dat ik de
laeste bin die votgaot!"
Doe kwam de tied dat de schouwburg-subsidies kwammen. 1k bleef altied binnen de raoming van de begroting. 1k zat nooit mit
tekotten. Of ik hadde gelok dat d'r deur ziekte van een passenielslid nog weer een extra
pottien veur hanen was, waor a'k et tekot uut
betaelen kon. Daordeur bleef de verholing
mit de gemienteraod ok goed. Mit de artiesten he'k aenlik ok nooit gien perblemen had.
len keer mit Henk Molenberg. Ton van
Duinhoven was gaastspeuler bi'j et gezelschop van Henk Molenberg en doe hadde ik
wat teveule rekiame veur Ton maekt, dat vul
verkeerd, dat Henk begon mit een flessien
beerenburg te gooien.'
Veur De Lawei-tied reisde Oostra zes jaor
laank mit zien kabberetgezelschop De
Spinnekop deur Frieslaand.
'We perbeerden as ameteurs zo professioneel
meugelik op te treden. Et pergramme mos ok
wat inhoold hebben, gien onderbroekelol.
Akke Radsma was iene van de mitwarkers an
dit kabberet. We bin in alle zaelties west.
Daor leer ie wel wat een goed gaastheerschop is en daor he'k mien veurdiel laeter
wel mit daon. Ten ding heb ik ok nooit daon:

dikke repotten schrieven. Zie ik et nut niet
van in. En de hieltied kwam d'r wel weer
wat ni'js op mien weg. Op zien tied moej'
hier en daor es een strepe onder zetten. Nog
ien seizoen mack ik vol mit mien theaterrebriek veur Omroep Frieslaand. Dat he'k
dan tien jaor daon. Mooi genog. 1k mag
graeg wat ommeknoeien mit de komputer en
ik mag graeg lezen. Dat he'k altied daon, ok
doe ik et verschrikkelik drok hadde. Now is
d'r tied veur de kleinkiender. Mien eigen
kiender he'k haost niet opgruuien zien. Dat
hael ik now weer in.'
Op oonze vraoge as hi'j now nog wel een
jaor De Laweidirekteur wezen wol zegt hi'i
beslist: 'Nee, ik pas niet meer in disse tied.
Now is alles prima veur et passeniel regeld.
D'r bin now alderdeegst ATV-daegen, ik was
daor dag en naacht. En et is kick as bi'j aandere instellings: et bedrief staot bol van de
spanning al is alles nog zo goed regeld. Mar
ik gao ok niet segare-rokende aachter de
gedienen zitten. Ur is nog zovule dat mien
interesse het. Et passieve voetballen is ok

De ploeg van Evenpies bi'jpraoten is drok an
't rippeteren in et Schrieversrontegebouw in
Berkoop.

zoe'n passie. Mooie boeken in de boekwinkel kan ik ok mar muuilik liggen laoten. En
ik kan ok wel es een betien lui in de stoel zitten, want van neture bin ik wel lui.'
Zoj' trouwens op et eerste oge niet zeggen.
Nao dit vraoggesprek bin ik daor ok niet van
overtuugd raekt, want in dit verhael he'k nog
niet de helte overbrengen kund van datgene
dat hi'j oons allegere verteld het. Wat een
verhipt aorige morgen was et; we hebben een
protte lacht. Al zag Roel Oostra et nut van
dit vraoggesprek niet in, ik geleuve niet dat
hi'j et een verleuren morgen vun, want de
verteller vertelde mit plezier.
De ni'jjaorsveurstellings van et Stellingwarfs kabberet
bin op vri'jdag 8 en zaoterdag 9 jannewaori, Zael
Dragt in Wolvege. Op zaoterdag 16 jannewaori, Hotel
De Zon in Oosterwoolde en op vri'jdag 22 jannewaori
Hotel 't Klaverblad in Appelsche. Besleuten veurstellings bin d'r nog op 13, 14, 21 en 23 jannewaori in
resp. Wolvege, De Haute, Mildam en Else.

Roel Qostra

Dan Pon de viaggen uut
(Naor Fan de Lemmer oanh Lauwersmar van kabberet SAMAR)

An zuudkaante van Frieslaand ligt
een laantien mit een groot verhael
een laantien mit een eigen tael
en dat verhael gaot nog wel deur
over de tael is soms gezeur,
want wat heurt men mit riegelmaot:
et Stellingwarfs is boerepraot.
An zuudkaante van Frieslaand ligt
een laantien mit een eigen geur
een laantien mit een eigen kleur
mit 'n eigen tael, een rick bezit
toe meensken, doe d'r dan wat mit
mar hi'j die ropt: de kop d'r veur
vint men al gauw een oolde zeur.
Toe meensken in dit hoekien laand
toe, hool je memmetael in staand
praot 't mit de kiender keer op keer
want eers hoeft et dommiet niet meerte yule
Stellingwarvers zien
de noodzaeke d'r niet van in,
die vienen d' eigen tael te mm!
Mar al dat gezeik, dat gehang in de kont
dat maekt oons verjomme zo mu as een bond.
Dc schoolders d'r onder en flunk an de slag,
et gaot niet vanzels, wark d'r veur dag an dag!
Dc muuite diej' doen die geft grifrisseltaot:
et Stellingwarfs wodt weer de tael op 'e straot'
op 't schoeleplein, karke, in huus of bordeel
et Stellingwarfs macken wi'j echt officieel.
Gemienteraod vun dit idee sympathiek,
bes!uut positief en dot dat toegelieke
in West- en in Oost-Stellingwarf.
Dan gaon de vlaggen uut van Spange tot Haulerwiek,
dan wodt et feest in elk dorp en op elke dick,
dan heurt hiel Neder!aand oons speciaol geluud
en lopt elke Stellingwarver mit de bost veuruut!

Wi'j kun clan de zunne
in 't waeter schienen zien,
in 't waeter van de Kuunder
en Lende bovendien.
De zunne over 't laandschop
dat oons zo dierber is,
de zunne in oons hatte
want now gaot niks meer mis.
Wi'j stoppen 't hakketakken,
wi'j stoppen 't borrelpraot,
wi'j zorgen mit mekere
dat elk d'r echt veur gaot!
Dan gaon de vlaggen uut van Spange tot Haulerwiek,
dan wodt et feest in elk dorp en op elke diek,
clan heurt hiel Nederlaand oons speciaol geluud
en lopt elke Stellingwarver mit de bost veuruut!
Et bovenstaonde lied komt veur in et ni je kabberetpergramme van Evenpies bi'jpraoten dat speuld wodt op 8
en 9jannewaori bi j Dragt in Wolvege.

Krummelfies
SUTELAKTIE
De sutelaktie het van 'tjaor f 24.478,75
opbrocht! Dat is ongeveer duzend gulden
minder as et veurige jaor, mar et kleindere tal
sutelders en et gruwelike malle weer op 'e
mark in Drachten weren daor de oorzaeke
van.
Toppers in de verkope weren de
Stellingwarver Spreukekelinder 1999 en Een
meenske is gien eerpel van Johan Veenstra.
Ur wodden ok nog zoe'n vuuftien meensken
lid van de Schrieversronte!
Ondaanks alles een pracht risseltaot! Alle
sutelders hatstikke bedaankt en... we rekenen
ankem jaor weer op jim en as 't even kan
aenlik op nog een peer meer. (jv)
TWENTSE AOVEND IN OOSTERWOOLDE
Mit groot sukses is d'r op 29 oktober een
Stellingwarver Aovend in et Twentse
Beckum hullen.
Ankem veurjaor, op vri'jdag 16 april,
wodt d'r in Hotel De Zon in
Oosterwoolde een Twentse Aovend hullen! Twentse schrievers en zangers brengen dan veur oons een ofwisselend pergramme.
Wie d'r zoal kommen, dat is nog niet
percies bekend, jim kriegen d'r nog naoder bericht over, mar de daotum zo'k
alvast mar vri'j holen, a'k jim was! (jv)

Op 22 november was Johan Veenstra
daor om zien verhaelen veur te dregen
veur een voile bak (120 meensken). En
et aorige was, dat d'r zels meensken uut
de Steilingwarven naor toe kwammen
om dat mit te maeken.
As jim op een zundag toch es wat kriskras deur et mooie Drenthe toeren willen, kombineer dat dan es mit een kuitureel morgenpergramme in de streektael!
Et kulturele winterpergramme kuj'
opvraogen bi'j It Maotie, Kerkstraat 2 C,
9462 PS Gasselte, till. 0599-564746 of
565295. (red.)

AOVEND MIT NETUURDIA'S
Op de aovend van donderdag 11 meert is d'r
in aktiviteitencentrum De Miente een biezundere lezing. De heer Wiebe Scheenstra vertelt dan over de netuur in Oosterwoolde en
wiede omgeving. Een protte meensken kennen him vanzels van zien stokkies over de
netuur in de rebriek Zwalken deur et FriesDrentse woold in de NOS (Nieuwe
Ooststellingwerver). En pattie onder jim zullen ok een boekien van him in huus hebben.
Et laeste verscheen een peer jaor leden bi'j
de Stellingwarver Schrieversronte en is nog
altied te koop (f 24,50). lederiene die van de
kraantestokkies en de boekies van Scheenstra
geniet, moet disse aovend niet schieten laoten. Scheenstra vertelt zien verhael an de
haand van prachtige dia's. De aovend begint
om acht ure en kost f 5,--. (sab)

STREEKTAEL OP ZUI'IDAGMORGEN
MINIATUUR BIEZENHUTTE
De femilie Meppelink van de boerderi'je
't Maotie in Gasselte orgeniseert al jaorenlaank iedere zundagmorgen in et winterseizoen een streektaelmorgen in heur
sfeerrieke resteraant-boerderi'je.
Schrievers en zangers uut et hiele
Nedersaksische taelgebied treden daor op
veur een groot pebliek.

Op 'e foto zien jim een miniatuur van de
Biezenhutte en de maeker d'r van, de heer
Alten van Noordwoolde. Alten was vroeger
timmerman in Buil. Een tal jaoren leden
begon hi'j, op mien verzuuk, veur et yak
hiemkunde de klokkestoelen van
Stellingwarf op schaol nao te bouwen. De

De heer Alten mit de miniatuur van de Biezenhutte in zien knutseihoekien in verpleeghuus Nij Lindenoord.
beide gemienten kochten ze an, en de miniaturen wo'n now riegelmaotig deur de schoelen bruukt bi'j projekten over de klokkestoel.
Ok veur flunk wat pattekelieren bouwde
Alten miniaturen.
De laeste jaoren is hi'j drok doende mit et
bouwen van miniaturen van boerderi'jen.
lene d'r van is speciaol veur hiemkunde
maekt. De eren, zoas bi'jglieks de
Zunnehoeve bi'j Buil en de Sickengazathe
van Blesdieke, maekte hi'j in opdracht van
de (veurmaolige) eigeners. Doe vieden jaor
de Biezenhutte 'ontdekt' wodde, biwwe al
gauw tegere overienkommen dat die naobouwd wodden mos. D.m.v. de optekenings
en opmetings van de Stichting Historisch
Boerderij-onderzoek, die dat in opdracht
van de gemiente Oost-Stellingwarf dee,
kon Alten mitien an de slag. Alten
wodde liekewel halverwege de bouw
ziek, en is now al weer flunk wat maon-

den in verpleeghuus Nieuw-Lindenoord
in Wolvege. Mar Alten zol Alten niet
wezen as hi'j et niet veur mekeer kregen
had om in et verpleeghuus een klein
warkplakkien veur himzels te regelen.
En omdat hi'j niet alles meer zels kan,
kreeg hi'j de hulpe van zien goeie kunde
Jaap Slagter van Ooldemark.
Dc miniatuur is now zoe'n betien klaor,
en zal in et eerste plak bi'j et onderwies
dienst doen as goed veurbeeld van et
Stellingwarver type van de Saksische
boerderi'je. Ur wodt liekewel ok over
praot, om, as de 'echte' Biezenhutte restaureerd wodt, daor een diel van te risserveren as tentoonstellingsruumte veur
mit naeme de geschiedenis van de boerderi'jen in Stellingwarf. Zoks zol netuuruk in een museumaarme gemiente prachtig wezen en de miniatuur krigt dan vanzels daor zien plakkien! (sab)

POLLE, OF... DE OOLDE STELLINGWARVERS UUT NOORD-DUUTSLAAND?

schoppien onder Oosterwoolde.
Wi'j hebben d'r in elk geval een aorige foto
maekt, die we mji 'as bewies' niet ontholen
wollen! (hb/sab)
VEUL HElL EN ZEGEN!
As jim disse Ovend over de heerd kriegen, zit etjaor d'r al haost weer op. De
redaktie van De Ovend, et bestuur en et
passeniel van de Stellingwarver
Schrieversronte weensken jim allegeer
plezierige, goeie kastdaegen toe, een
goed uutaende en een goed begin.
Veul heil en zegen in et ni'je jaor! (red.)

Waor kommen de oolde Stellingwarvers oorspronkelik weg? D'r is een verhael, en dat
vien ie al in et veuroorlogse wark van H.J.
Popping, dat ze hiel missehien uut NoordDuutslaand kommen. Starke overienkomst in
plaknaemen zol daor op wiezen kunnen, mar
de kaans dat die toevallig is, is riekelik
groot; zie hierover Bloemhoff, H.,
Stellingwarf in de Middelieuwen, blz. 28-30).
Hoe et ok zit, in de haastvekaansie weren
wi'j mit de femilie in de buurt van Hamelen,
jim weten wel, et gebied van de rottevanger.
Wi'j weren al wat allat wodden doe we veurbi'j een ofslag naor 'Spenge' kwammen. Doe
we een peer daegen laeter langs de Weser
reden en deur et plak Polle kwammen, hadden we mar al te graeg an een plaetselik
onderzukien beginnen wild. Want 'Pol(le)' is
ok bekend uut de buurt van Stienwiekerwoold en - van vroeger - as klein buurt-

Piet Qosting

Post uut de Charente
Koekhappen

Et Bulletin Municipal over de gebeurtenissen
van et oflopen jaor in oonze gemiente bevat
op 'e laeste bladziede een uutneudiging veur
de jaorlikse bi'jienkomst in de feestzael.
Hoewel Frankriek al weet ik hoelange een
rippebliek is, hiet dat nog altied La galette
des Rois. Now hebbe ik dat al een keer mitmaekt. Et veurige jaor was ik allienig de
kios, want doe zat de vrouw in Nederlaand.
Mar disse keer moet ze d'r ok an geleuven,
want Joel het nog even hiel uutdrokkelik
vraogd as we de uutneudiging lezen hebben
en as we ok kommen. Daor kun we dus niet
ommehenne. Wat is daor now zo verschrikkeliks an, zullen jim vraogen. Now, op himzels is 't best wel gezellig om zo bi'j mekere
te kommen en wat bi'j te praoten, mar daor
bin jow d'r niet mit.
Dc veurige keer was d'r, as opluustering van
et gehiel, een kiendergroep uut Chalais, die
Portugese volksdaansen opvoerde. Best een
aorig gezicht. Allienig de begeleiding beston
uut een peer blokfluiten en iene trekmonieke.
En jow hebben gien idee hoeveule yolksdaansen jow op iene en etzelde deuntien uutvoeren kunnen.
Daor tussendeur wodde de galette rondbrocht. Die galette is een soort van ronde
koeke, die in punten sneden wodt. Liekt op
taart dus. Mar daor hoolt ok elke toevallige
geliekenis mit taart op. Volgens mi'j is 't een
soort verdreugde witte bolle, die nog krek
niet deur de schimmel antaast is. En zoe'n id
van een punte, daor smoor ik in. D'r wodde
een witte wien bi'j serveerd die volgens Ann
licht en fruitig smaekte. Now bin ik abseluut
gien wienkenner, mar as die wien licht en
fruitig was, dan is mien taofeleek een goed
soort limenade, want et spul was zo zoer, dat
de kaeken me bi'j mekere trokken. Doe de
daanseressies dan ok an heur dadde optreden
begonnen, vun ik dat et veur dat jaor wel
genoeg west was mit Portugese b!okfluiten,

zoere wien en dreuge bolle.
En mit et smoesien da'k mien poezen niet de
hiele middag opsleuten holen kon, bin ik him
haostig smeerd. Wat overigens wel wardeerd
wodde, want miens weren d'r een hiele bu!te
meensken die heur niet !anger vri'jmaeken
konnen. Ze
' hadden, zoas de Fraansen dat
doen, netties zitten te waachten op de eerste,
die de moed hadde om op te stappen.
Joel het d'r kenne!ik van leerd, want veur dit
jaor het hi'j een goecheler strikt om de boel
op te fleuren. En hi'j vuult de bujje hangen,
want in de uutneudiging staot naodrokkelik:
'Soyes nombreux'. Dus allemaole kommen,
heur!
Om half drie die middag staon we daoromme
saemen mit Ann en Roger en Paulette veur
de saile de fetes hanen te schudden en hier
en daor een praotien te macken, want in
Frankriek gaon jow d'r niet zomar in en
argens zitten. Nee, iederiene staot buten te
waachten en te praoten tot iederiene d'r is.
En tot d'r iene is, die vint dat et now wel
mooi genoeg west het en die et initiatief
nemt om d'r in te gaon en zitten te gaon.
1k moet eerst nog even Paulette veurste!!en.
Paulette is een wedevrouw en een tante van
Joel en ze meugen mekere van gien kaant.
Mar dat laoten ze naor buten toe niet marken. Veur Charentaense begrippen is Paulette
een veerdig vrommes. Ze het een stevig
pestuur, met ongeveer iene meter vuvenzeuventig en is midden in de zestig.
Butendat is Paulette veerweg de riekste
vrouw in de commune en geniet dus hiel wat
anzien. Ze woont in een groot huus op de
Bourg naost Ann en Roger. Vandaor dat wi'j
de ere hebben om Paulette tot oonze kennissenkring rekenen te meugen. Uuteindelik zitten we dan allemaole in de salle de fetes.
Jederiene zuukt zien eigen kunde en femilie
op, vandaor dat wi'j an de taofel zitten mit
Paulette, Ann en Roger, Laure en Marcel, en
nog een compain van Marcel mit vrouw en
dochter. De opkomst is bedudend minder as

Willy kan mar glen kneupe in tI touw kriegen!
veurig jaor. Dc meensken hebben de
Portugese schrik nog in de bienen, daenk ik.
Jim moe'n wel begriepen, ik viene et mooi
dat Joel disse dingen weer ni'j leven inblaost, dit is in jaoren niet meer daon, en
sund Joel maire is perbeert hi'j op zien
meniere de bevolking bier op 't plattelaand
weer bi'j 't gebeuren in de commune te
betrekken, en da's een lofweerdig streven.
D'r is in ieder geval veule meerjeugd as
veurig jaor, want een goeche!er zien ze vanzels ok niet daegeliks. Naodat Joel een welkomstwoortien daon bet, wodt al drekt de
galette rondbrocht.
De wien is gelokkig een stok beter as de veurige keer en smaekt mi'j we!. De galette
zicht d'r krek zo walgelik uut as een jaor
!eden. Marcel, die mien ofkeer van dit soorte
bakse!s allange kent, schoft vol leedvermaek
een extra grote punte op mien bottien.
1k stelle et zolange meugelik uut, mar ja,jow
moe'n d'r toch an. Mit de moed van de wanhope neem ik een flinke hap, want dan moej'

ok mar deurpakken, as d'r toch gien ontkommen an is.
Marcel zit te genieten, mar de echte reden
daorvan hebbe ik nog niet deur. Dat komt
pas as ik et restaant van de punte weer daelelegge. In dat stok ontdekt Marcel 'per
ongelok' !a poupée de la galette. Een klein
plestieken poppien. Vroeger was dat van
hoo!t. De betekenis van et poppien was mi'j
niet dudelik, mar dat wodde me deur Marcel
graeg uutlegd. Zien pretogies g!ommen.
Marcel legt me uut, dat et de bedoeling is om
dat poppien an iene van de anwezige vrouwluden an te bieden, en die wodt dan jow keuninginne veur die middag. De pepieren goolden krone ligt a! k!aor. Aachterdochtig vraog
ik waoromme dat veurig jaor dan niet
gebeurd is. Now ja, doe was 't veur de eerste
keer sund jaoren dat d'r weer een galette des
Rois ho!en wodde, en omdat d'r gieniene
zien vingers branen wol, hadden ze 't doe
mar aachterwege laoten.
Die uutleg overtuugt mi'j mar half, as ik de

gezichten zo om mi'j heime es bekieke, vermoede ik een komplot. Zo van, dit wodt
lachen! En as ik argens een hekel an hebbe,
dan is et wel om et veurwarp van zoe'n hilariteit te wezen. En mien wantrouwen begint
hielemaole groot te wodden as Marcel me
veurstelt om Rosalyn tot keuninginne te kronen. 1k bin al niet zoe'n held wat vrouwluden angaot en Rosalyn is een kwaoie toeke,
as 't verkeerd vaalt hebben ze d'r mit mekeer
nog jaoren lol van. En ik wil ok gien trammelaant mit zoe'n goeie sul as Serge.
Marcel zit him te verkneuteren om mien
benauwde gezicht. Mar dan zie ik een uutweg. Veuran, dichte bi'j et podium, zit een
groepien kiender, waorbi'j ok Agnes, et zesjaorige dochtertien van Rosalyn en Serge. 1k
kom in de bienen, en wiels iederiene vol
spanning zit toe te kieken, krone ik Agnes tot
mien keuninginne van et feest. An mien taofel zitten ze wat te foeteren, mar bi'j de rest
van 't gezelschop vaalt dat wel goed.
Rosalyn zegt me laeter dat et 'trés gentile'
was, dus da's allemaole goed oflopen.
Et optreden van de goecheler was wel een
goeie gooi... Eerst gong hi'j taofel veur taofel bi'j langes om een peer trukies zien te
laoten en de meensken bi'j de haandelings
mitdoen te laoten. Daornao gaf hi'j een veurstelling op et teniel, waorbi'j onder aandere
de vrouw nog hulpen het. Ze mos perberen,
deur zien bewegings nao te doen, een kneupe
in een touw te leggen, wat bi'j him de hieltied wel lokte en bi'j heur vanzels niet. Tot
groot vermaek van iederiene. Alles bi'j
mekere wel een slaegde middag. Joel was
dan ok dikke tevreden. An 't aende mos hi'j
dat veurjaor herkeuzen wodden. Daor doej'
wat veur, is 't niet zo? Nao ofloop zitten we
nog evenpies bi'j Ann en Roger nao te
bomen onder et genot van een hiele goeie
wien, die Roger inkocht het in St. Emilion
mit veertig liter toegelieke. Hi'j giet ze dan
zels thuus in de flessen. Hi'j rekent me veur
dat zoe'n flesse dan om-en-de-naobi'j twaelf
fraanken kost, zeg mar vier gulden. In de
winkel kopen jow zoe'n flesse St. Emilion
vanofvuvendattig fraanken, en hoe oolder
hoe duurder. Dat zels bottelen is dan hiel
antrekkelik, veural as jow een protte wien
drinken. 1k viene et dan ok spietig dat d'r

gien bierbrouwer in de buurt zit waor ik vatten bier kopen kan om zels te bottelen. Roger
kikt me vol ofgriezen an, zoveule kultuurbarbarisme is hi'j niet tegen opwassen. Mar bi'j
slot van zaeke is hi'j een Ingeisman en hi'j
geft et dus niet op. Omstaandig begint hi'j
me uut te leggen hoe jow verschillende korken bruken moeten veur et bottelen. Al naor
gelang hoe lange jow zoe'n wien beweren
willen. Veur een flesse, die vuufjaor
beweerd wodden moet, hebben jow een hiele
aandere korke neudig as veur iene diej' gauw
bruken willen. Dat wus ik niet.
As ik thuuskomme gao ik dan ok vlogge
even in de cave kieken naor de flessen mit
abrikozewien, die ik veurig jaor zels maekt
hebbe. Zollen die wel tevreden wezen mit
heur korken, die ik d'r zomar inraomd hebbe
zonder nao te gaon veur hoeveule tied ze
geschikt weren? De flessen liggen d'r allemaole rustig en gelaoten bi'j. Een betien
gerust gao ik an de keukentaofel zitten.
Misschien is abrikozewien wel niet zo korkegevulig.
'Wat kiek ie gallig,' zegt de vrouw.
'Now,' zeg ik, 'aj' van jezels daenken daj'
wel hier en daor verstaand van hebben en as
dan inienend bliekt daj' zels van korken nog
niks ofweten, dan vaalt d'r een wereld onder
jow voeten vot.'
'Och,' zegt ze, 'maekje daor mar niet drok
omme, d'r blift nog een stokkien wereld over
dat tuun hiet, en daor moej' neudig wat an
doen.'

Nico ter Linden

Verrassend Stellingwarfs
Sund jaor en dag bin ik in et gelokkige bezit
van een klein Hans en Grietje-husien, votstopt in de rietlanen van Zuud-Frieslaand.
D'r wodt in die streek gien Fries praot mar
Stellingwarfs, en uut liefde veur die mooie
tael dot de Stellingwarver Schrieversronte
slim zien best om riegelmaotig boeken in et
Stellingwarfs uut te geven. 1k praot en
schrief die tael niet, mar lid van de
Schrieversronte bin ik wel, de Iektuur van et
blad De Ovend (daor we die streektael
waarm in holen moeten) is iedere twie maonden weer een genoegen, bi'j oons in et net.
Lessend belden ze me op, in et Nederlaans:
as ik et eerste exemplaor van Verrassend
Stellingwarfs in ontvangst nemen wol, een
deur Johan Veenstra vertaelde verzaemeling
verhaelen van Simon Carmiggelt, Marga
Minco, Adriaan van Dis, Marjan Berk,
Vonne van der Meer en nog een stokmennig
aanderen. 1k zee dat ik dat verzuuk 'verrassend Stellingwarfs' vun en dat ik graeg
kwam. In zael Dragt mos ik wezen, in
Wolvege.
Et was een mooie aovend. Ur was een
forumgesprek, goenend praotten ok Fries en
Drents, Marjan Berk en Vonne van der Meer
leesden twie verhaelen veur in et Nederlaans,
Johan Veenstra leesde zien vertaeling Tr van
in et Stellingwarfs. Op et laeste moch ik et
boek in ontvangst nemen en een peer woorden zeggen:
'Et gaot vanaovend over tael, in et biezunder
over jim tael, et Stellingwarfs. Jim moe'n et
mi'j mar niet kwaolik nemen, ik praot jim
tael niet. 1k praot Nederlaans en ik praot een
betien Amsterdams.
Van perfester Mönnich is de uutspraoke: 1k
begriepe God et beste as hij Amsterdams
praot. Jim zullen et grif van hatte mit die
uutspraoke iens wezen, as veur Amsterdams
et Stellingwarfs komt te staon. As et over je
ziel of over je hatte gaot, dan kuj' je in gien
betere tael uteren as de tael die je mem je

leerde.
1k hadde wat dat anbelangt een biezundere
mem. As Neerlandica was zi'j deur de wedevrouw van de zendeling-taelgeleerde Nico
Adriani vraogd om heur te helpen bi'j et
publiceren van et nog niet uutgeven wark
van heur man, die zomar rempend wegraekt
was. Die hadde jaorenlaank et Bare'-e' bestudeerd, de tael van de bevolking van
Sulawesi, Midden-Celebes, indertied hietten
ze nog Toradja's, vandaege-de-dag wo'n ze
Posso-people nuumd. Mit grote liefde veur
de meensken die daor woonden - koppesnellers - hadde Nico Adriani heur tael opschreyen. In et biezunder veur de volksverhaelen
die hij mit een protte iever opschreef hadde
ik as joongien al een biezundere belangstelling, bi'jveurbeeld veur de Tijl
Uilenspiegelverhaelen, et dee blieken dat die
daor ok verteld wodden. Et hul me doende
om te zien hoe Adriani de hieltied deur perbeerde deur te dringen in de ziel van et yolk
deur in heur tael deur te dringen. 1k citere uut
de biografie die Hendrik Kraemer over him
schreef: Ten taal in al zijn fijnheid, smij digheid en litteraire nuances te kunnen beheerschen, was zijn hoogste vreugde. Behalve de
liefde tot talen, bracht hem daartoe ook een
behoefte en een inzicht van zuiver-innerlijken aard. Hij had behoefte aan intimiteit, een
na-staan aan de menschen en hij voelde zich
onge!ukkig wanneer zijn tong geboeid was,
omdat hij dan van de menschen gescheiden
was.'
Liefde veur je memmetael, eerbied veur de
memmetael van een aander, ik nam et mit de
memmemelk in me op, en doe ik vreug
waoromme a'k Nico Marius Adriaan hiette
zee oons mem: Tut eerbied veur et wark
van Nico Adriani en uut daankberhied veur
de liefde die we kregen van Maria Gunning,
zien vrouw. Zels hadden zi'j gien kiender.
Vrouw Adriani hadde je op 'e aarm doej'
deupt wodden, in de Ni'je Karke op 'e Dam.'
Mien pake het mi'j daor doe deupt, hij was

doomnee in Amsterdam en praotte die zundag over God in et Amsterdams, dat kan niet
aanders, want mien pake hadde krek as mien
'peetvader' behoefte an intimiteit.
Doe ik doomnee in West-Frieslaand wodden
was geneut ik van de tael die daor praot
wodt. Bi'j de meitied onen de schaopen, clan
laomen ze. Weer een mooi woord leerd:
onen. 1k vreug boer Groot an de overkaant as
hi'j mi'j even tiedinge doen wol as d'r een
oning wezen zol, dat wo'k wel es mitmaeken. 'Oning?' zee hi'j, 'oning, dat woord
kennen wi'j niet.' 1k docht gewoon simpelweg: bevalen - bevaling, onen - oning, mar
tael is niet logisch, dat leerde mien mem mi'j
ok al in de wiege. 'Doomnee is in 't wilde
mit et laand van melk en oning,' zee boer
Groot.
Et zal dudelik wezen waoromme ik mi'j in et
rietlaand niet an et Stellingwarfs waogd
hebbe, ik praot gien woord Stellingwarfs mar
ik mag d'r graeg naor luusteren, en ik vien et
slimme aorig da'k d'r in mien Amsterdamse
huus ok nog wat van opvange a'k Jeltje van
Nieuwenhoven uut Noordwoolde in de
Twiede Kaemer heur. Kot nao heur verkiezing tot veurzitter trof ik heur op een receptie, mit een koppeltien Haagse politici om
heur henne. 1k fielseteerde heur mit heur
benuming en wi'j praotten over de mooie
Stellingwarven in et algemien en over heur
en mien dörp in et biezunder. 'Waor ligt dat
rietlaand van jow?' vreugen de Hollaanders
interesseerd, 'Bi'j De Langelille,' zee Jeltje,
tot et slim verbaosde yolk uut de Raandstad.
Tot heur geruststelling zee ze d'r bi'j dat ze
De Langelille in de biebeltheekbus waor ze
mit rondree bi'j veurkeur op zien Fraans uutsprak: Lange-Lille.
Jim uutneudiging om et eerste exemplaor van
dit boek in ontvangst te nemen, het mi'j ere
daon. Johan Veenstra het zien vertaeling mit
zoe'n protte liefde maekt, dat ik hebbe d'r
mit wille in zitten te lezen. Et inspireert mi'j
op mien beurt in de rust van et rietlaand flunk
deur te schrieven an mien hervertelling van
de biebel op zien Amsterdams, zeg mar. 1k
hope dat ik niet al te onbescheiden bin, as ik
zegge dat hi'j misschien es een kleine bloemlezing d'r uut in et Stellingwarfs vertaelen
wil.'

'Et liekt d'r op dat Johan Veenstra die uutdaeging angaon zal,' schreef de Stelling-warf
1k leesde et verheugende ni'js in dezelde
weke da'k tiedinge kreeg dat mien boek ok
in Amerike uutkommen gaot. Op naor Los
Angeles en De Langelille!
Hoe een biebelverhael in et Ingels klinkt,
daor kuj'm jim wel een veurstelling van
maeken. Om jim een idee te geven hoe et d'r
in et Stellingwarfs uutzicht, schrief ik et
begin van de geliekenis van de verleuren
zeune in een vertaeling van H.J. Bergveld
veur jim over:
Ten heit har twie zeunen. De jongste zee op
een dag tegen zien heit: 'Heit, geef mi'j mien
kiendspat, dat mi'j toekomt.' Doe dielde die
heit zien bezit onder heur beiden. En kot
daorop verkochte de jongste zien pat en hi'j
trok de wiede wereld in en gong naor een
veer laand, waor ie ommeraek in 't geld
ommesleug en et verdee in een leven van
overdaod.
Doe ie alles d'r deur brocht har, wodde 't een
minne tied in dat laand, ja, d'r kwam alderdeegst hongersnood en ok de jongkerel kreeg
et krap. Hi'j schooide op 't laest bi'j ien van
de burgers daor en die leut him op zien loslopende varkens passen. Hi'j har zoe'n honger,
dat ie wel graeg mit de varkens uut de bak
eten wol, mar gien iene gaf him daor permissie veur.
Doe kwam ie tot himzels en zee: 'Hoevule
van mien heiten arbeiders hebben brood
genog en ik vergao van de honger. Weej'
wat? 1k neem de bienen en ik gao naor heit
en dan za'k tegen him zeggen: Heit, ik heb
verkeerd daon, tegen God en tegen jow en ik
heb mien naeme verspeuld. Beschouw mi'j
mar niet meer as jow zeune, mar laot mi'j
arbeider bi'j jow wodden.' En mit dat ie zo
dochte, gong ie op reize: op huus an!
Dc Nederlaanstaelige versie van dii' verhael
van ds. Nico ter Linden ston op 16 november
as kolumn in et dagblad Trouw.

Harmen Houtman

Bi j de scheerbaos

Oold scheerark mit o.e. een wetstien, de scheerlcwaste, de riem en et scheermes.
In juli docht ik d'r opiens weer an. Doe we
veur een kapperszaeke in Bergen (NoordHollaand) stonnen. De etelage was versierd
mit allerhaande oolde knipattributen. Et was
een mederne kapselon waor ze de historie
evenpies weer oppoetsen wollen. 1k docht d'r
an da'k jim in De Ovend van april dit jaor
vraogd had om mi'j es wat wetenswaordigheden en eigenaordigheden op te sturen over
de scheerbaos. Daor is goed op reageerd.
Eerst wil ikjim nog wat in de gedaachten
brengen. In de jaoren '60-'70 luusterden
wi'j, en ik weet zeker nog veule meer
meensken in oonze kontreinen, naor de
Drentse uutzending van de RONO. lene keer
in de weke, op zaoterdag as et me goed
heugt, was daor et heurspul Bi f de scheerbaos veur. Wi'j luusterden altied mit wille
naor de starke en anstikkelike verhaelen van
een koppeltien manluden, dat mekeer en et
yolk riegelmaotig deurspitte. Et mes zal zo
now en dan wel es flunk uutscheuten wezen
as de gemoederen weer es hoge oplaaiden.

Wi'j zatten d'r altied andachtig naor te luusteren, aihoewel we vanzels gien inzicht in et
scheren kregen.
Wiebe van der Meer uut Wilhelminadorp
(eertieds Ni'jhooltpae) kan him nog herinneren dat Andries van Dijk van Der Izzerd, die
zien heit as kapper opvolgde, zaoterdagsmiddags ok scheerbaos was. Et was een soortement van 'leugenbaank' schrift hi'j, waor
iederiene geduldig op zien beurt zat te
waachten. Intied wodde et ni'js uut et dorp
bepraot.
Over de zaeken die bruukt wodden bi'j de
scheerbaos had ik al et ien en aander van
mien Amsterdamse buurvrouw heurd. Heur
vader was krek as zi'j kapper. Daornaost
huip ze him mit et scheren. Veurdat ze naor
schoele gong mos ze eerst nog een stokmennig manluden inziepen.
'Pas op, gien reenfeltien overslaon,' waorschouwde hi'j altied.
Mien buurman, die al as hiele jonge knaop

bi'j zien schoonvader over de heerd kwam,
mos helpen bi'j et inziepen van soldaoten.
Dat weren de zieken in et Militaire Hospitaol
in Utrecht.
De arbeider kon een daegelikse scheerbeurt
vanzels niet betaelen. Somstieden dee hi'j et
iene keer in de weke. Van de middenstaand
en de gegoede kiasse kochten pattie een
weekkaorte. Een scheerbeurt duurde 10
menuten. 1k weet niet as daor ok et praotien
mit de scheerbaos bi'j zat.
In Ni'jhooltpae was Feike Oosterhofnaost
krudenier ok kapper, schrift Geert van der
Vlugt in een artikel in et blad van de voegelwaacht De Hooltekster. Jan Oosterhof, zien
zeune uut Wolvege, vertelde me dat hi'j ok
scheerbaos was. Hi'j wus d'r een hiele protte
van, omdat hi'j zien vader riegelmaotig huip
bi'j dat wark.
Over et ark waor de kin eertieds glad mit
scheerd is, vaalt hiel wat te vertellen. Et
lange mes an et lemmet wodde slepen op een
natte wetstien. Daor gong hiel wat oefening
an veurof. Zoks was krek zoe'n grote keunst
as zendeheren. Et sliepen van de messen
gebeurde bi'j veurkeur op een stille dag. De
zundag vaeke. Op 'e riem, een soortement
lange leren baand, wodden de 'bramen' d'r
ofhaeld. De riem hong an de scheerstoel. An
de iene kaant zat d'r een oge an om him op
te hangen an een knoppe. An de ere een
haandvat om him strak te trekken. Jan zien
vader had wel vuufmessen waor hi'j mit
scheerde. Hi'j bruukte nooit etzelde aachter
mekeer. Pattie riekere klaanten in steden of
op grotere dorpen hadden een eigen mes.
Misschien zels een eigen laegien, docht mien
buurvrouw Jos.
Dan was d'r et scheerbekken, dat de vorm
had van de hals en daor dus ommehenne
paste. Dc scheerbaos streek zien mes, mit
ofwarkte ziepe en haorties, of an de raand
van dat bekken. De mooisten weren van keuper. Et mes wodde ok wel ofveegd an pepier.
In et scheerkoemegien kwam et waeter veur
de kwaste. Die kwasten weren maekt van
peerdehaor. De ziepe kwam vaeke uut een
rond pottien of deusien. Een bekend mark,
wat neffens mi'j nog bestaot, was de
Vergulde Hand. Et was gewoonte om de

Harmen Houtman

De scheerbaos
Messen, lcwasten,
locht van ziepe,
scheerbaos is zo gek nog niet!
Ni jgies, praoties,
rappe lipen:
wus ie dat van Jan nog niet?
Bekken, scheerkoem',
hals-pepiertien,
tien menuten onder schoem.
Bakkebaorden,
lange weken,
streken zetten, recht en kroem.
Haorties, stiekels,
Hem en scheertien,
wat dot oonze baos zien best.
Lamme polsen,
toch mar kaorten,
wie het ems de laeste west?
Talk, aluinstien,
ooldeklonie
en dan kan de klaant weer vot.
't Leven wodt een
stokkien gladder
as de wetstien et mar dot!

opvalende en uutstikkende neushaorties ok
mit te nemen. Daor was een klein scheertien
mit een scharp puntien veur uutvunnen.
Veurof kreeg de klaant een kliedlmaantel
veur om zien boezeroen te bescharmen tegen
schoem en broes. Om de nekke kwam een
stokkien stretch-pepier mit een soortement
plakstrippien. Tussen twie scheerbeurten
deur was et pepier om et rollegien in de

Oolde reklameplaete van De Vergulde Hand.
heufdsteun deurdri'jd. Et inziepen wodde dus
nogal es deur eren daon. Mit zien bepaolde
streektechniek haelde de man de haorties van
de kin. Jan vertelt dat et bi'j sommige klaanten, die niet al te strak vel hadden, een heidens en hachelik kerwei was. As de baos
een poekeltien of oneffenhied raekte brocht
de aluinstien et bloeden tot stilstaand. De
stien zorgde ok veur en zuverende warking.
Hiel vroeger was die aluin in brokken te
kriegen. Laeter kwam d'r een stifle, zodaj' et
ansneden plakkien beter anstippen konnen.
As de scheerbeurt klaor was pakte de baos
een flessien mit een balgien d'r an en een
spuite d'r op. Hier zat een soort ooldeklonie
in, die de huud een frisse 'ofmaek' gaf. Op
de extra gevulige huud kwam deur middel
van een watte een wolkien talkpoeier.
Een hiele protte scheerbaozen/kappers had-

den d'r een winkel in krudeniersweren naost.
Jan nuumt in Wolvege de bekende Poelsma,
die ok grimeur was veur tenielgezelschop
pen. In Hooltpae zat Sjouke de Groot. Ok
Andries van Dijk hadde een winkeltien. In
Berkoop zat Jelle Louwrink en in Makkinge
Klaas Bos. De klaanten kwammen vaeke op
vri'jdag- of zaoterdagaovend. Toch kwam et
in de hujjinge ok nogal es veur dat d'r iene
op zundag kwam mit de vraoge: 'Feike, kuj'
me even scheren?' Dat dee disse
Ni'jhooltpaeinger dan mit plezier. Nao et
scheren was et de gewoonte om een peer potties te kaorten.
Vrouw Tuip-Frankena reageerde ok mit een
aorig vertellegien op mien oproep: Mien opa
was ok een scheerbaos, schrift ze. Hi'j zat in
Noordwoolde. Op zaoterdag was hi'j scheerbaos en in de weke schoemaeker. Dat is al

herwerts jaoren leden, want hi'j is in 1922
wegraekt op 72-jaorige leeftied.
1k was nog mar een maegien van 8 jaor en ik
zie et keuperen scheerbekken nog op 'e
hoeke van de schoemaekerstaofel staon. 1k
hebbe et nog. Een vaaste klaant was Bertus
Lacher. In de weke kwam hi'j ok wel es
langes en zat dan bi'j opa te praoten en te
proemen. Hi'j spi'jde in dat scheerbekken. 1k
vun et een vieze boel. Ok hadde hi'j de
gewoonte om tegen de rozepolle, die naost
huus ston, te pissen. As oma et zag was 't
niet best. Dan reup ze: 'Maek daj' votkommen, vieze kerel!'
Zels he'k me al jaoren nat scheerd. De messies van now gaon aorig kotter mit as doedestieds. Sund een peer weken scheer ik me
ok of en toe mit et apperaot, dat van mien
vader was. Zoks vuult ok hiel lekker.

Klaas Knillis Hofstra

een smatlappe?
de bundel snikken en smartlappen
vaalt
van et beeldscharm van mien komputer
op et toetsebod
et scharm geft 189
189 is dat een teken?
waoromme 189?
wat zegt et?
ik bin gewoon dronkend,
en perbeer d'r een betekenis an te
geven
mar einliks is et gewoon
de bundel snikken en smartlappen
vaalt
van et beeldscharm van mien komputer
op et toetsebod
en et scharm geft 189
8juni 1998

Sietske Bloemhoff
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Ni'js uut de hiemkundehoeke

Dit keer geef ik in disse rebriek graeg wat
ommedaenken an een peer verschillende
onderwarpen uut de hiemkundehoeke. Et
gaot in et eerste plak om een enquête die ik
veur de zommervekaansie holen heb bi'j de
basisschoelen in Oost-Stellingwarf. 1k zal jim
uutleggen waorom mi'j dat belangriek toe
leek.
Bi'j verschillende meensken leefde een
betien et idee dat de belangstelling veur en et
warken mit et hiemkunde-materiaol in WestStellingwarf nogal wat groter wezen zol as in
Oost. D'r wodde o.e. docht dat dat misschien
kommen zol deurdat de onderwiesmeensken
van Oost-Stellingwarf wat minder kontakt
mit de mitwarkers en de saemenstellers van
et yak hiemkunde hebben.
Et is inderdaod zo dat d'r mit et onderwiesveld in West- Stel!ingwarf wat meer kontakten binnen. Et is daor bi'jglieks een goeie
gewoonte van et G.C.O.-kantoor om ien keer
in et jaor een prissentaosiemiddag te holen.
Op zoe'n middag wodt vanzels in et eerste
plak et ni'je lesmateriaol prissenteerd, bekeken en bepraot. D'r is vervolgens alle ruumte
om daor vraogen over te stellen en opmarkings over te plaetsen. Zoks is vanzels veur
et goed bruken van et materiaol hiel belangriek. Mar wat lieke belangriek is, is dat
de leerkrachten ok de gelegenhied kriegen
om mit ni'je idenen te kommen, of om an te
geven waor as verlet van is. As et even kan
wodt daor vanzels zo gauw meugelik an voldaon. Jim hebben in dit tiedschrift eerder al
es lezen kund, dat op disse wieze et periodiekien Uut de buse veur de groepen vufe en
zesse ontstaon is. Etjaor daorop kon mitien
bepraot wodden hoe et kraantien in de praktiek voldee. Mit et ere ni'je lesmateriaol gaot
dat krek zo. Op disse wieze kriej' een slim
goeie wisseiwarking tussen de meensken die
et materiaol ontwikkelen en die et in de praktiek bruken. De lijnen bin kot en dat voldot

van weerskaanten ommeraek. Dat bliekt ok
wel uut et tal leerkrachten dat op de middaegen ofkomt. Bi'j de laeste prissentaosiemiddag weren d'r a!derdeegst zoe'n vuuftig leerkrachten!
An now toe weren d'r in Oost-Stellingwarf
nog niet van zokke middaegen. Now was et
ok daor al een posien et doel zoks te orgeniseren, mar deur omstanigheden is et d'r nog
niet van kommen. loch wol ik, juust deur de
soms wat negatieve geluden, staorigan graeg
beter weten hoe et d'r in Oost-Stellingwarf
veurston mit et gebruuk van mit naeme et
Stellingwarfstaelige lesmateriaol. Zokke
geluden kun een eigen leven leiden gaon, en
dat kan niet de bedoeling wezen! Vandaor
dus de enquête.
Mien eerste vraoge was en dat zal jim niet
verbaozen as d'r ok verlet was van een prissentaosiemiddag, zoas die in de buurgemiente holen wodt. Alle schoelen die de enquête
invulden zollen graeg ok zoe'n middag willen. Van mar een peer schoelen hebben we
die niet weerommekregen. Et doel is now
dan ok om in elk geva! in 1999 ien prissentaosiemiddag te orgeniseren. Mar waor et me
netuurlik veural omme gong was et gebruuk
van et materiaol. 1k heb in de vraoge!ist
veural ommedaenken geven an de drie kraanties 't Herenhoentien, Uut de buse en Satellyt
Nijs. De ontwikkeling daorvan gaot ommes
op 't heden de meerste warktied in zitten.
En et risseltaot? Now, niks gien negatieve
geluden bi'j de onderwiesmeensken! De
kraanties blieken ok in de gemiente OostStellingwarf in de praktiek goed tot slim
goed te voldoen. En datzelde gul ok veur et
aandere materiaol (projekten enz.). Now,
daor bin 'k vanzels wies mit. Want aj' materiaol ontwikkelen en d'r zol vervolgens niet
te yule mit daon wodden, daor het vanzels
gieniene wat an. Pattie schoelen kwammen
alderdeegst ok nog mit suggesties, en die
kuwwe altied bruken. Ok bi'j de vraoge naor
waor verlet van is kwammen een tal reakties.
-

-

Zo is d'r een schoele die graeg meer geschiedenismateriaol wil, een ere wil juust mederne
onderwarpen uut de streek behaandeld zien,
en nog weer een aandere wil hiel graeg
tenielstokkies veur de kiender.
Deurdat ik, as gevoig van ziekte van een
peer mitwarkers van de ofdieling onderwies
in Oostaende, de kraanties disse zommer
veur ien keer zels naor de schoelen brocht en
daordeur de invulde enquêtes zels weer mitnemen kon, kwam ik ok nog mit flunk wat
onderwiesmeensken an de praot. En daor
heurde ik al de positieve reakties op de
enquête, mar Aop et feit da'k zéls es langes
kwam op de schoelen. Ok daoruut bliekt dat
juust dat persoonlike kontakt - zeg mar de
interaktie - tussen degene die et materiaol
ontwikkelt en de bruker daorvan oe zo belangriek is. Et is alliend hiel jammer daj'
vanwegens de tied - ik kan mar tien uren in
de weke an hiemkunde besteden - mar hiel
weinig an kontakten toe kommen en daj' an
de vraoge naor ni'j en meer materiaol mar in
beparkte maote voldoen kunnen!
Daormit kom ik ok op et twiede onderwarpien in dit stok. Dat gaot dus over dat ni'je
materiaol. Meensken die indertied et lesboek
over de Stellingwarver boerderi'jen besteld
hebben, hebben et al wel deur. Et lesboek is
nog niet klaor. En dat het veural te maeken
mit de tied. De drie al eerder nuumde kraanties gaon veur. Toch bin 'k op et ogenblik
een hiel stok henne mit de bundel, dat de
schoelen en jimzels hoeven niet al te lange
meer te waachten.
Intied hebben mien kollega Saskia Douma en
ik nog een list van Stellingwarver plaantenaemen saemensteld, en die is onderhaand

we! klaor. Stellingwarver plaantenaemen is
een verzaemeling van plaantenaemen in et
Stellingwarfs. Et bundeltien is in et eerste
plak bedoeld veur de leerkrachten van et
Stellingwarver basisonderwies. Die moe'n de
verzaemeling zien as een biezundere infermaosiemeugelikhied die bi'j de onderdielen
Stellingwarfs en de netuur in de
Stellingwarven van et yak hiemkunde bruukt
wodden kan. Mar de leerlingen van de midden- en bovenbouw kun liekegoed zels hier
op een makkelike wieze infermaosie in opzu-

ken.
De list van naemen is op alfabetische voigodder in vette letters ofdrokt, in et
Nederlaans. An de rechterkaante van de
bladziede is de Latiense benaeming daelezet,
in kursieve letters. De Stellingwarver vanaanten bin op de volgende riegel(s) te lezen.
Wi'j bin oons d'r van bewust dat de list niet
hielemaol kompleet is. D'r is gebruuk maekt
van o.e. Plantenammen yn Ftyslán, van D.
Franke en D.T.E. van der Ploeg, Liwwadden,
1984. Daornaost wodde gebruuk maekt van
et Stellingwarfs Woordeboek, diel 2 en 3. D'r
wodde ok gebruuk maekt van et materiaol
veur de dielen 1 en 4 van et Stellingwarfs
Woordeboek, die op dit mement nog in veurbereiding binnen. Butendat wodde hier en
daor nog mondeling naovraogd, zoas bi'j
netuurkenner Wiebe Scheenstra van
Oosterwoolde. Zo gauw de laeste twie dielen
van et Stellingwarfs Woordeboek klaor binnen, zal de bundel anvuld en opni'j bewarkt
wodden. Op dit ogenblik gaot et dus aenlik
om een veurlopige list. Toch wodt d'r, deur
now dit bundeltien verschienen te laoten, al
an een tal verzuken voldaon!
As d'r onderjim goenend binnen die de list
graeg in heur bezit hebben willen, dan kun
die die op oons kantoor bestellen (even vraogen naor Saskia Douma). Et gaot om een
deur oonszels vermeerderde uutgifte van 32
bladzieden. Et fermaot is A-5, dat is de helte

van een A-4-blad. Stellingwarver plaantenaemen kost f 7,50, inklusief de verzendkosten.

WH. de Vries
historikus 1 401'45
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De veurkaante van et niet meer bestaonde
cellegebouw van Crackstaote in Et Vene.
Hier staot now et kaptaole gemientehuus.
vervoig van olf. 15

'Twie en drie jannewaori 1945 was ik weer
allienig in de eel. Reinier was weer in de
waacht an 't kleermaeken. Dc daorop volgende dag, de vierde jannewaori, gong hi'j de
eel weer uut, mar even laeter kwam hi'j terogge mit een ni'jmesiene en stof veur een
tuniek en een parrechute en hi'j hadde ok een
half pakkien Belgische tebak en vloeigies.
De veurige aovend, doe ik al op bedde lag,
was hi'j ok nog an 't knippen west in de eel
en doe hadde hi'j ok al een peer plokkies
tebak veur mi'j.'
Hier onderbreken we waachtmeester
Wijnalda weer even, omdat et zo op et oge
allemaole onbelangrieke kleinigheden lieken,
die hi'j vertelt, mar we moe'n niet vergeten,
dat een meenske, die de hiele dag allienig in
een eel opsleuten zit, al die kleinigheden die
d'r plakvienen briedvoeri vertellen gaot.
'Now hadde hi'j veur mi'j ok een betien
wark mitneumen. 1k mos mit een veilighiedsscheermessien de parrechute uut mekeer tornen, omdat hi'j die stof bruken mos veur
onderbroeken veur de kommedaant. 1k was

bliede mit een betien wark, want dan hadde
ik wat ofleiding. Mit et uut mekaander haelen van de parrechute hebbe ik zowat de
hide dag wark had en wi'j hebben mit 'n
beidend alle tebak oprookt, wat een waor
genot was.
In de naacht van 4 op 5 jannewaori 1945 het
dokter Verdenius himzels van et leven
beroofd, deur mit zien brilleglas zien hals- en
polsslagaoren deur te snieden. Deur mit de
voesten op 'e celdeure te slaon hebben de
meensken die bi'j him in de eel zatten nog
alarm sleugen, mar et was al te laete. Die
aovend gongen wi'j as gewoonlik om zeuven
ure op bedde, mar midden in de naacht (5 op
6 jannewaori), hoe !aete et was weet ik niet,
wodde ik deur de bewaeker Stijihard (wodt
bedoeld Steylaerts, WHdV) van mien kribbe
haeld en mos ik weer veur verheur naor et
waachtlekaol. Daor wodde mi'j uut de doeken daon, dat de S.D. in Noordwoolde pattie
meensken oppakt hadde en die hadden allemaole bezwaorende verklaorings tegen mi'j
oflegd. 1k hebbe al die verklaorings, die
tegen mi'j inbrocht weren, ontkend.
Laeter het de S.D. ok erkend dat disse verklaorings vals weren.
De meensken uut Noordwoolde die een
bezwaorende verklaoring tegen mi'j oflegd
hadden, weren Thijs Menger, Jan Beugeling
en Roelof Veen. Menger en Beugeling bin
laeter mit oons op traansport gaon naor
Amersfoort en laeter naor Duutslaand.
Allienig Roelof Veen is in Et Vene bleven.
Vermoedelik om de reden, dat hi'j mit Wibier
destieds een smid in Makkinge doodscheuten
hadde, omreden die him gien kerbied geven
wol.'
Hier maekt waachtmeester Wijnalda een verzin, want dit gebeurde niet in Makkinge, mar
in Ni'jberkoop. Zie De Ovend 25e jaorgaank,
no. 3.
'Op 'e morgen van de vuufde jannewaori

lene van de cellen in Crackstaote in Et Vene mit oppakte meensken, vaastelegd deur Jan
Hachmer uut Noordwoolde-Zuud as schilderi Ye drekt nao zien vri jlaoting. De meensken in
uniform bin oppakte pelisies.
(vri'jdag) wodde d'r in Crackstaote een
traansport saemensteld, volgens geruchten
veur warkobjekten in Nederlaand, omdat de
meersten van dit traansport onderdukers
weren. Laeter bleek, dat een pat van dit ploegien naor Haovelte en een gedielte naor
Amersfoort gaon is. Reinier mos ok mit, veur
bewaeking van et traansport. Hi'j verleut nao
ofscheid van mi'j neumen te hebben de eel.'
Bi'j disse laeste voizin plaetsen we een
vraogteken, omdat et oons verwonderlik
veurkomt, dat de S.D. gevangenen inschaekeld hebben zol veur bewaekingsdiensten.
Meugelik het bedoelde Reinier gewoon mit
op traansport moeten en tegenover Wijnalda
gewoon zitten te fanteseren. Dit zal wel
altied een raodsel blieven. Waachtmeester
Wijnalda vertelt veerder, dat hi'j in ienzemhied allienig in de eel aachterbleef.

Een aandere celgenoot

'Op 'e morgen van de vuufde jannewaori,
nao et vertrek van Reinier, om een ure of
zeuven henne, gong inienen de celdeure weer
eupen. Daor hadde ik hielemaole niet op
rekend. Dc kommedaant van Crackstaote,
(dit moet de S.S.-er Hauptsturmflihrer
Kronberger west hebben, WHdV), zee tegen
mi'j: "1k zal je mar weer wat gezelschop
geven, Wijnalda." En hi'j leut een man bi'j
mi'j in de eel, die him, naodat de celdeure
dichte gaon was, veurstelde as Van der Meer,
concierge van et ziekenhuus in Et Vene. Hi'j
vertelde mi'j, dat hi'j toegelieke mit de
direktie van et ziekenhuus oppakt was. Ok
vertelde hi'j mi'j dat d'r krek leden nog iene
Crackstaote binnenbrocht was, die verklaorde Den Oever te hieten, wonende in
Bosehoord.'
Waachtmeester Wijnalda het et hier over
boswaachter L. ten Oever, die tiedens de

Dii' is de S.D. -er Emiele Steylaerts, een
Belgische Recsist. Hi / was iene van de
grootste sadisten uut Crackstaote. Hi vun et
prachtig om een gevangene mit et blote gat
tegen de branende kachel te douwen.
begraffenis van zien zeuntien deur de S.D.ers uut de begraffenisstoet plokt wodde.
Disse boswaachter hadde een schofikeet in
de bossen van Bosehoord ter beschikking
steld an de ondergroonse. Daor hul waaehtmeester Vinke (zie de veurige Ovend) as
komme-daant van de ondergroonse waopenonderrieht in an zien meensken. De eigenlike
komme-daant was de pelisie waachtmeester
Dikkers uut Noordwoolde, mar Vinke mos
vaeke bi'jspringen. Waachtmeester Dikkers
vunnen we in Den Helder en hi'j dee een
hiele hoop uut de doeken over de ondergroonse in de oorlogsdaegen. Waachtmeester
Wijnalda is bliede dat hi'j weer gezelschop
het en weer mit een meenske praoten kan.
'Omdat Auke van der Meer in zien jonge
jaoren an de kaetssport daon hadde en ok an
hadrieden op et ies, gongen de eerste daegen
viogge omme. Ok kan Van der Meer zien
middageten niet hielemaole op en omdat ik
altied honger hebbe, heb ik et mar opmaekt.
Ten ding vun ik niet zo mooi van him. Hi'j

zee, dat hi'j onsehuldig deur een aander
vaaste zat en daor begon hi'j morgens mit en
eindigde d'r aovens mit as we slaopen gongen. 1k was dit op et laeste zo zat, dat ik
tegen de dag anzag. Overigens gongen de
daegen weer ientonig veurbi'j. Van der Meer
hadde vroeger mesienist west in Dronriep en
Liwwadden en soms kon ik him overhaelen
om daor wat over te vertellen.
Op vri'jdag 19 jannewaori 1945 gebeurde d'r
wat appats in oons ientonig bestaon. Van der
Meer kwam van de kribbe en jammerde de
hiele morgen over zien lot. Om twaelf ure
henne kwam et middageten, stamppot van
eerpels mit raopen. Nao een peer happen gaf
hi'j de koeme mit eten an mi'j mit de woorden: "1k lus et niet."
Nao een peer keer de eel op-en-daele lopen
te hebben, vul hi'j op 'e kribbe dade en
goelde. 1k perbeerde him wat op aandere
gedaachten te brengen, mar dat lokte niet.
Omdat mien eten koold wodde, en ok nog
een dubbele koeme vol, hebbe ik dat eerst
mar opeten. 1k hebbe mi'j doe weer mit Van
der Meer bezig hullen, die klaegde over
piene in de boek en hi'j vermoedde dat hi'j
last van de bliende daarm hadde. Doe de
bewaeking kwam, om de lege eterskoemen
op te haelen, hebbe ik tegen him zegd, dat
d'r een dokter bi'j Van der Meer kommen
mos, omdat hi'j piene in 't lief hadde. Disse
be-waeker, een vremde veur oons, een zekere
Kies, die in 't plak kommen was van De
Wachtere (Wijnalda bedoelt hier de S.S.-er
Sturmmann Kiss, een Roemeen, WHdeV)
die bi'j de S.D. in Et Vene terechte kommen
was. Hi'j beloofde mi'j, dat hi'j een dokter
sturen zol. Wi'j hadden in Crackstaote
gevangenen die dokter weren en iene daorvan wodde reupen as iene van de gevangenen wat hadde. Wi'j hebben de hiele middag
waacht, mar d'r kwam niks en Van der Meer
klaegde mar over boekpiene. Om zes ure
henne wodde oons brood en koffie in de eel
broeht. 1k vreug doe weer an diezelde bewaeker waor de dokter bleef. Hi'j sjaantelde
wat in himzels, wat ik niet verstaon kon, en
sleut oonze eel weer of.
Juust was ik mit mien brood an 't eten, doe
de celdeure weer eupen gong en de bewaeker
Stijihard (moet Steylaerts wezen, WHdeV)

de eel inkwam en mi'j zee, dat ik drekt mien
spullen pakken mos en buten de eel op 'e
gang waachten mos. Van mien drie dekens,
ik hadde van Reinier een deken kregen,
moch ik de lichtste mitnemen. Ok disse
bewaeker wees ik op 'e toestaand van Van
der Meer en ok hi'j beloofde een dokter te
sturen.
Laeter heurde ik dat d'r, inderdaod diezelde
dag nog, twie dokters bi'j Van der Meer west
weren en dat hi'j inderdaod last van de bliende daarm hadde. Hi'j wodde dezelde dag nog
overbrocht naor et ziekenhuus in Et Vene.
Daor was hi'j weer in zien vertrouwde omgeving.
We hopen de volgende keer hiermit deur te
gaon.

Harmen Houtman

Ur uut...
de sli'je van de morgen
slat mien dromen an barrels
de rattel van de wekker
verdrift de vroege hester
de dieze wodt kel en vlocht
veur mien alderlaeste gaep
de waarmte zweeft et raem uut
bi'j et opslaon van et laeken
de wollen sokke, die de waacht hul,
belaant naost die van gister
et waeter van de kraen komt op gang
as et bloed in mien aoren
de dag is as een blad, da'k nog veur
twiedadde inkleuren moet
bi'j dit opslaon, in d'iewighied beschreven,
vul ik nog wat komma's in..

Henk Bloemhoff

Et Stellingwarfs Woordeboek
De veurige keer heb ik nogal uutvoerig rapporteerd over de staand van zaeken. Dat daor
heb ik op dit mement veerder niet zo yule
over te vertellen. Op et heden wark ik drok
an de letters T en V. De ere letters van die!
IV: S, U, W en Z dus, bin bewarkt en zitten
now in de korrektiefase. Ur is nog wel es
een inkeld woord daor ik nog vraogen over
hebbe, zoas jim zodaolik wel zien.
Rabo-hulpe

Een biezunder en hiel mooi ni'jgien is d'r
nog wel. Veur de ofronding van diel IV zat
de Stellingwarver Schrieversronte eerder dit
jaor nogal in de financiele zorgen. Gelokkig
bin die now oplost, want naodat eerder de
Neder!aanse orgenisaosie veur Wetenschoppelik Onderuuk (NWO) mit subsidie te hulpe
kommen was, is now de Rabo over de brogge kommen. Deur toedoen van de
Rabobaanken van West- Stellingwarf het die
baankinstelling een beheurlik bedrag an de
Stellingwarver Schrieversronte geven veur et
ofwarken van diel IV. De Rabo was d'r
gelokkig gauw van overtuugd dat et projekt
Stellingwarfs Woordeboek zo viot meugelik
tot een goed aende brocht wodden moet. En
zi'j leuten et niet bi'j woorden. Daor is
behalven et Schrieversronte-bestuur ok de
schriever van et woordeboek, dezelde as van
dit stokkien, slim bliede mit. Rabo, hatstikke
bedaankt dus, een hiele grote Stellingwarver
ploeme!!!

schrieven jim mi'j dan even een briefien?

Et sul lopt veur de koenen langes, daor staon de stalpoten in, daor
veur langes kwam et voer 1k moet hier haost
uut begriepen dat stalpote hier stalpaol is.

1k heb et zinnegien

Wie van jim kan mi'j mit zekerhied vertel!en
dat stalpote in die betekenis bruukt wodde?
Wie kent nog de stroppe van de zende? Was
et misschien et touw daor de zende an
ophongen wodde, of was et etze!de as de
zendering, daor dus et blad mit om de boom
zat?
Wie wet nog van et gebruuk van et woord
stropdasse veur sjaal?
Wie kent et gebruuk van vedaosie in plaets
van vedievedaosie (d.i. 'verstrooiing, ontspanning')?
Wie kent et woord waeterlieze? Is de ie dan
kot of laank?
Wanneer wodde praot van een dubbele suker-

pere?
Wat was de splitte in de boerewaegen?
Wie van jim wet of et 'grasklokje' ok heideklokkien nuumd wodde? Disse vraoge komt
mit van de heer W. Scheenstra, netuurkenner
uut Oosterwoolde. In dat verbaand wo'k ok
graeg weten of dopheide ok wel klokkiesheide nuumd wodde.
Kennen jim een stut in de sloot maeken? Wat
hul dat in?
Wanneer wodde d'r praot van een stutbalke?
Wodde et woord strotouw bi'j oons bruukt?
Gaot et om touw om stro of om touw van
stro?

biezundere woorden

Wat was een strobbebieter?

Over pattie woorden heb ik, zoas ik al
ankondigde, nog wel et ien en aander te
vraogen. Die vraogen heuren dus veumaemelik bi'j et vierde diel. Mag ik de liefhebbers
onder jim, en dat zullen de meersten wel
wezen, ommedaenken vraogen veur die
woorden? As jim hier of daor een antwoord
weten of d'r aanders wat over kwiet willen,

leuze en splisse. Wat hul dat in? Wodde soms
mit splisse a!lienig de 'spleten' leuze

Sommigen geven een verschil op tussen

bedoeld?
Wat wodde mit smoorvet bedoeld?
Wat wodt vaeke zegd: die stokmennig
meensken, of ok wel dat stokmennig meensken?
Wodt sturen ok bruukt in de betekenis 'beris-

pen'?
Kent iene et woord sloothouwe? Hoe zag dat
ark d'r uut?
Wie kent uut zienlheur dorp verdiestreweren
of verdisseweren = vernielen?

Wie van jim kent Die lopt d'r zo swielig
henne = lienig?
In een riempien komt veur Hille het een
lange slef an 't gat. Wie wet wat sle(fhier

inhoolt?
Wat is een slingerbaene (een gegeven uut
Obk)?
Kent iene et woord sleupe? Wat hul et in?
Wat was de snit bi'j et warken in de turf (een
gegeven uut Nw)?
Wie kent nog et woord spandiksen, en waor
lag de klemtoon in dat woord?
Et woord sobbe hul in een soort zoeger. Mar
wat veur soort?
Wie van jim kent in et Stellingwarfs:
Korsdag is etgebeurd = ' onlangs'?
An et Drents te oordielen was een veenhouwer iene die et veen loshakte. Mar wet iene
nog of dat woord in et Stellingwarfs vroeger
ok bruukt wodde?
Wet iene nog et gebruuk van et woord verering veur 'geschenk'?
Wat wodde bedoeld mit een tipbrotien (gegeven uut Ld)?
Hi isflink van de breuk sneden, is dat: hi'j
het flunk betaelen moeten? Et komt van Dfo.
Wodde in plaets van stiepe ok wel stippe
zegd?
Wat was een slingersteun, en wat kon een
slingerdeslag wezen? Kuj' d'r een veurbeeldzinnegien mit geven?
Wat wodde bedoeld mit een sluutraem?
En wodden de sokken of de te verstokken
sokken in de sokkemaande beweerd? Of was
die veur wat aanders?

Klaas Knillis Hofstra

barist
ik bin ok zoe'n dichter
an de bar, veul te veul
borrels, potten bier
en clan naor huus mit een
inspiraosiepromillaoge
van veer over de 0,8

(Schouwburgkefe, Grunningen,
vri jdag 26 september 1997, 19.55
ure, 3 jaegermeister 2 amsterdammer)

kontramine
b
ik stao veur paol en
bin d'r niet bliede mit
want ik bin rond
liever ha'k vierkaant west
dan ha'k kiezen kund
welke zied ik naor
de zunne keren zol
now vervele ik me dood
destieds kwam d'r nog wel
es iene om tegen me
te wildplassen mar zels dat
hebben ze verbeuden

mien katte het
een genaodeprikkien had
want et gong niet meer
ondaanks alle medesienen
et was de gang mar
en ik hebbe d'r vrede mit
mar now zit 1k mit
mien schoonmoeke die
alles al ofdokterd het
misschien da'k tóch beter
mit heur naor de veearts kan
y

om mien leeftied zol ik
an de viagra moeten
mar ik durve niet
omreden ik bange bin
da'k him nooit weer
naor beneden kriegen zal
en dat is !astig a'k
op 'e mogge mikken moet
in de pisbak

nog even dan is a!les veurbi'j
dan maekt et millennium
een aende an oonze beschaeving
en begint de hiele were!d
van veuren of an
ik zie d'r naor uut
mar veur et geval et weer op
'distels en doornen' uutlopt
doe ik al vast een flessien
round up in de buse

n

holtrop

et parredies komt laeter
zeggen ze
mar dat kan nooit waor wezen
omreden oons heit en mem
d'r destieds beide henne gongen
en ze hebben nooit
een kaorte stuurd
dat deden ze eers altied wel
as ze op vekaansie weren

Veurbi 'j, veurb i 'j, veurgo e d veurb i 'j

Op de foto zien jim een oold husien dat vroeger in Berkoop staon het. Et husien ston in
de buurtschop Wittenburg an de grentweg
tussen Berkoop en Ni'jberkoop. Vandaegede-dag is de naeme nog op een boerderi'je
op dat stee te vienen. Mien pake en beppe
hebben een tal jaoren in et husien woond en
mien mem is d'r geboren. Pake was in die
tied jachtopziener in de Stuttingebossen en
op 'e Delleboeren veur een tal jaegers uut
o.e. Wassenaar. Mar hi'j hadde ok een peer
koenen, hi'j verdiende eers niet genoeg. Doe
Mem vier jaor was bin ze naor Ni'jberkoop
verhuusd. Mien pake had daor intied een
boerderi'jgien bouwen laoten. Hi'j stopte mit
zien wark as jachtopziener en wodde boer. In
et huus in Ni'jberkoop wonen mien mem en
heit nog de hieltied.
Mem het nog een protte herinnerings an
Wittenburg. Zo wet ze nog dat ze op een
keer mit hobbelpeerd en al, haost in de briede sloot naost huus roegelde. Gelokkig was

heur heit d'r krek op 'e tied bi'j. Pake gooide
liekewel ok een oolde poppekop daor Mem
graeg mit speulde in diezelde diepe sloot,
omdat ze een ni'je poppe kregen had. Mar
Mem brulde moord en braand om de oolde
poppekop, dat de aarme man bet krek zo
laank in et waeter ommeviskt tot hi'j de poppekop weer hadde...
Mem bet meer herinnerings an Wittenburg.
In heur gedaachten heurt ze nog et grent op
de weg knarpen as d'r een fiets over ree. Mar
ze heurt veural et grote tal gritten en kiewieten aachter in de lanen tegen de Delleboeren
an. De Delleboeren daor mien pake ieder
pattien kende en daor laeter omke Hendrik
Mulder mit zien schoppien 'onlaand' anmaekte. Etzelde laand dat now weer netuurgrond is. Aachter de titel van disse rebriek
zoj' daorom dit keer, geldende veur een diel
van dit stokkien temeensen, een vraogteken
zetten kunnen... (sab)

w t ma kt

... .. .. ... .. .. ...

Bank Bercoop tot een
biezundere baanb2
De biezundere biening mit heur klaanten. As
regwnaole baank wil Bank Bercoop thchtebij
hew klaanten stoan Bank Bercoop komt uut
de streek is d'r wotteld en kent doar de
meensken ZLJ proat de tael van de streek let
terhk enfeguurhk

d 'r ok terechte veur een beleggingsadvies.
Jow zien wel: een slim biezundere baank!

Bank Bercoop.
De baank die jow taol proat.
III
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